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HATÁROZAT 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban: bányafelügyelet) a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (4025 

Debrecen, Hatvan u. 8-10.), mint Engedélyes nevében és meghatalmazásával eljáró Biotit Bányászati és 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda (8100 Várpalota, Korompay u. 3.) kérelmére, a Tiszagyulaháza 020/8, 

018/4 és 019/3 hrsz.-ú ásványinyersanyag-kinyerő hely (a továbbiakban: anyagnyerő hely) 

helyreállítását és megszüntetését elfogadja. A bányafelügyelet jelen határozat jogerőre emelkedésével a 

tárgyi anyagnyerő helyet a nyilvántartásából törli. 

 

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a bányafelügyelethez benyújtandó, de a 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) címzett fellebbezéssel 

lehet élni. A fellebbezés illetéke 5000 forint. Az illeték megfizetésének módját az illetékről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény 73. § (1)-(2) bekezdése rögzíti. 

 

INDOKOLÁS 

 

A bányafelügyelet a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság nevében és megbízásából eljáró Biotit Bányászati és 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda (a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére a tárgyi anyagnyerőhely 

létesítését és a komplex műveleti terv szerinti üzemeltetését a 772-8/2015. számú határozatával és az 

1715-4/2015. számú módosító határozatával engedélyezte, amely 2016. december 31-ig érvényes.  

Kérelmező a 2015. 10. 14-én beterjesztett kérelmében bejelentette, hogy az anyagnyerő hely területén a 

komplex műveleti tervben foglaltaknak megfelelően a tájrendezést elvégezte, az anyagnyerőhely 

területét helyreállította. 

Az eljárást a bányafelügyelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § - ában meghatározottak szerint folytatta le. Az 

eljárási határidő Ket. 33.§ (7) bekezdése szerinti meghosszabbítására nem került sor. 

A kérelemhez mellékelt megvalósulási dokumentáció felülvizsgálatát követően a bányafelügyelet a 2162-

2/2015. számú, 2015. 10. 28-án kelt végzésében értesítette az érintett ügyfeleket az anyagnyerő hely 

megszüntetésének elfogadására irányuló eljárás megindításáról, illetve értesítette az ügyfeleket arról, 

hogy az anyagnyerőhely helyreállítási munkálatai megvalósulásának felülvizsgálata érdekében az 

anyagnyerőhely területén 2015. 11. 05-én helyszíni szemlét tart.  

A bányafelügyelet a 2162-3/2015. számú, 2015. 10. 28-án kelt végzésében hiánypótlásra szólította fel 

Kérelmezőt. A hiánypótlási felhívást Kérelmező 2015. 11. 04-én teljesítette. 
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A bányafelügyelet 2015. 11. 05-én az anyagnyerő hely területén helyszíni szemlét tartott, melyről a 

2162-5/2015. iktatási számú jegyzőkönyv készült. A szemlén tapasztaltak valamint a végállapoti, hites 

bányamérő által készített térkép alapján a bányafelügyelet megállapította, hogy a létesítés tárgyában 

hozott határozattal elfogadott komplex műveleti tervben meghatározott tájrendezési célt (vizes élőhely és 

és horgásztó valamint mezőgazdasági művelésre alkalmas terület) megvalósították, a védősávon és a 

hozzá csatlakozó rézsűkön a humuszterítés megtörtént. Az anyagnyerőhely területe rendezett, 

anyaghalmokat, depóniákat nem hagytak vissza. A visszahagyott rézsűk dőlészöge a komplex műveleti 

tervben meghatározottak szerint került kialakításra. 

 

Az anyagnyerő hely területével érintett ingatlanok tulajdonosa Tiszagyulaháza Község Önkormányzata, 

aki a 2015. november 03-án kelt és a helyszíni szemle során átadott nyilatkozatában az anyagnyerő hely 

helyreállítását megfelelőnek t 

alálta. 

Az anyagnyerőhely ásványi nyersanyagának megnevezése: képlékeny agyag II. (kód: 1419), a 

kitermelhető mennyiséget xxxx m3-ben rögzítette az anyagnyerő hely módosítása tárgyában hozott 

1715-4/2015. iktatási számú határozat. A beérkezett dokumentáció alapján az anyagnyerő hely 

területéről xxxx m3-t termeltek ki, így a visszahagyott mennyiség: xxxx m3. Kérelmező a bányafelügyelet 

felhívására megküldte a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság által kiállított igazolást, mely szerint az 

anyagnyerőhelyről kitermelt mennyiség a „Tisza védvonalfejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred és 

Rakamaz között” megnevezésű projekt 73+793 – 74+077 és 77+637-79+412 tkm közötti szakaszán 

került beépítésre. 

 

A bányafelügyelet a fentiekben ismertetett tényállás alapján a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 

törvény (a továbbiakban: Bt.) 47/E. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva döntött az 

anyagnyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a rendelkező rész szerint. A nyilvántartásából az 

anyagnyerőhelyet a Bt. 47/E. § (2) bekezdése alapján vezeti ki. 

 

Az engedélyes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján teljes 

személyes illetékmentességben részesül. A jogorvoslati lehetőséget a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. §, 99. §, 102. 

§-ai biztosítják. A bányafelügyelet hatáskörét az 1993. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdés l) pontja és 

47/E. § (2) bekezdése, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése határozza 

meg. 

 

Miskolc, 2015. november 06. 

 

 

                                                      Demeter Ervin kormánymegbízott  

               nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

 

    Süttő István 

főosztályvezető  
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Címzett: 

1. Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda, 8100 Várpalota, Korompay u. 3. 

2. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 

3. A-Híd Zrt., 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20. 

4. Tiszagyulaháza Község Önkormányzata, 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73. 


