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H a t á r o z a t  

 

 

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

Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) értesíti, hogy az engedélyes 

Kisvarsány Község Önkormányzata (4811 Kisvarsány, Dózsa György út 49.) nevében és megbízásából 

eljáró, illetve a tevékenységet végző ”DIAMIT” Építő, Ipari, Szolgáltató és Befektetési Zrt. (3744 

Múcsony, Szeles akna 1., hrsz 0149/11.) kérelmére, a Nagyvarsány 0116 hrsz-ú és Kisvarsány 097/1 és 

097/2 hrsz-ú ingatlanokra kiterjedő befejezett ásványinyersanyag-kinyerő helyek (továbbiakban: 

anyagnyerő helyek) helyreállítását és megszüntetését elfogadja. A Bányafelügyelet jelen határozat 

jogerőre emelkedésével a tárgyi anyagnyerő helyeket 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 az engedélyes Kisvarsány Község Önkormányzata (4811 Kisvarsány, Dózsa György 

út 49.) nevében és megbízásából eljáró, illetve a tevékenységet végző ”DIAMIT” Építő, Ipari, Szolgáltató 

és Befektetési Zrt. (3744 Múcsony, Szeles akna 1., hrsz 0149/11.) részére a tárgyi anyagnyerőhelyek 

létesítését és a komplex műveleti terv szerinti üzemeltetését az 1460-3/2015. és 1461-5/2015. iktatási 

számú, 2015.08.12-én jogerőre emelkedett határozataival engedélyezte. 

A tevékenység végzője bejelentette, hogy az anyagnyerő helyek területén a komplex műveleti tervben 

foglaltaknak megfelelően a tájrendezést elvégezte, az anyagnyerő helyek területét helyreállította. 

A kérelméhez mellékelt – hiánypótlás keretében kiegészített – megvalósulási dokumentáció 

felülvizsgálatát követően a Bányafelügyelet a 2193-6/2015. számú, 2016. január 12-én kelt végzésében 

értesítette az érintett ügyfeleket arról, hogy az anyagnyerő helyek helyreállítási munkálatai 

megvalósulásának felülvizsgálata érdekében az anyagnyerő helyek területén 2016. január 27-én 

helyszíni szemlét tart.  
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A Bányafelügyelet a meghirdetett időpontban az anyagnyerő helyek területén helyszíni szemlét tartott, 

melyről a 2193-7/2015. iktatási számú jegyzőkönyv készült. A szemlén tapasztaltak, valamint a 

végállapotokat rögzítő – hites bányamérő által ellenjegyzett – térképek alapján a Bányafelügyelet 

megállapította, hogy a létesítések tárgyában hozott határozattal elfogadott komplex műveleti tervekben 

meghatározott tájrendezési célt (mezőgazdasági művelés kialakítására alkalmas terület létrehozása) 

megvalósították. Az anyagnyerő helyek területe rendezett, anyaghalmokat, depóniákat nem hagytak 

vissza. A visszahagyott rézsűk dőlésszöge nem haladja meg a komplex műveleti tervekben 

meghatározott értékeket, így a megvalósított végállapotok műszaki-biztonsági kockázatot nem 

hordoznak magukban. 

 

Az engedélyek alapján az engedélyes Kisvarsány Község Önkormányzata xxxx m3 és xxxx m3 képlékeny 

agyag II. (kód: 1419) megnevezésű ásványi nyersanyag kitermelésére volt jogosult 2016. február 28-ig. 

Az engedélyes megbízása alapján eljáró tevékenységet végző ”DIAMIT” Építő, Ipari, Szolgáltató és 

Befektetési Zrt. által készített végállapotot rögzítő dokumentáció szerint a kitermelt ásványi 

nyersanyagok mennyisége nem haladja meg az engedélyezett mértéket. 

 

Az engedélyes 2015. október 21-én kiadott nyilatkozatában foglaltak szerint az anyagnyerő helyekről 

kitermelt ásványi nyersanyag teljes egészében a Kisvarsány árvízvédelmi töltés 0+000 – 2+067,3 km 

töltésszakasz megépítéséhez került felhasználásra. 

 

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 helyek megszüntetésének elfogadásáról a rendelkező rész szerint. A nyilvántartásából az 

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

 

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 a Bt. 5. § (1) bekezdés l) pontja és 47/E. § (2) bekezdése, illetékességét a 267/2006. (XII. 

20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

 

 

Miskolc, 2016. január 29. 

 

 

                                                      Demeter Ervin kormánymegbízott  

               nevében és megbízásából: 
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