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KÖZLEMÉNY 

 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. §-a, valamint a környezeti hatás-
vizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 
Korm.rendelet 10. § (3) bek.-e, és 5. § (6) bekezdése alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ezen 
közlemény útján tájékoztatja a hatásterületen lévő ügyfeleket, hogy a Főosztály lefolytatta a „Tiszabecs 
I.- homok, kavics” védnevű bányatelken történő bányászati tevékenység részleges környezetvédelmi 
felülvizsgálata tárgyában indult közigazgatási hatósági eljárását és 68-19/2019. ügyszámon döntést 
hozott. 

Az ügyfél (környezethasználó) neve és székhelye: TOP SZTRÁDA Kft. (1164 Budapest, Cinke u. 52.) 

A közlemény kifüggesztésének, illetve közzétételének napja: 2019. szeptember 12. 

Az ügy száma és tárgya: 9216/2018, 68/2019 

a „Tiszabecs I.- homok, kavics” védnevű bányatelken folytatott bányászati 

tevékenység részleges környezetvédelmi felülvizsgálata 

Az eljárást lezáró határozat teljes szövege: 
 
 

 
HATÁROZAT 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a TOP SZTRÁDA Kft. 

(1164 Budapest, Cinke u. 52.), mint környezethasználó részére a „Tiszabecs I.- homok, kavics” védnevű 

bányatelken folytatott bányászati tevékenységre - a 305-8/2015. számú és 170-13/2017. számú hatá-

rozattal módosított - 1507-34/2014. ügyszámon kiadott környezetvédelmi engedélyt a bányászati 

tevékenység környezetre, különösen a felszín alatti és felszíni vizekre gyakorolt hatásának feltárása és 

megismerése, ill. a hivatkozott számú környezetvédelmi engedélyben foglalt követelményeknek való 

megfelelés ellenőrzése érdekében lefolytatott részleges környezetvédelmi felülvizsgálat alapján az 

alábbiak szerint 

módosítja: 

Az engedély 3.2. pontja (Felszín alatti vízvédelem) az alábbiak szerint módosul a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/342-5/2019.ált. sz. szakhatósági 

állásfoglalása figyelembevételével:  

A módosított 3.2.9. pont a következő: 

3.2.9. Abban az esetben, ha a csapadékvíz szennyeződést mutat, a környezethasználó köteles: 

Ügyszám: 
Ügyintéző: 
 
Telefon mellék: 
 

68-19/2019 
Sándor Edina/ 
dr. Antalóczy Sándor 
(42) 598-930/222 
(42) 598-930/150 
 

Tárgy: 
 
 
 
 
 
Hiv. szám: 
Melléklet: 

felülvizsgálati dokumentáció elbí-
rálása és a 305-8/2015. számú és 
170-13/2017. számú határozattal 
módosított 1507-34/2014. számú 
környezetvédelmi engedély módo-
sítása 
- 
- 
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- azonnal elvégezni a szennyeződés forrásának megállapítását és izolálását, 

- megtenni a szükséges intézkedéseket a további szennyeződés elkerülése és a szennyezés környe-

zetre gyakorolt káros hatásának minimalizálása érdekében, 

- értesíteni a Főosztályt és a vízvédelmi hatóságot. 

A módosított 3.2.11. pont a következő: 

3.2.11. A bányatelek területén gépjárművek karbantartása, javítási munkálatai, mosása, ill. a szállító jár-

művek üzemanyaggal való feltöltése nem végezhető, a munkagépek üzemzavar esetén szükséges javí-

tásai is csak védőfólia és kármentő tálca alkalmazásával történhet. 

Amennyiben a gépjárműveknek a bánya területén történő meghibásodása, sérülése következtében 

(vagy egyéb okból) szennyezés történik, annak felszámolását haladéktalanul meg kell kezdeni, egyide-

jűleg a Főosztályt és a vízvédelmi hatóságot írásban értesíteni kell. 

A módosított 3.2.13. pont a következő: 

3.2.13. A telephelyen folytatott tevékenységek felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti 

vizek minőségének ellenőrzésére talajvízfigyelő monitoring rendszert kell működtetni. 

3.2.13.1. 

A környezethasználó köteles a talajvíz minőségét akkreditált mintavétel és laboratóriumi vizsgálat 

útján rendszeresen ellenőrizni: a Tiszabecs 0112/4 hrsz.-ú területen létesített, TK-1a és TK-1b jelű 

talajvízfigyelő kutakból a mintavételt negyedévente kell elvégeztetni. 

A vízminőségi vizsgálatoknak a pH, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), szul-

fát, foszfát és TPH (EPH+VPH) tartalom meghatározására kell kiterjednie. 

A vizsgálati eredményeket, a mintavételi, laboratóriumi jegyzőkönyveket azok kézhezvételétől 

számított 10 napon belül kell a Főosztálynak és a vízvédelmi hatóságnak megküldeni. 

A Tiszabecs 0112/4 hrsz.-ú ingatlanon létesített TK-1a és TK-1b jelű-, továbbá a Milota 041/49 hrsz.-

ú ingatlanon létesített TK-2a és TK-2b jelű talajvízfigyelő kutakban minden hónapban (a hónap utolsó 

harmadában) azok nyugalmi vízszint mérését el kell végeztetni és a mérési eredményeket a 3.7. pont 

szerinti adatszolgáltatás keretében, minden évben november 30-ig kell megküldeni a Főosztálynak 

és a vízvédelmi hatóságnak. 

A monitoring kutak kútfejeit a vízminőség védelme érdekében le kell zárni. A kutak karbantartásáról, 

állagmegóvásáról az üzemeltetőnek kell gondoskodnia. 

3.2.13.2. 

A környezethasználó köteles a bányató vízminőségét negyedévente akkreditált mintavétel és 

akkreditált laboratórium által végzett vizsgálat útján ellenőrizni. 

A vízminőségi vizsgálatoknak a pH, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), szul-

fát, foszfát és TPH (EPH+VPH) tartalom meghatározására kell kiterjednie. 

A vizsgálati eredményeket, a mintavételi, laboratóriumi jegyzőkönyveket azok kézhezvételétől 

számított 10 napon belül kell a Főosztálynak és a vízvédelmi hatóságnak megküldeni. 

A környezethasználó köteles a mintavételi és vizsgálati pontok biztonságos és állandó elérhetőségét, 

ill. a szabványos és biztonságos mérés lehetőségét biztosítani. 

Az engedély 3.7. (Adatszolgáltatás) pontja az alábbiak szerint módosul:  

„A jelentést a 3.2.13. pont szerinti 2. félévi mintavétel és laborvizsgálat jegyzőkönyveivel együtt minden 

év november 30-ig meg kell küldeni a felügyelőségre.” előírás helyére a következő kerül:  

A jelentést minden év november 30-ig meg kell küldeni a Főosztályra és a vízvédelmi hatósághoz. 

Az engedély 4. pontja (Szakhatóságok előírásai) az alábbiak szerint egészül ki:  

4.5. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági előírásai a kör-

nyezetvédelmi felülvizsgálat alapján a környezetvédelmi engedély módosításához: 
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4.5.1. Annak érdekében, hogy az esetleges szennyezések időben kimutathatók és azokra az in-

tézkedések mielőbb meghozhatók legyenek, a monitoringkutakat és a felszíni víztestet 

negyedévenként mintázni szükséges az eddig is meghatározott komponenskörre vonatkozóan. A 

vonatkozó engedélyek módosítását kezdeményezni szükséges a mintázás gyakoriságának válto-

zása miatt. 

4.5.2. Amennyiben a tevékenység következtében szennyezés történik, a vízügyi és vízvédelmi 

hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. 

4.5.3. A telephelyi vízilétesítmények üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a vonat-

kozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani. 

4.5.4.    A bányászati tevékenység végzése során úgy kell eljárni, hogy a felszíni és felszín alatti vizeket 

szennyezés ne érje. 

4.5.5. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében tevékenység végzésénél a 

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A tevékenységet a környezet 

szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a 

felszín alatti víz állapotában a tevékenység ne okozzon a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes ren-

delet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást. 

A 305-8/2015. számú és 170-13/2017. számú határozattal módosított 1507-34/2014. számú kör-

nyezetvédelmi engedély jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben 

maradnak. 

Az eljárás illetékköteles; mértéke 5.000,- Ft, amelyet a környezethasználó a Főosztály 9216-1/2018. sz. 

számú hiánypótlási felhívására megfizetett. Egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A Főosztály megállapítja, hogy a 68-13/2019. sz. függő hatályú döntéshez nem fűződik joghatás, mivel 

az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött. 

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon véglegessé 

válik. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, 

de a Főosztályhoz 1 példányban (elektronikusan) benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést 

indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az 

ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott hatá-

rozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

A fellebbezés illetéke 10.000,- Ft, melyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Magyar Államkincstárnál 

vezetett eljárási illeték befizetésére szolgáló illeték-bevételi 10032000-01012107 számú számlája javára 

köteles megfizetni. Átutalás esetén a közlemény rovatban kérem feltüntetni a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyiratszámát is. Készpénzátutalási-megbízást a 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ügyfélszolgálatán, a 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 

12-14. szám alatt személyesen igényelhet. Az illeték befizetését igazoló bizonylatot vagy annak 

másolatát a befizetéssel egyidejűleg küldje meg a Főosztályra!  

Az illeték csak a fentiekben ismertetett módon fizethető meg. 

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

INDOKOLÁS 

A TOP SZTRÁDA Kft. a „Tiszabecs I.- homok, kavics” védnevű bányatelken a környezetvédelmi hatóság 

által 1507-34/2014. ügyszámon kiadott, 305-8/2015. számú és 170-13/2017. számú határozattal módo-

sított környezetvédelmi engedély alapján bányászati tevékenységet folytat. 
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A Főosztály a 6846-6/2018. sz. határozatában - a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregy-

háza, Széchenyi u. 19.) I-0016-042/2018. sz. észrevétele és az ennek okán megkeresett Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/1908-7/2018.ált. sz. ügyirata, továbbá 

36500/1908-11/2018.ált. sz. szakhatósági állásfoglalása figyelembevételével - a Kft.-t, mint környezet-

használót a bányatelken folytatott bányászati tevékenység környezetre gyakorolt hatásának feltárása és 

megismerése, valamint a hivatkozott számú környezetvédelmi engedélyben foglalt követelményeknek 

való megfelelés ellenőrzése érdekében részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezte. 

A határozat 2018. október 10-én vált véglegessé. 

Fentiek alapján a TOP SZTRÁDA Kft. 2018. december 05-én benyújtotta a „Tiszabecs I.- homok, kavics” 

védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység részleges környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentációját, amely alapján a Főosztályon 2018. december 05-én közigazgatási hatósági eljárás 

indult. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 128. § (1) 

bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget - ha jogszabály másként nem 

rendelkezik - a kérelmező ügyfél előlegezi. 

Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, 

valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontja 

alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség többek között az illeték. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. § (1) bekezdése és mellékletének 

XIII. fejezet 1. pontja alapján a környezetvédelmi hatósági alapeljárás illetéke 5000,- Ft, amelyet az Itv. 

73. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását megelőzően kell megfizetni. A Főosztály megálla-

pította, hogy az illeték megfizetése nem történt meg, ezért a 9216-1/2018. sz. végzésében hiánypótlásra 

hívta fel az ügyfelet, amely 2019. január 08-án került teljesítésre. 

A Főosztály a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé 

az eljárásról, amellyel egyidejűleg az eljárással kapcsolatos közleményt, a felülvizsgálati dokumentáció 

és mellékletei elérhetőségét megküldte az érintett települések, Tiszabecs, Sonkád, Milota községek 

Jegyzőinek, akik gondoskodtak a közlemény közhírré tételéről. A közlemény megjelenését követő 15 

napon belül a tárggyal kapcsolatosan sem a Főosztályra, sem az érintett települések Jegyzőihez nem 

érkezett észrevétel. 

A Főosztály az eljárás során a 68-2/2019. sz. ügyiratában az egyes közérdeken alapuló kényszerítő in-

dok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekez-

dése és 2. §-a, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése alapján meg-

kereste a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint területi vízvédelmi és 

vízügyi hatóságot, szakhatósági állásfoglalását kérve. 

Az Igazgatóság a 36500/342-1/2019.ált. sz. ügyiratában válaszolt a Főosztály szakhatósági állásfoglalás 

iránti megkeresésére, amelyben foglaltak figyelembevételével a Főosztály a 68-4/2019. sz. ügyiratában a 

tényállás tisztázására hívta fel az ügyfelet. 

A Kft. a 2019. január 28-án érkezett kérelmében az eljárás szünetelését kérte. Kérelmében előadta, hogy 

a hiánypótlás maradéktalan teljesítése érdekében további adatok beszerzése szükséges. 

A Főosztály a folyamatban lévő eljárásának szünetelését az ügyfél kérelmére 2019. január 28. kezdő 

nappal állapította meg a 68-7/2019. számú végzésben. 

Az ügyfél 2019. július 25-én érkezett levelének mellékleteként megküldte az átdolgozott felülvizsgálati 

dokumentációt, egyidejűleg kérte az eljárás folytatását. 

Az Ákr. 49. § (2) bekezdése és a 43. § (5) bekezdése alapján az ügyfél kérelmére a Főosztály a 68-

13/2019. sz. döntésében megállapította az eljárás szünetelésének 2019. július 25-i megszűnését, 

továbbá ismételten függő hatályú döntést hozott, tekintettel arra, hogy a 9216-2/2018. sz. függő hatályú 

döntéshez az eljárás szünetelése miatt joghatás nem kapcsolódik. 
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A Főosztály a 68-14/2019. sz. végzésében ismételten megkereste a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, szakhatósági állásfoglalását kérve. 

Az Igazgatóság a 36500/342-5/2019.ált. sz. ügyiratában (szakhatósági állásfoglalásában) a benyújtott 

dokumentumok és a rendelkezésére álló adatok alapján előírásokkal járult hozzá a részleges felülvizs-

gálati dokumentáció elfogadásához. 

Az Igazgatóság döntését a következőkkel indokolta:  

„A Főosztály 2019. július 30-án érkezett 68-14/2019. számú megkeresésében a TOP SZTRÁDA 

Kft. (1164 Budapest, Cinke u. 52.) mint környezethasználó az üzemeltetésében lévő „Tiszabecs 

I. - homok, kavics” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység részleges környezet-

védelmi felülvizsgálatának ügyében indult eljárásban kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

szakhatósági állásfoglalását. 

A Főosztály az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 10. 

és 11. pontja alapján az alábbi szakkérdésekben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szak-

hatósági állásfoglalásának megadását: 

 „A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meg-

határozott előírások érvényesülnek-e a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és 

szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, 

védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, 

továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a 

mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.” 

 „A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meg-

határozott előírások érvényesülnek-e a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és 

szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, 

védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, 

továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a meder-

fenntartásra milyen hatást gyakorol.” 

A Főosztály jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügye-

lőség a 170-13/2017. és 305-8/2015. számú határozatokkal módosított 1507-34/2014. számú 

határozatában a „Tiszabecs I. - homok, kavics” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevé-

kenységre vonatkozóan környezetvédelmi engedélyt adott a TOP SZTRÁDA Kft. (1164 Buda-

pest, Cinke u. 52.) részére, melynek érvényessége a jogerőre emelkedés napjától (2014. 09. 

16.) számított 20 év. 

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) - mint a vizek 

vagyonkezelője - kezdeményezésére a „Tiszabecs I. - homok, kavics” védnevű bányatelken 

folytatott bányászati tevékenység környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében - különös 

tekintettel a víztest minősítésének szempontjára - a tevékenység teljes körű, vagy részleges 

felülvizsgálatát kezdeményezte a Főosztály előtt. 

A Főosztály az eljárásban megkereséssel fordult a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, és kérte, 

hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság adjon állásfoglalást arra irányulóan, hogy a „Tiszabecs I. 

homok, kavics” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenységre vonatkozó környezet-

védelmi felülvizsgálat elvégzése a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének védelme 

szempontjából, illetve vízgazdálkodási, vízbázisvédelmi és vízkárelhárítási szempontból indokolt-

e. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Főosztály megkeresésére az alábbiakat állapította meg: 

Az Európai Uniós - a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. 

rendelet 22. §-ában hivatkozott - jogi aktusoknak való megfelelés alapján elkészült és a 

Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) 

Korm. határozattal kihirdetett jelenleg érvényben lévő Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (a továbbiak-

ban: VGT2), amelyben a vízgazdálkodási problémák, a környezeti célkitűzések és azok meg-

valósítására szolgáló intézkedések kerültek összefoglalásra. 
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A VGT2 adatai alapján a „Tiszabecs I. homok, kavics” védnevű bányateleken folytatott bányá-

szati tevékenység az sp.2.2.2. Beregi-sík kódú és nevű sekély porózus víztestet érinti. A VGT2 

szerint az sp.2.2.2. Beregi-sík víztest mennyiségi szempontból gyenge állapotú, a kémiai 

állapota jó, de gyenge kockázatú, illetve a VGT2 szerinti célkitűzés mind a mennyiségi, mind a 

kémiai állapot tekintetében a jó állapot elérése 2027-re. 

A korábbi engedélyesek által megküldött monitoring adatszolgáltatásokból kiderül, hogy a 2015. 

és 2016. évben a vett talajvíz mintákban megjelentek a foszfor és a nitrogénformák, amelyek 

valószínűsíthetően nem hozhatók összefüggésbe a bányászati tevékenységgel. 

Tiszabecs település Favir. 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a felszín alatti víz álla-

pota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) 

KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny felszín alatti 

vízminőség-védelmi területen levő települések közé került besorolásra.  

A környezetvédelmi hatóság által kiadott érvényes, 1507-34/2014 számú környezetvédelmi en-

gedélyben a bányatelek területe a Favir. 2. számú melléklete értelmében a felszín alatti vizek 

szempontjából az érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek közé tartozik. 

A Favir. 9. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a felszín alatti víz állapota szempontjából érzé-

keny területeken „akkor végezhető olyan tevékenység, amelynek következtében a fedőréteg 

eltávolítása révén felszínre kerül a felszín alatti víz, ha biztosított az (1) bekezdés és a 10. § (1) 

bekezdés szerinti előírások teljesülése.”. 

A rendelkezésre álló és a megküldött dokumentációt megvizsgálva a Katasztrófavédelmi Igaz-

gatóság megállapította, hogy a tárgybani érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen 

levő bányatelek esetén a Favir. 9. § (1) bekezdés és a 10. § (1) bekezdés szerinti előírások 

teljesülésére még nem történt vizsgálati dokumentáció benyújtása. 

A fentiek alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízvédelmi és a vízügyi hatóság 

a Favir. 6. § (1) bekezdése alapján, tekintettel a FETIVIZIG I-0016-042/2018. számú tájékoztató 

levelében foglalt észrevételekre, kezdeményezte a Főosztálynál a gyenge és a veszélyeztetett 

helyzetű sp.2.2.2. Beregi-sík víztest állapotának javítása és a VGT2 környezeti célkitűzéseinek 

elérése érdekében a kiadott környezethasználatra vonatkozó engedély felülvizsgálatát, figye-

lemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 73. § (1) 

pontja alapján az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megis-

merésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére.  

A Főosztály a 6846-6/2018. számú határozatában kötelezte a TOP SZTRÁDA Kft.-t a részleges 

környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére, amely ellen az ügyfél fellebbezést nyújtott be. A 

Főosztály megkereste a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, és kérte az állásfoglalását a 

fellebbezés tekintetében. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a benyújtott iratot megvizsgálta a korábban 36500/1908-

7/2018.ált. és 36500/1908-11/2018.ált. számon kiadott állásfoglalását a részleges környezet-

védelmi felülvizsgálat elvégzésének szükségességéről továbbra is fenntartotta. 

A másodfokon eljáró Pest Megyei Kormányhivatal az ügyfél fenti fellebbezésének vonatkozá-

sában a PE/KTFO/3894-6/2018. számú határozatában Főosztály a 6846-6/2018. számú határo-

zatát helyben hagyta. 

A Főosztály 2019. január 09-én érkezett 68-2/2019. számú megkeresésében a TOP SZTRÁDA 

Kft. (1164 Budapest, Cinke u. 52.) mint környezethasználó az üzemeltetésében lévő „Tiszabecs 

I. - homok, kavics” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység környezetre gyakorolt 

hatásának feltárása és megismerése és a 6846-6/2018. számú környezetvédelmi engedélyben 

foglalt követelményeknek való megfelelés ellenőrzésének ügyében indult eljárásban kérte a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy a benyújtott dokumentáció nem felel 

meg a 6846-6/2018. számú véglegessé vált határozat rendelkező részében foglalt tartalmi köve-
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telményeknek, ezért a fenti ügy vonatkozásában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági 

hozzájárulását nem adta meg. 

A Főosztály 2019. július 30-án érkezett 68-14/2019. számú megkeresésében a TOP SZTRÁDA 

Kft. (1164 Budapest, Cinke u. 52.) mint környezethasználó az üzemeltetésében lévő „Tiszabecs 

I. - homok, kavics” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység részleges környe-

zetvédelmi felülvizsgálatának ügyében indult eljárásban ismételten kérte a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását. 

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján „a vízvédelmi hatóság és a 

vízügyi hatóság önállóan, illetve a vízügyi igazgatóság szakértőként való bevonásával intéz-

kedéseket tesz”.  

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/485-1/2019.ált. számú iratában szakértőként meg-

kereste a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.), amely 

az I-0206-115/2019. számú levelében az alábbi szakértői nyilatkozatot adta: 

„A TOP SZTRÁDA Kft. (1164 Budapest, Cinke utca 52., víz- és földtani közeg védelem szakértő: 

Szabó András SZKV-1.3./15-0844) által 2019. június 16-án munkaszám feltüntetése nélkül 

készített részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján szakvéleményünket 

az alábbiakban adom meg:  

A „Tiszabecs I. - homok, kavics” védnevű bányatelek 2. számú sarokpont és a Tiszabecs-Milota-

Sonkád külterületi hármas határ (EOVX = 311395 m; EOVY = 928149 m) által meghatározott 

szakasztól északra eső része a létesítendő Tisza-Túr tározó tározóterébe esik, ezért ott 

bányászati tevékenység végzéséhez nem járulunk hozzá. 

A bányatelekkel érintett terület az sp.2.2.2. Beregi-sík sekély porózus felszín alatti víztest terüle-

tén található. A felülvizsgált Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (VGT2) állapotértékelése szerint 

mennyiségi szempontból gyenge állapotban van, ugyanakkor kémiai állapota jó, de gyenge 

kockázata minősítésű. Cél a jó mennyiségi és a jó kémiai állapot elérése 2027-re. 

Az első Vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT1) állapotértékelése során a víztest mennyiségi 

állapota jó, de bizonytalan minősítésű volt, vagyis annak mennyiségi állapota a tervezési 

ciklusban tovább romlott.  

A bányatelek a sérülékeny földtani környezetű Milota Kistérségi Vízmű 1158-32/2015. számú 

határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezet „B” védőzónájától 725 m-re, míg a sérülékeny 

földtani környezetű Szatmárcseke-Tiszakóród Távlati Vízbázis H-6090-12/2004. számú 

határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezet „B” védőzónájától 800 m-re helyezkedik el. A 

bányászati tevékenység vízbázisvédelmi érdeket közvetlenül nem sért, azonban ez nem 

mentesít a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt 

előírások betartása alól.  

A hatályos környezetvédelmi engedélyben foglalt vízvédelmi előírások további fenntartása, és a 

létesítendő Tisza-Túr tározó tározóterében a bányászati tevékenység tiltása mellett 

javasoljuk a részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elfogadását.” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendelkezésére álló dokumentumok és az ügyfél által 

2019. 06. 16. napi keltezéssel ellátott, a Főosztályhoz benyújtott, átdolgozott, szakértő 

által összeállított részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján az 

alábbiakat állapította meg: 

 A bányatelken engedélyezett tevékenységek: kavics-, homok-, agyagbányászat. 

 A bányatelek alaplapjának szintje +95,3 mBf és a bányatelek legmagasabb pontja +117,00 mBf 

meghatározza a hasznosítható ásványi nyersanyag kitermelhető vastagságát. Az alap és 

fedőlap közti közel 22,0 m-es vastagság megköveteli a bánya több szeletben történő művelését. 

A felső (átlagosan 0,4 m-es) humuszréteg letolását dózerrel végzik, majd ideiglenes depóniába 

szállítják. 

 A terv szerint művelés alá vonandó területen lévő átlagosan 3,5-4,0 m vastagságú meddőréteg 

letakarítása mélyásó szerelékes kotrógépekkel történik, közvetlenül tehergépkocsira történő 
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felrakással, s depóniára szállítással. A humusz és a meddő réteg letakarítását úgy végzik, hogy 

a mindenkori művelési terület előtt legalább 10 m-es letakarított sáv legyen. A vízszintig 

“elmaradó” maximálisan 1 m-es haszonanyag (homokos kavics, esetenként kavics) felszedését 

homlokrakodó géppel hajtják végre. A víz alatti haszonanyag kitermelését először parti kotrással, 

mélyásó szerelékes rakodógéppel, illetve dobóköteles kotrógéppel oldjuk meg kb. 3,0 m 

mélységig. Ezt követően a rendelkezésre álló RIDINGER SG35K típusú kanalas úszó 

markolóval a bányatelek talpszintjéig kitermelhető a haszonanyag. 

 A bányatelken a tevékenység során kitakart talajvíztest csapadékvízből történő utánpótlása 83 

519 m
3
/év (116 810 m

2
 tófelülettel számolva), a vízfelszínen jelentkező párolgási veszteség 83 

725 m
3
/év (max. 98 500 m

2
 vízfelszínnel számolva). Meteorológiai adatok alapján az átlagos 

csapadékmennyiség: 715 mm/év, az átlagos párolgás: 850 mm/év vízfelületen; 525 mm/év 

talajon. Ennek megfelelően párolgási veszteség hosszútávú időintervallumokat tekintve, nem 

alakul ki. Kisebb mértékű depresszió kialakulhat időszakosan a tófelületen bekövetkező párolgás 

miatt, de a talajvíz természetes ingadozását a tó párolgási vesztesége csekély mértékben 

befolyásolja. A tó területén a legkedvezőtlenebb feltételekkel számolva 206 m
3
/év párolgási 

veszteség jelentkezik.  

A bányatavak vizének minősége szervesanyag terhelés esetén a természetes tavakéhoz közelít, 

a tó eutrofizálódik, amely természetes folyamat, ez felgyorsulhat, ha a szervesanyag terhelés 

növekszik. Annak érdekében, hogy a kezdeti kedvező állapot ne romoljon, elengedhetetlen a 

vízminőség rendszeres vizsgálata, ellenőrzése. A bányató vízminőségét jelenleg évente két 

alkalommal mintázzák, a mintákat akkreditált laboratóriumban vizsgáltatják. 

 A homok, kavics kitermelése során az alkalmazott gépi berendezésekből üzemanyag (gázolaj, 

benzin), kenőanyag (olaj, zsír) kerülhet a földre, onnan pedig a talajvízbe, vagy közvetlenül a 

tóba. Ennek megakadályozása és lehetőség szerint teljes kizárása az üzemmenet során 

kiemelkedő feladat. A bányaművelés területén üzemanyag tárolása nem engedélyezett, a 

meghibásodott gépek futó javítását a tóparttól legalább 50 m-re, a nagyjavítást csak 

szakműhelyben végzik. Megfelelően gondos üzemeltetés esetén az alkalmazott gépek nem 

okoznak környezetszennyezést. 

 2018. év nyarán egy munkagép nem várt műszaki meghibásodása (hidraulika olaj elfolyás) 

történt, melynek eredményeképpen lokális szennyezés következett be. A gyors beavatkozás és 

kárelhárítás mellett is került szennyezés a talajba, azáltal a talajvízbe és a bányatóba. A kialakult 

- határértéket el nem érő - TPH szennyezést mutatják a 2018.07. hónapban vett felszín alatti és 

felszíni vízminták eredményei. A TPH szennyezés mértékének nyomon követése érdekében az 

üzemeltető további vizsgálatokat végeztetett 2018.10. és 2019.01. hónapjaiban. A vizsgálati 

eredmények a szennyezés csökkenését, az idei évi mintákban a kimutathatósági határérték alatti 

szintjét mutatták. 

 Víz- es szennyvíz vezeték a bánya területén nem található, az ivóvíz palackozott formában 

biztosított, míg a kommunális szennyvíz biztosítására mobil WC került telepítésre. 

 A területre hulló átlagosnál nagyobb mennyiségű csapadék természetes úton elszivárog, illetve 

elpárolgott a fejtési terület aljáról. 

 A telepen nincs üzemanyagkút, a termelést végző gépek működtetéséhez szükséges gázolajat 

10 m
3
 -es konténer jellegű tartályban tárolják. 

 A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Top Sztráda Kft. (1165 Budapest, Cinke u. 52.), mint enge-

délyes részére a Tiszabecs, 0103, 0109, 0110/3, 0110/4, 0110/5 és 0110/6 hrsz-ú ingatlanokon 

meglévő, Tiszabecs I. homok és kavics védnevű bányatelek technológiai vízkivétel és 

csapadékvíz elhelyezés vízilétesítményeire (vksz: 22/26-2017.) vonatkozó 36500/820-8/2016.ált. 

számú vízjogi üzemeltetés (fennmaradási) engedélyt adott ki. Az engedély időbeli hatálya 

(érvényességi ideje): 2031. december 31. 

 A bányatelken folytatott bányászati tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának 

nyomon követése érdekében a Tiszabecs 0112/4 és a Milota 041/49 hrsz.-ú területeken 2x2 db 

(TK-1a, TK-1b, TK-2a, TK-2b jelű) figyelőkútból álló monitoring rendszer került kialakításra, 

melyek vonatkozásában a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/4162-7/2017.ált. számú 
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határozattal módosított 36500/469-4/2015.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedélyt adott a TOP 

SZTRÁDA Kft. részére. A vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje 2024. július 15.  

A talajvízkutak üzemeltetése során azok mintázását a TK-1a és TK-1b jelű kutak esetében 

minden évben kétszer (március-április, szeptember-október hónapokban) el kell végeztetni, majd 

a vízvizsgálati eredményeket minden évben május 30-ig és november 30-ig meg kell küldeni a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. A mérési eredményeket első alkalommal 2015. május 

30.-ig meg kell küldeni a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.  

Az időszakonként vett vízmintákból az üzemeltetőnek a következő komponenseket kell 

meghatároznia: nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), foszfát, szulfát, pH, vezetőképesség, 

TPH (EPH + VPH).  

A talajvízkutak üzemeltetése során azok nyugalmi vízszint mérését a TK-1a, TK-1b, TK-2a és 

TK-2b jelű kutak esetében minden hónapban (a hónap utolsó harmadában) el kell végeztetni, 

majd a vizsgálati eredményeket minden évben november 30-ig meg kell küldeni a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. A mérési eredményeket első alkalommal 2015. 

november 30.-ig meg kell küldeni a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.  

A kutak talpmélység mérését minden évben egyszer el kell végezni és a mérési eredményeket 

minden évben május 30-ig meg kell küldeni a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. A mérési 

eredményeket első alkalommal 2015. május 30-ig meg kell küldeni a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részére. 

 A rendelkezésre álló vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a felszín alatti vizek 

esetében a tavaly évben minimálisan ugyan, de jelentkezett, az idei év első félében a TK-1b kút 

mintájában kiugróan mutatkozott a foszfát koncentrációja a „B” szennyezettségi határértéket a 

földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelemhez szükséges határér-

tékekről és a szennyezés mértékéről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüMFVM együttes rende-

letben meghatározott határértékhez viszonyítva. A tavalyi év tavaszán az ammónium TK-2b 

kútban jelentkező határértéket kiugróan meghaladó koncentrációja lokálisnak, vagy feltételez-

hetően mérési hibának tekinthető. 

A fentiekben részletezett vízmintákban megjelenő határérték feletti komponensek a bányászati 

tevékenységgel, környezethasználattal nem hozhatók kapcsolatba, valószínűsíthetően adód-

hatnak mindazok a bányaüzem mellett lévő szántóföldek műveléséből, a talaj tápanyagután-

pótlására alkalmazott növényvédőszerek terheléséből. 

A bányató esetében mind a tavalyi, mind az idei évi mintákban jóval határérték feletti, de 

csökkenő tendenciájú nitrát szennyezés jelentkezett a 10/2010. (VIII.18.) VM rendelet 2. mellék-

let 1.3 pontjában meghatározott állóvizekre vonatkozó vízminőségi határértékhez viszonyítva. 

A rendelkezésre álló fentiekben közölt monitoring adatok alapján megállapítható, hogy a vízmin-

tákban megjelenő határérték feletti komponensek a bányászati tevékenységgel, környezet-

használattal nem hozhatók kapcsolatba, valószínűsíthetően adódhatnak mindazok a bányaüzem 

mellett lévő szántóföldek műveléséből, a talaj tápanyagutánpótlására alkalmazott növényvédő-

szerek terheléséből. 

 Tiszabecs-I bánya tevékenysége során külfejtéssel kerül kitermelésre a nyersanyag és a talajvíz 

a bányagödörben a felszínre kerül. A létrejött bányató a természetes viszonyokhoz képesti 

többletpárolgása jelenti a felszín alatti vízkészletre gyakorolt hatást, vagyis a Vízgyűjtő-

gazdálkodási Tervben terhelési pontként jelenik meg. A cél, hogy biztosítva legyen a sekély 

porózus víztest jó mennyiségi állapotának elérésé és jó állapotban tartását. Az elvégzett szá-

mítások alapján a víztest mennyiségi állapotára a bányaművelés csak kismértékben van 

hatással, a jó mennyiségi állapot fenntartható. 

 A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny bányaterületen biztosítottak a 219/2004. (VII. 

21.) Korm.rendelet 9. § (1) bek. és 10. § (1) bek. szerinti előírások, a bányászati tevékenység 

végzése kis mértékben terhelő hatással van a felszín alatti vizek állapotára, de a bekövetkezett 

változások elviselhetőnek minősíthetők. 

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol, a 

tevékenységgel érintett terület közüzemi vízbázist nem érint. 
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Fentiek alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy a tevékenység 

nem veszélyezteti a VGT2-ben az érintett víztestre megállapított környezeti célkitűzéseket, 

sem mennyiségi, sem minőségi szempontból. A szakértőként bevont Felső-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság I-0206-115/2019. számú szakértői véleményében a tárgybani 

felülvizsgálati dokumentáció elfogadását javasolta. 

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által adott I-0206-115/2019. számú szakértői véle-

ményben megfogalmazott, a bányászati tevékenység korlátozására vonatkozó megálla-

pítás nem képezi jelen eljárás tárgyát, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóság az I-0206-

115/2019. számú szakértő véleményt átteszi a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi 

hatósághoz. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a „Tiszabecs I. - homok, kavics” védnevű bányatelken 

folytatott bányászati tevékenység részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumen-

tációjának elfogadásához a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett 

hozzájárul. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII.29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakha-

tósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles 

megadni. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jog-

kör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 10. és 11. pont-

jában megállapított szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak 

megfelelő tartalommal hozta meg. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdál-

kodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekez-

désében, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, 

illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam. 

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 

A Főosztály a szakhatóság előírásaival jelen határozat rendelkező részének 4. pontját kiegészítette (4.5. 

pont). 

A Főosztály a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak és a bányászati tevékenységgel kapcsolatban 

kiadott vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedélyekben foglaltak figyelembevételével a környezet-

védelmi engedély 3.2. pontját (Felszín alatti vízvédelem), és 3.7. pontját (Adatszolgáltatás) módosította. 

A szakhatósági állásfoglalásban hivatkozott áttételre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófa-

védelmi Igazgatóság 36500/342-6/2019.ált. sz. végzésében került sor, amelynek mellékleteként a 

szakhatóság a Főosztály részére megküldte a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság I-0206-115/2019. 

számú szakértői véleményét. 

A Főosztály az áttétellel kapcsolatban hatáskörének hiányát állapította meg, ezért a 68-18/2019. sz. vég-

zésében a szakértői véleményt a bányászati tevékenység területi korlátozására vonatkozó megállapítás 

tekintetében áttette a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati 

Osztály részére. 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36600/1000/2019.ált. sz. végzésé-

ben arról tájékoztatta a Főosztályt, hogy a Top Sztráda Kft. képviseletében eljáró Fiák Ügyvédi Iroda 

(1051 Budapest, Arany J. u. 10.) a Tisza-Túr tározó létesítése tárgyában kiadott vízjogi engedély kiegé-

szítése iránti kérelmet nyújtott be az Igazgatóságra, amely kapcsán a tényállás tisztázása érdekében a 
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„Tiszabecs I-homok, kavics” védnevű bánya részleges környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában indult 

eljárás során keletkezett dokumentumok megküldését kérte, továbbá az ügyben lefolytatott eljárási 

cselekményekről kért tájékoztatást, amelynek a Főosztály a 68-15/2019. sz. ügyiratában tett eleget. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezet-

védelmi engedélyt - hivatalból vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek 

megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

A környezet védelmének általános szabályairól
 
szóló 1995. évi LIII. törvény 73-76. §-ai, 79-81. §-ai, a 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 10. § (8) bek. rendelkezései alapján a felülvizsgálati dokumentáció 

elbírálásra és a környezetvédelmi engedély módosításra került.  

A 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 10. § (9)
 
bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a környe-

zetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárása során a kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi 

meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti. 

A részleges felülvizsgálati dokumentáció elbírálása során fentiek figyelembevételével került sor a szak-

hatóságok bevonására. 

A részleges felülvizsgálati dokumentáció részét képezte a 2018-2027. közötti tervidőszakban kitermelen-

dő haszonanyag, lefejtendő meddő, humusz mennyiségének, a bányatelken belül a tárgyi tervidőszak-

ban művelésre tervezett, ill. egyéb módon hasznosítandó (deponálás) ingatlanok ismertetése is, 

amelynek elbírálása nem a részleges környezetvédelmi felülvizsgálat, hanem a kitermelésre feljogosító 

műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló bányahatósági eljárás tárgya. 

A bányaüzem 2018-2027. évi kitermelésre szóló műszaki üzemi tervét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya a BO/15/21-5/2018. sz. határozatával hagyta 

jóvá. Hivatalból történt felülvizsgálat alapján a hivatkozott MÜT határozatot a Bányafelügyelet 

BO/15/2766-1/2018. számú elsőfokú, illetve MBFSZ-HATOSAG/130-6/2019. számú másodfokú határo-

zatával módosította. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati 

Osztálya a BO/15/1695-6/2019. sz. határozatában a Bányavállalkozónak a 2018-2027. évi kitermelési 

műszaki üzemi terv módosítása iránti kérelmét elutasította. 

A határozat közhírré tételéről az Ákr. 89. §, valamint a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 10. § (3) 

bekezdése és 5. § (6) bekezdése alapján gondoskodok. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. 

napon tekintem közöltnek. 

A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja, (2) bekezdésében és 13 § (1) c) 

pontja és (2) bekezdésében biztosított hatáskörben, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) 

bekezdésében meghatározott illetékességben járt el. 

Határozatomat a fenti jogszabályhelyeken túl a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet és az 1995. évi LIII. 

törvény alapján adtam ki, az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésben meghatározott formában és 

tartalommal. A határozat elleni fellebbezés lehetőségét és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § (1), 

(2) és 118. § (1), (2), (3) bekezdései biztosítják. 

Az alapeljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. § (1) 

bekezdése és mellékletének XIII. fejezet 1. pontja állapítja meg. A fellebbezési illeték összegét az Itv. 29. 

§ (2) bekezdése és mellékletének XIII. fejezet 2. d) pontja szabályozza. Az illeték megfizetésének módját 

az Itv. 73. § (2) bekezdése, és az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének 

részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) Pmr. 2-4. §-ai szabályozzák. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 28. § (3)-(4) bekezdése alapján megküldöm. 
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A határozatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálynak tájékoztatásul megküldöm, 

tekintettel a vízvédelmi, vízügyi hatóság 36600/1000/2019.ált. számú megkeresésre, és a Főosztály 68-

18/2019. sz. áttételre. 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 10. 
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