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„KE-VÍZ 21” Építőipari ZRt. 

 

4400 NYÍREGYHÁZA 

Vécsey utca 21. 

 

 

HATÁROZAT  

 

 

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

Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő 

Részvénytársaság által hivatkozott számon benyújtott kérelemre, a Cigánd 0140/32 hrsz-on 

ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítését és üzemeltetését engedélyező, – a jogelőd Miskolci 

Bányakapitányság által kiadott –, MBK/216-9/2015. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

 

A határozat 3. pontjának módosítása: 

 

„3. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely komplex műveleti tervben megjelölt területéről kitermelhető 

ásványi nyersanyag megnevezése és készlete: 

 

Megnevezése: agyagos törmelék (kód: 1473)  

Kitermelhető vagyona: xxxx m3  

Megnevezése: képlékeny agyag II. (kód: 1419) 

Kitermelhető vagyona: xxxx m3 

 

Az ásványinyersanyag-kinyerő helyről jelen határozat alapján legfeljebb a fent rögzített kitermelhető 

ásványi nyersanyag mennyiség termelhető ki. A kitermelt ásványi nyersanyag felett az engedélyes 

tulajdont nem szerez, az a Magyar Állam tulajdonában marad. A kitermelt ásványi nyersanyag kizárólag 

a Cigándi árvízszint csökkentő tározó területén tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése 

vizek kártételei elleni védekezés (belvízkárok megelőzése) céljából új vízkormányozó műtárgyak, 

átereszek, depóniák építéséhez használható fel. A kitermelt ásványi nyersanyag kereskedelmi 

forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.” 

 

Az MBK/216-9/2015. számú határozat módosítással nem érintett részei változatlanul érvényben maradnak. 

 

A határozat ellen önálló fellebbezésnek van helye, melyet a határozat közlésétől számított 15 napon belül 

lehet előterjeszteni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címezve, de a Bányafelügyeletre benyújtva. 

A fellebbezés illetéke 5000 (azaz Ötezer) forint, melyet a fellebbezés benyújtásakor kell leróni a vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak megfelelően illetékbélyegben. 
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       INDOKOLÁS  

 

 

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

Bányászati Osztályra kérelem érkezett a „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaságtól 

(4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.), mely a Cigánd 0140/32 hrsz-ú ingatlanon ásványinyersanyag-kinyerő 

hely létesítését és üzemeltetését engedélyező MBK/216-9/2015. számú határozat módosítására irányul.  

 

A kérelmező kérelme indokaként előadta, hogy az engedélyben, a kitermelhető ásványi nyersanyag 

megnevezéseként és készleteként meghatározottak, összesített mennyiségi adatokat tartalmaznak, és kéri  a 

típusonként megállapított mennyiségi meghatározást.  

A Bányafelügyelet a kérelemben előadottaknak helyt adva, a rendelkező rész szerint határozott az MBK/216-

9/2015. számú engedély módosításáról. 

A területi államigazgatási szervek 2015. április 1-jén bekövetkezett Kormányhivatali integrációja folytán a 

módosítási eljárásban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya jár el bányafelügyeleti hatáskörben.  

 

Az anyagnyerő hely létesítési engedély kérelemre történő módosításának lehetőségét a bányászatról szóló 

1993. évi XLVIII. törvény 47/B. § (3) bekezdése biztosítja.  

 

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

személyes illetékmentességben részesül. 

 

A jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdésén alapul.  

 

A Bányafelügyelet illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg. 

  

 

Miskolc, 2015. július 23.                                  

                                                 

Demeter Ervin kormánymegbízott  

    nevében és megbízásából: 

 

 

 

    Süttő István 

    főosztályvezető 


