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„KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Rt. 

 

4400 NYÍREGYHÁZA 

Vécsey utca 21. 
 

HATÁROZAT  
 
 

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

Bányászati Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) a „Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a 

Bodrogközben és benne a Cigándi árvízszint csökkentő tározó területén” projekthez kapcsolódó, Cigánd 

0140/32 hrsz-ú területen és Nagyrozvágy 0157/14 hrsz-ú területen kialakított ásványinyersanyag-kinyerő 

helyek megszűntetését elfogadja és jelen határozat jogerőre emelkedését követően nyilvántartásából törli. 

 

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

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

 

 

INDOKOLÁS  

 

 

A „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Rt. É-40-220/2015. ügyszámú iratával bejelentette a 216-

12/2015. és a 216-13/2015. számú határozatokkal módosított MBK/216-8/2015. és MBK/216-9/2015. 

számú határozatokban a Nagyrozvágy 0157/14 hrsz-ú ingatlanon és a Cigánd 0140/32 hrsz-ú ingatlanon 

engedélyezett, a vizek kártételei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmények 

létesítéséhez szükséges ásványinyersanyag-kinyerő helyek helyreállítását, továbbá kérte az 

ásványinyersanyag-kinyerő-helyek megszűntetésének elfogadását. Mellékletként végállapoti térképeket 

és igazolásokat terjesztett be. 

 
A bejelentés a bányászatról szóló 1993. évi LXVIII. törvény (Bt.) végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) 

Korm. rendelet 32/C. §-ban meghatározott határidőn belül történt meg, a 32/C. § a) és b) pontja szerinti 

mellékleteket - végállapoti térképeket és a kitermelt töltésanyag mennyiségére vonatkozó kimutatás és a 

felhasználásra, beépítésre vonatkozó igazolásokat - a „KE-VÍZ 21” Építőipari zártkörűen működő Rt. 

csatolta. A végállapoti térképek a 32/A. § (4) bekezdés szerinti méretarányban készültek, melyen 

feltüntetésre kerültek a 32/A. § (5) bekezdésben előírtak. Az igazolásban szereplő adatok szerint a Cigánd 

0140/32 hrsz-ú ingatlanon létesített anyagnyerő helyről xxxx m3 képlékeny anyag II. és xxxx m3 agyagos 

törmelék ásványi nyersanyagot, a Nagyrozvágy 0157/14 hrsz-ú ingatlanon létesített anyagnyerő helyről 

xxxx m3 képlékeny agyag II. és xxxx m3 agyagos törmelék ásványi nyersanyagot termeltek ki. Az ásványi 
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nyersanyagot a közcélú vízilétesítmény építésére használták fel, az építésre alkalmatlan ásványi 

nyersanyagot visszaterítették.   

A Bt. 47/E. § (1) bekezdése előírja, hogy az engedélyes köteles a kitermelési tevékenység befejezését 

követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a végleges más célú hasznosítás befejezése után a 

természeti környezetbe illően kialakítani. A Bányafelügyelet az érintett ingatlanok rekultivációjának 

megfelelősége eldöntésére helyszíni szemlét rendelt el. A 2016. január 6-i helyszíni szemlén készített 

jegyzőkönyvben a Bányafelügyelet rögzítette, hogy az anyagnyerő helyek helyreállítása megfelel a 

komplex műveleti tervekben foglaltaknak (216-20/2015. ikt.sz.). A helyszíni szemlén tapasztaltak, valamint 

a végállapoti térkép alapján a Bányafelügyelet megállapította, hogy a létesítés tárgyában hozott 

határozattal elfogadott komplex műveleti tervben meghatározott tájrendezési célt (vizes élőhely) 

megvalósították, az anyagnyerő helyek a felhasználás után füvesítésre kerültek. 

 

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 hatáskörét a Bt. 47/E. § (2) és (3) bekezdése, illetékességét a 267/2006. (XII. 20.) Korm. 

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

 

 

 

Miskolc, 2016. január 18. 

 

                                                Demeter Ervin kormánymegbízott  

    nevében és megbízásából: 

 

 

 

    Süttő István 

    főosztályvezető  


