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H A T Á R O Z A T 

 

 

A Miskolci Bányakapitányság az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság meghatalmazottjaként 

eljáró „KE-VÍZ 21” Építőipari ZRt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.) által benyújtott kérelem és 

mellékletei alapján a Nagyrozvágy 0157/14 hrsz-ú ingatlanon ásványinyersanyag-kinyerő hely léte-

sítésére irányuló komplex műveleti tervet jóváhagyja és a megjelölt ingatlan területén ásványinyers-

anyag-kinyerő hely létesítését és üzemeltetését engedélyezi, az alábbi feltételek megtartása mellett: 
 

1. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely engedélyese és a tevékenység végzésére jogosult adatai: 

1.1. Engedélyes: 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77. 

1.2. Tevékenységet végző: 

„KE-VÍZ 21” Építőipari ZRt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.) 

 

2. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat 

végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően 2015. november 30-ig érvényes. Az engedélyes 

és a tevékenység végzésére jogosult köteles gondoskodni arról, hogy az engedély érvényességének 

lejártáig a tervezett tevékenység befejeződjön, az igénybevett terület helyreállítása a komplex műve-

leti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési feladatok hi-

ánytalanul végrehajtásra kerüljenek. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely engedélyese köteles a kiter-

melési tevékenység befejezését követően a kitermeléssel igénybe vett ingatlanokat a végleges más 

célú hasznosítás befejezése után a természeti környezetbe illően kialakítani. Az ásványinyersanyag-

kinyerő hely megszüntetésének elfogadásáról a bányafelügyelet dönt. Az ásványinyersanyag-kinyerő 

hely helyreállítását az engedélyes köteles harminc napon belül a bányafelügyeletnek bejelenteni és 

az ásványinyersanyag-kinyerő hely megszüntetésének elfogadását a bányafelügyelettől kérelmezni. 

A kérelemhez mellékelni kell a végállapoti térképet, a kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére 

vonatkozó kimutatást és a felhasználására, beépítésére vonatkozó igazolást. 
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3. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely komplex műveleti tervben megjelölt területéről kitermelhető 

ásványi nyersanyag megnevezése és készlete: 

 

Megnevezése:  képlékeny agyag (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 kizá-

rólag a Cigándi árvízszint csökkentő tározó területén tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra 

kiépítése vizek kártételei elleni védekezés (belvízkárok megelőzése) céljából új vízkormányozó mű-

tárgyak, átereszek, depóniák építéséhez használható fel. A kitermelt ásványi nyersanyag kereske-

delmi forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható. 

 

4. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely kizárólag a Nagyrozvágy 0157/14 hrsz-ú külterületi ingatlan 

határain belül, a műveleti térképen az alábbi sarokpontokkal megjelölt – EOV koordinátákkal lehatá-

rolt – területen létesíthető: 

4.1. Sarokpont koordináták: 

     

Töréspont Y X 

száma [m] [m] 

1     862944,54      332674,98  

2     863109,25      332785,8  

3     863033,63      332920,62  

4     863282,54      333069,89  

5     863471,95      332727,87  

6     863081,79      332427,71  

7     862944,54      332674,98  

 

4.2. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely területe: 150215 m2. A Nagyrozvágy 0157/14 hrsz-ú in-

gatlanon folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítésére a bányakárokra vo-

natkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Az ásványi nyersanyag kitermelésével össze-

függő tevékenységek a komplex műveleti terv térképein ábrázoltak szerint, 3 métert meg nem haladó 

művelési mélységig végezhetők. 

 

5. Pillérek megállapítása: 

A Bányakapitányság az ásványinyersanyag-kinyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmé-

nyek védelme érdekében határpillért jelöl ki a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján 

az ásványinyersanyag-kinyerő hely sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól számított 8 m-

es védősávval és 27o-os határszöggel, melyet a határszög 3°-kal csökkentett értékével kell megszer-

keszteni. 

A kijelölt pillért megsérteni, a pillérként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kiter-

melést vagy egyéb földmunkát végezni tilos! 

 

6. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely üzemeltetése, megszüntetése és tájrendezése során be kell tar-

tani a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról kiadott 43/2011. (VIII. 18.) NFM 

rendelet előírásait. 

 

7. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsola-

tos tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az 



3 

 

ásványinyersanyag-kinyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét a kérelemben foglaltak sze-

rint a bányafelügyelet nyilvántartásában az alábbiak szerint rögzíti: 

− Felelős műszaki vezető: Fekésházy Gábor, okleveles geológusmérnök – engedélyének 

száma: KB-MBK/2659-2/2013. 

− Felelős műszaki vezető helyettes: Szabó András, okleveles bányamérnök – engedélyének 

száma: KB-MBK/3316-2/2013. 

A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex mű-

veleti terv és jelen határozat 1-1 másolati példánya az ásványinyersanyag-kinyerő hely üzemeltetése 

alatt a helyszínen legyen és a tevékenységet végző személyek az abban foglaltakat ismerjék és betart-

sák. 

 

8. Az engedélyes köteles a bányafelügyeletnek haladéktalanul bejelenteni az ásványinyersanyag-ki-

nyerő hely létesítése, üzemeltetése, megszüntetése során bekövetkezett súlyos üzemzavart vagy sú-

lyos munkabalesetet. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsű, a homlok megcsúszása vagy a hányócsú-

szás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet vagy abban kárt okoz. 

 

9. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítési engedélye hivatalból akkor módosítható, ha a kiter-

melési tevékenység során védendő érték válik ismertté. Kérelemre vagy hivatalból történő módosítást 

a bányafelügyeletnél külön eljárásban kell engedélyeztetni. 

 

10. Az ásványinyersanyag-kitermelési tevékenység műszaki felügyeletét a bányászatban műszaki 

biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakor-

latról szóló rendeletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel rendelkező személynek kell 

ellátnia, kivéve ha a bányaüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettes látja el a műszaki felügyeletet 

is. 

 

11. A Bányakapitányság az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos engedélyest 

terhelő kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénz-

ügyi fedezetére az engedélyes által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján 36 110 000 Ft értékben 

hitelintézettel megkötött fedezeti megállapodás (bankgarancia) biztosítékként történő nyújtását írja 

elő. A biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat 2015. április 25-ig be kell nyújtani a 

Bányakapitányságra. 

 

12. Az ásványinyersanyag-kinyerő helyet a bányahatóság MBK/216-8/2015. számon nyilvántartásba 

veszi. 

 

A határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Miskolci Bányakapitányságon benyúj-

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

fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 5000 forint, melyet illetékbélyegben vagy banki át-

utalással kell megfizetni. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság engedélyes nevében eljáró „KE-VÍZ 21” Építőipari 

ZRt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.) 2015. február 2-án terjesztette be a tárgyi ásványinyers-

anyag-kinyerő hely létesítésére irányuló engedély kérelmet. A Bányakapitányság az engedélyezési 

eljárásban – két alkalommal – hiánypótlás teljesítésére szólította fel a beterjesztőt, melyet határidőre 

teljesített.  
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Az engedélyezési eljárás során a Bányakapitányság megállapította, hogy: 

– Az ásványinyersanyag-kinyerő hely (továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítése a vizek kártét-

elei elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmény megépítéséhez szüksé-

ges. Az anyagnyerő hely a közcélú vízilétesítmény 30 km-es környezetében létesül.  A tárgyi 

közcélú vízilétesítmény jogerős és végrehajtható határozatát a Közép-Tisza-vidéki Környezetvé-

delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adta ki 292-35/2013. iktatószámon; 

– Az engedélyes, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság meghatalmazta a „KE-VÍZ 21” 

Építőipari ZRt-t az ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítésére irányuló engedélyezési eljárás-

ban történő képviseletre, valamint a kitermelési tevékenység végzésére; 

– A kérelmező igazolta, hogy a vízilétesítmény 30 km-es környezetében jogerős és végrehajtható 

kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkező bányák ásványi nyersanyagai a vízilétesítmény 

megépítésére alkalmatlanok; 

– Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, bányatelek területét, illetve 

vízbázisok védőterületét és védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet; 

– Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterület igénybevételi jogo-

sultsága igazolt; 

– A beterjesztett és hiánypótlás keretében kiegészített komplex műveleti terv és mellékletei meg-

felelnek a Bt. IV/A. rész, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról 

szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet /Vhr./ 32/A. §, 32/B. § rendelkezéseinek; 

– A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a 

megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta. 
 

A kérelmező a komplex műveleti tervben a vízilétesítmény 30 km-es környezetében jogerős és vég-

rehajtható kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkező bányák ásványi nyersanyagainak víziléte-

sítmény építéséhez való alkalmatlanságát az alábbiak szerint igazolta:   

– tervezői nyilatkozat - az MSZ 15290 szabvány feltételeinek ismertetésével – arról, hogy az 

Anarcs I., Anarcs II., Tiszakanyár I., Kékcse I. homokbánya üzemek ásványi nyersanyagai víz-

záró depónia építésére nem alkalmasak; 

– a kérelmező a bányavállalkozóktól kért ajánlatokat, talajmechanikai vizsgálatokat, talajtani 

szakvéleményeket, fúrásszelvényeket, szemleoszlási görbéket terjesztett be. 

 

A rendelkező rész 1. pontja tartalmazza a határozat engedélyesének, illetve a tevékenység végzőjének 

adatait, a 2. pont pedig az engedély érvényességi idejét határozza meg. A 3. pont rögzíti az ásványi 

nyersanyag célkitermelő helyről kitermelhető mennyiségét, amellyel az engedélyes a tevékenység 

végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni. 

A 4. pont rögzíti az anyagnyerő hely koordináták szerinti lehatárolását, illetve egyéb jellemző adatait, 

továbbá érvényesítésre került a Bt. 47/A. (2) bekezdésében foglalt előírás. 

A Bányakapitányság az 5. pontban határpillért jelölt ki, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 

12/2003. (III. 4.) GKM rendeletben foglaltak szerint. 

A 6. pont rögzíti az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét a Bt. 47/C. § (1) bekezdé-

sének megfelelően.  

A 7. pontban a Bányakapitányság a Bt. 47. § (7) bekezdésében foglaltakat érvényesítette. 

A 8. pont tartalmazza a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt előírás érvényesítését.  

A 9. – 13. pontok a Bt. 47/D. § (1), (2), (4) bekezdése, 47/B. § (3), 47/A. § (3) bekezdéseiben foglaltak 

alapján kerültek előírásra. 

A 14. pont szerinti intézkedéseket a Vhr. 32/C. § írja elő. 

 

A Bányakapitányság felhívja az engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét, hogy ha az anyag-

nyerő hely engedélyese, vagy megbízásából a tevékenységet végző a tevékenységet engedély nélkül, 

az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a bányafelügyelet az engedélyest bírsággal 

sújtja, és kötelezi a szabályellenes állapot megszüntetésére. Amennyiben az engedélyes, illetve a 



5 

 

tevékenységet végző tevékenységével a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt biztonsági szabályokat 

megsérti, a bányafelügyelet az anyagnyerő hely engedélyesét vagy a tevékenységet végzőt bírsággal 

sújtja, és a tevékenység folytatását – ha a kialakult biztonságellenes állapot közvetlen veszélyhelyze-

tet okozott - felfüggeszti. A bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevé-

kenység folytatását engedélyezi. 

 

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

személyes illetékmentességben részesül. 
 

A Miskolci Bányakapitányság az anyagnyerő hely létesítését és a komplex műveleti tervet a Bt. 44. 

§ (1) bekezdés t) pont által biztosított hatáskörében, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 

a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott illetékességi területén eljárva engedélyezte 

illetve hagyta jóvá. 
 

A jogorvoslati lehetőséget a Bányakapitányság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-

nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98.§ (1) bekezdés alapján biztosította.  

 

 

Miskolc, 2015. március 27. 

 

 

 Dr. Izsó István 

 bányakapitány 


