Iktatószám: BO/15/2435-17/2017.
Ügyintéző: dr. Lebó Györgyi
Telefon: 46/503-746

Tárgy: Tiszakóród 0124/70, 0124/72,
0124/74 és 0124/76 hrsz-ú ingatlanokon tervezett ásványinyersanyagkinyerő hely létesítésének engedélyezése

Jogerős: 2018. január 13-tól
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 44. § (1) bekezdés t) pontja, továbbá
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. r.) 3. § (1) bekezdése alapján - a megyei kormányhivatal bányafelügyeleti jogkörében eljárva meghoztam az alábbi

hat ár oz at ot :

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság meghatalmazottjaként eljáró Mészáros és Mészáros Kft.
(8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.) által benyújtott kérelem és mellékletei alapján a Tiszókóród 0124/70-a,
0124/72, 0124/74, 0124/76-a hrsz-ú ingatlanokon ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítésére
irányuló komplex műveleti tervet jóváhagyom és a megjelölt ingatlanok területén
ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítését és üzemeltetését engedélyezem, az alábbi feltételek
megtartása mellett:
1. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely engedélyese és a tevékenység végzésére jogosult adatai:
1.1. Engedélyes:
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 4400 Nyíregyháza, Széchenyi István út 19.
1.2. Tevékenységet végző:
Mészáros és Mészáros Kft. 8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.
2. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítésének és üzemeltetésének engedélye jelen határozat
jogerőssé és végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően 2018. december 31-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 műveleti tervben foglaltak szerint megtörténjen és a tervezett, illetve szükséges tájrendezési
feladatok hiánytalanul végrehajtásra kerüljenek. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely engedélyese
köteles a kitermelési 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.
3. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely komplex műveleti tervben megjelölt területéről kitermelhető
ásványi nyersanyag megnevezése és készlete:
Megnevezése: képlékeny agyag II. (kód: 1419)
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
3527 Miskolc, Soltész N. K. u. 5.; banyaszat@borsod.gov.hu
ügyfélfogadás: kedd: 8oo-14 oo, péntek: 8 oo -12 oo
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Kitermelhető vagyona: xxxxx 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 „Tisza bal parti töltés 143+258–159+382 tkm szelvények között árvízvédelmi rendszer elemeinek
komplex fejlesztése” projekt keretében az árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő
kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza, Tivadari híd feletti szakasza, a Tisza
töltés 143+258-149+500 tkm szelvényei között a vizek kártételei elleni védekezés céljából
vízilétesítmény – töltés – megépítéséhez használható fel. A kitermelt ásványi nyersanyag kereskedelmi
forgalomba nem hozható, más területen nem hasznosítható.
4. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely kizárólag a Tiszakóród 0124/70-a, 0124/72, 0124/74, 0124/76-a
hrsz-ú külterületi ingatlan határain belül, +111,00 mBf szintig terjedő műveleti mélységgel, a műveleti
térképen az alábbi sarokpontokkal megjelölt – EOV koordinátákkal lehatárolt – területen létesíthető:
4.1. Sarokpont koordináták:
1.
2.
3.
Sarokpont
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Y(m)
923998,26
924037,31
924055,50
924117,64
924138,75
924171,93
924192,78
924222,69
924239,51
924254,10
924263,66
924263,83
924213,19
924199,74
924191,90
924191,91
924122,56
924092,40
924052,41
924052,39
924046,60
924023,94
924001,46
923998,54

X(m)
314274,58
314266,80
314260,57
314233,44
314229,63
314226,47
314220,72
314191,04
314162,97
314137,69
314126,52
313993,87
314031,19
314033,50
314025,74
314015,12
314031,38
314039,72
314053,15
314067,83
314071,70
314075,37
314063,38
314063,77

Z(mBf)
115,75
115,83
116,04
115,41
114,59
114,01
114,04
114,21
114,45
114,39
114,04
115,88
115,59
115,55
115,74
115,78
116,05
115,98
116,01
115,96
115,91
115,82
115,87
115,86

4.2. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely területe: 0,050726 km2. A Tiszakóród 0124/70-a, 0124/72,
0124/74, 0124/76-a hrsz-ú ingatlanokon folytatott tevékenységgel összefüggésben okozott károk
megtérítésére a bányakárokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Az ásványi
nyersanyag kitermelésével összefüggő tevékenységek a komplex műveleti terv térképein ábrázoltak
szerint végezhetők.
5. Pillérek megállapítása:
Az ásványinyersanyag-kinyerő hely határvonalain kívüli területek és létesítmények védelme érdekében
határpillért jelölök ki a kérelmező által előterjesztett adatok és számítás alapján az ásványinyersanyag-
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kinyerő hely sarokpontjai által meghatározott határvonalaktól számított 5 m-es védősávval és 30o-os
határszöggel, melyet a határszög 3°-kal csökkentett értékével kell megszerkeszteni.
A kijelölt pillért megsérteni, a pillérként fentiekben rögzített térrészekben ásványi nyersanyag kitermelést
vagy egyéb földmunkát végezni tilos!
6. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely üzemeltetése, megszüntetése és tájrendezése során be kell
tartani a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról kiadott 43/2011. (VIII. 18.) NFM
rendelet előírásait.
7. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítésével, üzemeltetésével és megszüntetésével kapcsolatos
tevékenységek csak felelős műszaki vezető és helyettes irányítása mellett végezhetők. Az
ásványinyersanyag-kinyerő hely felelős műszaki vezetőjét és helyettesét a kérelemben foglaltak szerint
a bányafelügyelet nyilvántartásában az alábbiak szerint rögzítem:
Felelős műszaki vezető: Ormándy Szilárd, bányaipari aknásztechnikus – engedélyének száma: KBSZBK/2696-2/2013.
Felelős műszaki vezető helyettes: Kiss Dávid, földtudományi mérnök – engedélyének száma: KBMBK/1740-2/2015.
Felelős műszaki vezető helyettes: Balaton Istvánné, okleveles építőipari technikus – engedélyének
száma: KB-SZBK/2787-2/2013.
A felelős műszaki vezető és helyettese köteles gondoskodni arról, hogy a jóváhagyott komplex műveleti
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 betartsák.
8. Az engedélyes köteles a bányafelügyeletnek haladéktalanul bejelenteni az ásványinyersanyagkinyerő hely létesítése, üzemeltetése, megszüntetése során bekövetkezett súlyos üzemzavart vagy
súlyos munkabalesetet. Súlyos üzemzavarnak minősül a rézsű, a homlok megcsúszása vagy a
hányócsúszás, ha az idegen létesítményt, berendezést veszélyeztet vagy abban kárt okoz.
9. Az ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítési engedélye hivatalból akkor módosítható, ha a
kitermelési 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
gyakorlatról 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. Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenységgel kapcsolatos engedélyest terhelő
kötelezettségek teljesítésének, és harmadik személynek okozott károk megtérítésének pénzügyi
fedezetére az engedélyes által előterjesztett költségterv és ajánlat alapján 7 500 000 Ft (azaz hétmillióötszázezer forint) értékben hitelintézettel megkötött fedezeti megállapodás (bankgarancia)
biztosítékként történő nyújtását írom elő. A biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat
jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül be kell nyújtani hatóságomhoz.
12. Régészeti lelőhely érintettsége okán betartandó előírások:
1) Az ásványi nyersanyag-kinyerőhely létesítése előtt régészeti próbafeltárás elvégzése indokolt.
2) A beruházónak a régészeti kutatás elvégzésére szerződést kell kötnie a Jósa András
Múzeummal.
3) A próbafeltárás során amennyiben régészeti jelenségek dokumentálására nyílik lehetőség a
földmunkával, tereprendezéssel érintett területen, teljes felületű megelőző feltárás válik
szükségessé.
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4) A feltárt terület nagyságát és határait a munkaterület átadás-átvételről készített jegyzőkönyvben
rögzíteni kell.
5) A régészeti kutatás ellátását igazoló dokumentumot az örökségvédelmi hatósághoz be kell
nyújtani.
13. Az ásványinyersanyag-kinyerő helyet BO/15/2435-16/2017. számon nyilvántartásba veszem.
A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályához (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.)
benyújtott, de a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.)
címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezéssel egyidejűleg a fellebbezés díját – 100 000 forintot –
meg kell fizetni a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01417179-00000000 számú fizetési számlájára átutalással, melynek megtörténtét a
fellebbezéshez csatolva igazolni kell, az A0810 kódszám szerepeltetésével.
Indokolás
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi István út 19., a
továbbiakban: Engedélyes) meghatalmazása alapján eljáró Mészáros és Mészáros Kft. (8086
Felcsút, 0311/5 hrsz.) kérelmet nyújtott be a „Tisza bal parti töltés 143+258-159+382 tkm.
szelvények között árvízvédelmi rendszer elemeinek komplex fejlesztése” projekt keretében, a
Tiszakóród 0124/70-a, 0124/72, 0124/74, 0124/76-a hrsz-ú területeken létesítendő
ásványinyersanyag-kinyerő hely engedélyezése érdekében 2017. november 17. napján a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz, amely alapján 2017. november 18. napján közigazgatási
hatósági eljárás indult.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdés alapján értesítettem az ügyfeleket az eljárás megindításáról,
a Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú
döntést hoztam (BO/15/2435-2/2017., BO/15/2435-3/2017. ikt. sz.).
A Ket. 26. § (1) bekezdés c) pontja alapján belföldi jogsegély kérés keretében vizsgáltam az alábbiakat:
− a Bt. 5. § (4a) bekezdésében foglaltak szerinti tartozás vizsgálat (BO/15/2435-4/2017.,
BO/15/2435-5/2017. ikt. sz.);
− a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló
2003. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Aptv.) 17/C. § (3) bekezdés alapján vízbázis
védőterület érintettségét, valamint védetté nyilvánított régészeti lelőhely érintettségét.
A belföldi jogsegélyekből megállapítást nyert, hogy
− az Engedélyesnek a bányafelügyelet felé fennálló tartozása, bevallási kötelezettség nem
teljesítése miatti mulasztása nincs (BO/15/2435-6/2017., BO/15/2435-8/2017., BO/15/24359/2017., BO/15/2435-10/2017., BO/15/2435-11/2017. ikt. sz.);
− vízbázis védőterületet nem érint (BO/15/2435-15/2017. ikt. sz.);
− régészeti lelőhelyet érint, ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi
Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály kulturális örökség
védelme érdekében tett előírásait a rendelkező rész 12. pontjában érvényesítettem. Az előírások
jogszabályi megalapozottsága: a beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény (továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. d) pontja szerint nagyberuházásnak minősül. A Kötv. 23/C.
§ (1) bekezdése előírja, hogy nagyberuházás megvalósítása esetén előzetes régészeti
dokumentációt kell készíteni. A Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. által
elkészített előzetes régészeti dokumentáció kutatási terve alapján Tiszakóród 0124/70, 0124/72,
0124/74 és 0124/76 hrsz-ú ingatlanokon régészeti próbafeltárás elvégzése javasolt. A Kötv. 19. §
(1) bekezdése szerint „a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi
vagyon kitermelését is a régészeti lelőhelyeket – a jogszabályban meghatározott esetekben és
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módon – el kell kerülni. Abban az esetben, ha ez nem megoldható, akkor a Kötv. 19. § (2)
bekezdése értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás
keretében mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint „nyilvántartott régészeti lelőhelynek
a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell
végezni.” A Kötv. 19. § (3) a régészeti feltárások költségeit pedig annak kell fedeznie, akinek
érdekében a feltárás szükségessé vált. A Kötv. 22. § (3) bekezdés szerint „a nyilvántartási adatok
és – ha rendelkezésre áll – az előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás
régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védettségi fokozat figyelembevételével a hatóság
– jogszabályban meghatározottak szerint – a megelőző feltárás keretében
b) próbafeltárást ír elő – jogszabályban meghatározott kivételekkel –, ha
ba) előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez
jogszabályban meghatározottak szerint nem végeztek próbafeltárást,
bb) földkiemeléssel nem járó alapozási technikával tervezett beruházás valósul meg,
bc) a nyilvántartott régészeti lelőhely jellege, intenzitása, térbeli kiterjedése vagy rétegsora nem
ismert. Az előírt módszer a régészeti próbafeltárás. A régészeti próbafeltárás a Kötv. 7. § 26. pontja
szerint a régészeti érdekű területek régészeti érintettségének megállapítása, a régészeti lelőhelyek
állapotának felmérése, jellegének, térbeli kiterjedésének és rétegsorainak megállapítása, a
próbafeltárást követő megelőző feltárás esetén a veszélyeztető források és a megelőző feltárás
módjának és mértékének meghatározása vagy a lelőhelyek védelmi fokozatának megállapítása és
osztályozása céljából végzett régészeti feltárás. A Kötv. 22. § (3) b) pontjára tekintettel régészeti
próbafeltárást kell előírni. A régészeti szakfeladatok elvégzésére az előzetes régészeti
dokumentáció megállapításai és a Kötv. 22. § (5) bekezdése alapján a feltárás helye szerinti
megyében székhellyel rendelkező megyei hatókörű városi múzeum (Jósa András Múzeum 4400
Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Régészeti Osztály, Jakab Attila, 42/315-722) jogosult. (BO/15/243514/2017. ikt. sz.).
Az engedélyezési eljárás során megállapítottam, hogy:
− Az ásványinyersanyag-kinyerő hely (továbbiakban: anyagnyerő hely) létesítése a vizek kártételei
elleni védelem és védekezés célját szolgáló közcélú vízilétesítmény megépítéséhez szükséges. Az
anyagnyerő hely a közcélú vízilétesítmény 30 km-es környezetében létesül. A tárgyi közcélú
vízilétesítmény jogerős és végrehajtható határozatát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóság adta ki 36600/1800-3/2016.ált. számon
módosított 36600/1595-18/2015.ált. iktatószámú engedélyével.
− Az Engedélyes meghatalmazta a Mészáros és Mészáros Kft-t (8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.) az
ásványinyersanyag-kinyerő hely létesítésére irányuló engedélyezési eljárásban 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, továbbá az ásványi nyersanyag beszerzése jóval nagyobb költséggel
járna, mint a tervezett anyagnyerő helyről.
− Az anyagnyerő hely nem érint ásványi nyersanyag kutatási területet, bányatelek területét nem
érinti.
− A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály 6271-23/2017. számon folytatott - a tárgyi területre is vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásának jogerős határozata rögzíti, hogy az anyagnyerőhely
megvalósításából nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes
környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik.
− Az anyagnyerő hely létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges földterületek igénybevételi
jogosultságát és az ingatlanok végleges más célú hasznosításának engedélyezését (SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatal Földhivatali Osztály 102046/2017., 10205-6/2017., 10206-6/2017., 10207-6/2017. számú határozatai) igazolták.
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A beterjesztett és kiegészített komplex műveleti terv és mellékletei megfelelnek a Bt. IV/A. rész,
valamint a Bt. végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 32/A.
§, 32/B. § rendelkezéseinek.
− A tevékenység ellenőrzésére és irányítására megbízott felelős műszaki vezető és helyettese a
megbízást írásos nyilatkozatában elfogadta.
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 helyreállítással és
megszüntetéssel kapcsolatos intézkedéseket a Vhr. 32/C. § írja elő.
A 3. pont rögzíti az ásványi nyersanyag anyagnyerő helyről kitermelhető mennyiségét, amellyel az
engedélyes a tevékenység végzése során, illetve befejezését követően köteles tételesen elszámolni,
továbbá a Bt. 47. § (7) bekezdésében foglaltakat érvényesítettem.
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.
Az 5. pontban határpillért jelöltem ki, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló 12/2003. (III. 4.) GKM
rendeletben foglaltak szerint.
A 6. pont tartalmazza a Bt. 47/D. § (3) bekezdésében foglalt előírás érvényesítését.
A 7. – 11. pontok a Bt. 47/D. § (1), (2), (4) bekezdése, 47/B. § (3), 47/A. § (3) bekezdéseiben foglaltak
alapján kerültek előírásra.
A 13. pont rögzítettem az engedélyezett anyagnyerő hely nyilvántartásba vételét a Bt. 47/C. § (1)
bekezdésének megfelelően.
Felhívom az engedélyes és a tevékenységet végző figyelmét, hogy ha az anyagnyerő 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 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 veszélyhelyzetet okozott felfüggeszti. A bányafelügyelet a biztonságellenes állapot megszüntetése esetén a tevékenység
folytatását engedélyezi.
A kérelmező az eljárás 200 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, amelyről hatóságom számlát
állít ki.
Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
A jogorvoslat lehetőségéről és benyújtásának határidejéről a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdéseire
figyelemmel adtam tájékoztatást. A jogorvoslati eljárás igazgatási-szolgáltatási díját a bányafelügyelet
részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti
díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése
határozza meg.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal hatósági hatáskörét a Bt. 44. §
(1) bekezdés t) pontja, valamint a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, míg illetékességét a Korm. r. 3. §
(1) bekezdése és 1. sz. melléklete állapítja meg.
Miskolc, 2017. december 15.
Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Szőcs Péter
osztályvezető
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A BO/15/2435-15/2017. számú határozatról értesülnek (tértivevénnyel):
1)
2)

Mészáros és Mészáros Kft.
Felső-Tisza-vidéki
Vízügyi
Igazgatóság

3)

„eljárás
során
magánszemély”
„eljárás
során
magánszemély”
„eljárás
során
magánszemély”
„eljárás
során
magánszemély”

4)
5)
6)
7)

Irattár

érintett
érintett
érintett
érintett

8086
4400

Felcsút
Nyíregyháza

Fő utca 0311/5 hrsz.
Széchenyi István út 19.

