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KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 

Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a 

környezetvédelmi hatóságon a Rent-Roll Kft. (4355 Nagyecsed, Vörösmarty Mihály utca 19.) 

meghatalmazása alapján eljáró NNK Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3.) kérelmére 2021. október 26-án 

közigazgatási hatósági eljárás indult a Nagydobos 351/9 és 1001/2 hrsz. területeken tervezett 

homokbánya tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 6083/2021 

Az eljárás megindítása: 2021. október 26. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Az ügyintéző neve: Balla Benjamin 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896 120 

 

A közlemény közzétételének időpontja:  2021. 11. 04. 

 

1. A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A Rent-Roll Kft. (4355 Nagyecsed, Vörösmarty Mihály utca 19., adószáma: 14404885-2-15, 

cégjegyzékszám: 09-09-006461) a Nagydobos 351/9 és 1001/2 hrsz. ingatlanokon építési homok 

külszíni fejtés megnyitását tervezi. A tervek szerint a tervezett homokbányából a tervezett M49 

gyorsforgalmi út (mely a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletben – mint nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű közúti közlekedési projekt - nevesítésre került) építéshez szállítanák a kitermelt 

homokot. 

2. A tevékenységgel érintett települések: 

A létesítéssel és hatásterülettel érintett: Nagydobos Község. 

3. Létesítés: 

A bánya főbejárata a 1001/2. hrsz.-ú terület középső részén lesz található. A bánya területén 

munkát végzők kiszolgálására pihenő konténer és mobil WC telepítését tervezik, ingatlan DNy-i 

sarkánál. Más szociális létesítmény telepítése a területre nem indokolt. 

4. Levegőminőség-védelem, zaj- és rezgésvédelem: 

4.1. Létesítés: 

A homokbánya létesítése fokozatosan történik. A létesítés lényege a terület lehumuszolása és a 

fedőréteg eltávolítása. Fúrást és robbantást nem alkalmaznak sem a létesítés, sem az üzemeltetés 

során. Területi rendezés és infrastruktúra kialakítás/bővítés nem szükséges. 

4.2. Működés: 

A munkagépek által kibocsátott légszennyező anyagok, valamint a munkálatok során keletkező 

por kerül a légtérbe. Ezek hatása a tapasztalatok szerint csak a munkaterületen és annak közvetlen 

környezetében jelentkezik. A feltárt ásványi nyersanyag természetes helyéről történő eltávolítása és 

szállítóeszközre rakodása gépi erővel történik. A kitermelt anyagot a jövesztőgép közvetlenül kocsira 

rakja, s a tehergépkocsi szállítja a nyersanyagot. 
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4.3. Baleset, havária helyzet: 

Veszélyes hulladékok Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli események során, valamint a 

munka- és szállítógépek meghibásodása, vagy rendkívüli karbantartása során veszélyes hulladékok 

keletkezhetnek. A munka- és szállítógépek javítása, karbantartása a bányaterületen kívül fog történni. 

4.4. Felhagyás: 

A bányászati tevékenység megszűnésével a korábbi művelés céljára igénybevett terület új 

területi felhasználást kaphat. A homokbánya működése során egy alacsonyabb terepszintű terület 

keletkezik. A bányászatot követően – a tulajdonos további céljaitól függően – a terület újra szántóföldi 

művelésbe vonható, vagy a település elképzelései alapján közösségi hasznosítású terület kialakításának 

lehetősége is felvetődött. 

5. Hulladékgazdálkodás: 

A tervezett bányászati tevékenység során nem képződnek a 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 1.§-

a szerinti bányászati hulladékok. A bányászat során meddő nem képződik, meddőhányó, iszaptározó, 

stb. nem lesz kialakítva. A kitermelt nyersanyagot nem tárolják, a helyszínen nem történik nyersanyag 

előkészítés, feldolgozás, ill. kezelés. A kitermelt homokot közvetlenül szállító járművekre rakodják, majd 

elszállítják.  

A tervezett tevékenység során elsősorban kommunális hulladékok, valamint biológiailag lebomló 

hulladékok (a területet borító növényzet letermelésekor) keletkeznek. A kommunális hulladék gyűjtésére 

a bányaterületen belül zárt hulladékgyűjtő edényzetet biztosítanak, a keletkező hulladék a 

közszolgáltatás keretében kerül elszállításra. A bányaterületen 1-2 db mobil WC-t helyeznek ki, a 

keletkező folyékony hulladékot a mobil WC-t biztosító szolgáltató szállítja el igény szerint. 

6. Országhatáron átterjedő környezeti hatás:  

Sem a létesítési sem az működési időszakában nem várható. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey 

Ferenc utca 12-14. szám alatti székháza hirdetőtábláján 2021. november 4-től 2021. november 25-ig 

megtekinthető. A közlemény Nagydobos Község Jegyzője által meghatározott helyen is megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 

8:00-12:00, szerda 8:00-12:00, 13:00-16:00), valamint Nagydobos Község Jegyzője által meghatározott 

helyeken. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A 

kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6083-2021 webcímen 

tekinthető meg. 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, 

illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására 

vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt 

lehet tenni. 

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az 

alábbiakra vonatkozhat: 

− felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 

− feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából; 

o amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeinek meghatározása; 

o ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység 

mely, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg. 

 

 

Nyíregyháza, 2021. november 4. 
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