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A „Tiszaeszlár II.-homok” védnevű 
bányatelken folytatott bányászati tevé-
kenység környezetvédelmi működési 
engedélye 

HATÁROZAT 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) az Ifj. Tóth Miklós (4464 
Tiszaeszlár, Csengőoldal u. 2/a.) meghatalmazásából eljáró Lévai Béla környezetvédelmi szakértő (4024 
Debrecen, Kandia u. 15. I./7.) által benyújtott, a „Tiszaeszlár II.- homok” védnevű bányatelken folytatott 
bányászati tevékenységre vonatkozó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján 

 

környezetvédelmi működési engedélyt ad, 

egyidejűleg az Érdekeltet a II. részbe foglalt intézkedések megtételére 
kötelezi. 

Az érdekelt megnevezése: Ifj. Tóth Miklós 

Címe: 4464 Tiszaeszlár, Csengőoldal u. 2/a. 

KÜJ száma: 101731380 

I. Az engedélyezett tevékenységet jellemző adatok: 

A tevékenység megnevezése: Kavics-, homok-, agyagbányászat (TEÁOR: 08.12) 

A tevékenység folytatásának helye: Tiszaeszlár 0405/38, 0405/39 hrsz. alatti ingatlanok 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer szerint:  

KTJtelephely szám: 101423914 

A bányatelek határvonalának töréspont-koordinátái (EOV vetületi rendszerben): 

 

Töréspont 
száma:  

Y (m) X (m) Z (mBf) 

1. 829 951 299 813 97,50 

2. 830 130 299 764 97,60 

3. 830 122 299 703 96,90 

4. 830 075 299 709 96,60 

5. 830 054 299 654 96,00 

6. 830 046 299 603 96,20 

7. 830 013 299 584 97,70 

8. 829 954 299 364 96,50 

9. 829 848 299 422 101,30 

 

Alaplap:          +93,60 mBf 

Fedőlap: 

A bányatelek területe: 

+103,42 mBf 

      5,768 ha 
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                                    A bánya ásványvagyona: 

 Homok (m
3
) 

földtani ásványvagyon 226690 

műrevaló ásványvagyon: 226690 

pillérekben lekötött vagyon: 37605 

kitermelhető ásványvagyon: 189085 

a bányatelek területén belüli humusz: 45306 

ebből pillérben lekötve: 5441 

kitermelhető készlet: 39865 

Kitermelt mennyiség (2017. III. negyedévi állapot szerint): 145689 m
3 

A még kitermelhető készlet: cca. 30000 m
3
 

Évi tervezett kitermelési volumen: 20000-30000 m
3
 

A tevékenység ismertetése, a tevékenység végzése során alkalmazott technológia:  

Külszíni száraz fejtés az alábbi műveletekkel: 

1. lefedés: a fedőréteg haszonanyagról történő eltávolítását tolólapos földmunkagéppel vég-
zik, a fedőréteget a letakarítást követően külön depóniában tárolják. 

2. haszonanyag kitermelése: 1 termelési szint kialakításával, jövesztő-rakodógéppel. 

3. rakodás, szállítás: a nyersanyag kitermelésére alkalmazott gépek egyúttal a rakodást is el-
végzik, a termelvény elszállítása tehergépkocsikkal történik. 

A kitermelt haszonanyag (homok) osztályozás nélkül kerül elszállításra. 

4. rekultiváció: a tájrendezést a már felhagyott területen megkezdik. 

A bányászati tevékenység teljes felhagyását követően a bányatelek területe a deponált 
letermelt humuszos anyag visszaterítésével mezőgazdasági célra hasznosíthatóvá válik. A 
tájrendezési cél a szántó művelési ág visszaállítása. 

A tevékenység hatásterülete: 

A bányaművelés diffúz levegővédelmi hatássáv-szélessége NOx vonatkozásában 67 m, ill. PM10 vonatko-

zásában 130 m. 

A bányászati tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete a telekhatártól számítva 182 m-re terjed. 

A bányát minden irányban mezőgazdasági hasznosítású terület veszi körül. Zajtól védendő terület, vagy 

objektum 600 m-en belül nem található. 

II. A tevékenység folytatásához szükséges intézkedések: 

1. Általános előírások 

1.1.    Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős meg-
változtatását, továbbá a tulajdonosváltozást az Érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak 
15 napon belül bejelenteni. Jelentős változásnak minősül a körülmények, a technológia olyan 
megváltoztatása, amely valamely környezeti terhelésnek vagy igénybevételnek az enge-
délyezettnél nagyobb mértékét eredményezi. 

2. Hulladékgazdálkodás 

2.1.    A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 
mértékben érintse, a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezet-
veszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 
képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, 
továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását. 

2.2.    A hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet 
károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne 
okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrá-
nyosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket. 
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2.3.    Az érdekelt - mint hulladékbirtokos - a hulladék kezeléséről a hulladékkezelőnek, hulladék 
szállítónak, hulladék gyűjtőnek, hulladék közvetítőnek, hulladék kereskedőnek, hulladék köz-
szolgáltatónak történő átadása útján köteles gondoskodni. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot 
másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével -, 
meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, keres-
kedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az 
adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele 
megtörtént. 

2.4.    Az érdekelt a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében köteles elkülönítetten gyűjteni. 
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal, vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező 
más anyagokkal összekeverni tilos. 

2.5.    Amennyiben a bányászati tevékenység végzése hulladék keletkezésével jár, az érdekelt az adott 
telephelyen hulladéktípusonként köteles nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgál-
tatást teljesíteni, a tárgyévet követő év március 1. napjáig. Az adatszolgáltatás kizárólag 
elektronikus úton, az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) használatával kitöltött 
űrlapokon teljesíthető. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy 
annak alapján az adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági 
ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa. 

3. Levegőtisztaság-védelem 

3.1.  Tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

3.2. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, 
működtethető és tartható fenn. 

3.3. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az 
ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles. 

3.4. A közúti jármű üzembentartója szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés 
megelőzéséről gondoskodni köteles. 

4. Zajvédelem 

4.1.    Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. 

4.2.    A bánya helyhez kötött és mozgó zajforrásait úgy kell tervezni és működtetni, hogy a védendő 
területen a zaj- és rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. 

4.3.    A tevékenységhez kapcsoló szállítási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy az minél kisebb 
mértékben növelje meg az útvonalakkal szomszédos zajtól védendő területek zajterhelését. 

5.   Természet- és tájvédelem 

5.1.    A bányaterületet É-i irányból kell megközelíteni, a tervezési területtől DK-re eső szikes gyepfoltot 

meg kell kímélni, azon semmilyen bányaműveléssel összefüggő tevékenység nem végezhető. 

5.2.   A bányaművelés során és a rekultivációt követően az invazív és termőhely-idegen növényfajok 

megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról kaszálással 

gondoskodni kell!  

6. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztró-
favédelmi Hatósági Szolgálat (4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.) 35900/1178-1/2018.ált. 
számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt előírások: 

6.1. Aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, 
illetve a vízügyi és vízvédelmi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles. 

6.2. Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó 
anyagot juttatni (220/2004. (VII.22.) Korm. rendelet). 

6.3. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy biztosított legyen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. A tevékenység nem okoz-
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hatja a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rende-
letben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát. 

6.4. Amennyiben a munkagépek karbantartását, üzemanyaggal való feltöltését burkolatlan területen 
végzik, a kenő- és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés felfogására olajfogó tálcát kell hasz-
nálni. 

6.5. Amennyiben a termelési tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek károsítása tapasz-
talható, abban az esetben a vízügyi és vízvédelmi hatóság a tevékenységet felfüggesztheti. 

6.6. A tevékenység során esetlegesen előforduló havária jellegű szennyezést, károsodást haladék-
talanul be kell jelenteni a vízügyi és vízvédelmi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező 
tevékenység befejezéséről, azonnali beavatkozást igénylő esetben a kárelhárítást azonnal meg 
kell kezdeni, a károsodott környezetet helyre kell állítani. 

III. A környezetvédelmi működési engedély érvényességének időtartama: 

Az engedély a II. részben megadott előírások betartása esetén, jogerőre emelkedésének napjától 
számított 

10 évig érvényes. 

Az eljárás során eljárási költségként az eljárás igazgatási szolgáltatási díja merült fel, melynek megfize-

tésére az ügyfél köteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 675.000,- Ft, melyet az ügyfél meg-

fizetett. 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Főosztályhoz 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik 

jogerőre. 

A határozat elleni fellebbezés díjköteles, díja 337.500,- Ft. Természetes személyek és Civil szervezetek 

fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: 6.750,- Ft. 

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyúj-

tásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: a Környezetvédelmi és Ter-

mészetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

INDOKOLÁS 

Ifj. Tóth Miklós (4464 Tiszaeszlár, Csengőoldal u. 2/a.), mint bányavállalkozó a „Tiszaeszlár II.- homok” 

védnevű bánya műveléséhez a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

(4025 Debrecen, Hatvan u. 16.) által 488/17/2006. ügyszámon kiadott környezetvédelmi engedéllyel 

rendelkezik. Az engedély érvényessége: 2017. december 31. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 11. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi engedély érvé-

nyességi idejének lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni 

kívánja, a Kvt.-nek a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73-76. §, 78-80. §] kell alkalmazni. 

A bánya továbbra is rendelkezik kitermelhető ásványvagyon készlettel, ezért a bányavállalkozó a bányát 

a továbbiakban is üzemeltetni kívánja. 

Fentiek alapján a környezethasználó meghatalmazásából eljáró Lévai Béla környezetvédelmi szakértő 

(4024 Debrecen, Kandia u. 15. I./7.) 2017. december 22-én nyújtotta be a Főosztályhoz a „Tiszaeszlár 

II.-homok” védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felül-

vizsgálati dokumentációját, s kérte a felülvizsgálati eljárás lefolytatását. 
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Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási díj-

köteles. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a Díjrendelet 2. melléklet (Környezeti hatásvizsgálat 

alapján végezhető tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjai) 2. és 14. főszáma 

(bányászati tevékenységnek a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében foglalt 

felülvizsgálata) alapján 675.000,- Ft. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 

(továbbiakban: Ket.) 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen hatá-

rozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.” 

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melynek 

megfizetése a Főosztály 681-1/2017. sz. végzése alapján megtörtént. 

A Főosztály a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy az eljárás megindításáról szóló 

közlemény közzétételéhez, ill. a tevékenység környezetre gyakorolt hatásainak megítéléséhez 

hiányosságok pótlása szükséges, ezért a 138-2/2018. sz. végzésében hiánypótlásra hívta fel az ügyfelet. 

A felülvizsgálati dokumentáció hiánypótlása 2018. február 8-án érkezett meg a környezetvédelmi ható-

ságra, amely tartalmazta a bányavállalkozó és Lévai Béla környezetvédelmi szakmérnök, szakértő között 

létrejött, a bányaüzem környezetvédelmi megbízotti feladatainak ellátására vonatkozó megbízási 

szerződést is. A megbízott szakértő a 11/1996. (VII.4.) KTM rendeletnek (a környezetvédelmi megbízott 

alkalmazási és képesítési feltételeiről) megfelelő képesítéssel, szakértői jogosultsággal rendelkezik. 

A Főosztály a hiánypótlás benyújtását követően a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján a nyilvánosság 

biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján hirdetményt tett közzé, továbbá a 138-3/2018. sz. 

ügyszámú levelével megküldte a hirdetményt, a kérelmet és mellékleteit a felülvizsgált tevékenység által 

érintett település, Tiszaeszlár Község Jegyzőjének közhírré tétel céljából. 

Az érintett település jegyzője gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. A közlemény megjelenését 

követően a tárggyal kapcsolatosan nem érkezett észrevétel sem az eljáró hatósághoz, sem az érintett 

település jegyzőjéhez. 

A Főosztály a Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján a 138-5/2018. ügyszámú levelében ismert ügyfélként 

értesítette az eljárás megindulásáról a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen 

u. 2., a továbbiakban: HNPI) és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztályt (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.). 

A HNPI a felülvizsgált tevékenységgel kapcsolatban az 1011-2/2018. sz. ügyiratában, természetvédelmi 

kezelőként adott tájékoztatást, amelynek ismertetésére a „Természet- és tájvédelem” fejezetben kerül 

sor. 

Az engedélyezésre kerülő tevékenység: 

A Tiszaeszlár 0405/38, 0405/39 hrsz. alatti, a bányavállalkozó tulajdonában lévő ingatlanokat érintő 

bányatelek kiterjedése: 5,768 ha, alaplapja: +93,60 mBf, fedőlapja +103,42 mBf (nem változik). 

A bányatelek területének mintegy 80%-án a haszonanyag kitermelése befejeződött, ezen területen a 

deponált humuszos termőtalaj visszaterítésére is sor került. (Bár a bányatelek megnevezése korábban 

„Tiszaeszlár II. - agyag és homok” volt, a bányában agyag kitermelés nem volt sem tervezve, sem 

realizálva, ezért a Főosztály a bányahatósági eljárásokkal összhangban a „Tiszaeszlár II.-homok” védő-

nevet alkalmazza.) 

A bánya még kitermelhető készlete a bányatelek É-i részén lévő 0405/39 hrsz. alatti ingatlanon található. 

A megmaradó 1,3 ha-nyi területen max. 30000 m
3
 ásványvagyon és cca. 11000 m

3
 humusz kitermelése 

tervezett. A bánya maximális termelési kapacitása: 20.000.-30.000. m
3
/év. A kitermelés időtartama 2018-

2020. évekre tervezhető. 

A környezethasználó a bányászati tevékenység módjában (külszíni fejtés, száraz gépi kotrású jövesz-

téssel) változtatást nem tervez. 
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A jelenleg is meglévő K-Ny-i irányú fejtési homlok D-ről É-i irányba halad. A fejtési homlokon a művelést 

a munkagépek K-ről Ny-ra folytatják. 

A kitermelést végző munkagépek a termelvényt közvetlenül a szállító tehergépjárművekre rakják. 

A bányaudvar továbbra is a Tiszaeszlár-Tamásbokor közötti 3634. sz. összekötő útról nyugatra leágazó 

0410, 0411 hrsz.-ú földutakon érhető el. A szállítás ezen fő útvonalát a későbbiekben sem tervezik 

változtatni. 

/A 3633. sz. összekötő út csak abban az esetben szállítási útvonal, ha a szállítás célirányosan a tele-

pülés déli részébe (Szatmári u.-Pozsonyi u.-Beregszászi utcákkal jellemezhető terület) történik./ 

A csúcsnapi szállítás 100 m
3
, amikor 9-10 szállítójármű forgalma jelenik meg a szállítási utakon. Ezen 

szállítási kapacitás és forgalom tekinthető a maximumnak, az átlagos ennek a fele. 

A bányászati tevékenység és a haszonanyag szállítása csak a nappali időszakban történik. 

A felülvizsgálat tárgyát képező bányászatnak technológiai vízigénye nincs, technológiai szennyvíz nem 

keletkezik. 

A kérelem elbírálásához a Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm.rendelet 29. § (3) bekezdése, 

valamint a rendelet 6. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján, a 138-4/2018. sz. ügyiratában 

szakhatóságként megkereste a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, annak elbírálása 

érdekében, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozat-

ban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és 

szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomá-

ra, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak 

elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen 

hatást gyakorol. 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófa-

védelmi Hatósági Szolgálat (4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.) szakhatósági állásfoglalását 

35900/1178-1/2018.ált. ügyszámon, a rendelkező rész 6. pontjába foglalt előírásokkal, az alábbi indoko-

lással adta meg:  

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési, Kármentesítési és Természet-

védelmi Osztály (továbbiakban: Osztály) a 138-4/2018. számú 2018. február 14-én érkezett ügyiratában 

Ifj. Tóth Miklós (4464 Tiszaeszlár, Csengőoldal u. 2/a.) részére a „Tiszaeszlár II. homok” védnevű bánya-

telken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában 

szakhatóságként megkereste a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatot (továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság). 

A környezetvédelmi hatóság a Lévai Béla környezetvédelmi szakértő által készített környezetvédelmi 

felülvizsgálati dokumentációt (továbbiakban: dokumentáció) elektronikus úton közzétette. 

Az elektronikus úton közzétett felülvizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg: 

Tiszaeszlár külterületén Ifj. Tóth Miklós (4464 Tiszaeszlár, Csengőoldal u. 2/a.) Tiszaeszlár 0405/38; 

0405/39 hrsz.-ú ingatlanon homokbányát üzemeltet. A tervezett bányatelek nagyobb része a 0405/38 

hrsz.-ú területrész, amely már kitermelésre került. A 0405/39 hrsz.-ú bányatelek rész a még kitermelésre 

kerülő terület. A még kitermelhető készlet becslés szerint 30 000 m
3
 1,15-1,3 ha területről. A tervezett 

éves kitermelés 20000-30000 m
3
. Bányatelek területe: 5,768 ha (nem változott), alaplapja: 93,60 mBf 

(nem változott), fedőlapja: 103,42 mBf (nem módosult). 

A bányászati tevékenység - az ismertetett hidrogeológiai és kitermelési viszonyok mellett - közvetlenül 

nem veszélyezteti a felszín alatti és a felszíni vizeket. 
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A vizsgált időszakra a csapadékhiány volt jellemző. Ennek ellenére a megállapított 93,60 mBf-i kiter-

melési talpszint nem minden esetben volt tartható a magasabb 92,9 mBf-i talajvízhelyzet miatt. Így a 

kitermelés 1 m-nél jobban nem közelítette meg a talajvíz szintjét. 

A bányászati tevékenység során nem fordult elő a kitermeléshez, vagy szállításhoz köthető talaj-

szennyeződés sem gondatlanságból, sem havária jelleggel. 

A bányászattal összefüggően (de más eredetű) talajszennyezést okozó káros anyag nem került a 

talajba, felszín alatti vízbe. Így a kitermelési ciklusban és a későbbiekben sem várható a talajvíz és a 

közeli-távoli felszíni vizek veszélyeztetésének előfordulása. 

A bányászat során szükségessé váló kommunális és szociális igények kielégítésére Bányavállalkozó a 

bányaterületen mobil, a talaj- és vízszennyezést kizáró berendezést (WC, mosdó) alkalmaz, melynek 

kezelését folyamatosan biztosítja. A munkagépek a kitermelési napo/ko/n tele tankkal érkeztek (érkez-

nek) a bányába, ahol nincs szükség üzemanyag felvételre. A bányatelken üzemanyagot ideiglenes 

jelleggel sem tárolnak. A gépkarbantartás, javítás Bányavállalkozó szakműhelyben végezteti. 

A beruházás nem érint sem vízbázis védőidomát, sem annak védőterületét. 

A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tevékenység megvalósulásának - a rendelkező részbe 

foglalt előírások betartása, ill. feltételek teljesítése mellett - vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból 

akadálya nincs, ezért a szakhatósági állásfoglaláshoz feltétellel hozzájárulunk. 

A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól 

számított huszonegy nap az 1995. évi LVII tv. 33/B. alapján. Az ügyintézési határidő betartásra került. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. 

Az Igazgatóság hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi 

hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (3) 

bekezdése és a 2. számú melléklet 9. pontja állapítja meg.  

Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (6) bekezdése szerinti módon, a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. melléklet II. táblázatának 3. pontja 

alapján adtam meg. 

A döntés elleni önálló fellebbezést a Ket. 44. § (9) bekezdése nem teszi lehetővé. 

Kérem a Tisztelt eljáró hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részemre megküldeni. 

A környezetvédelmi hatóság döntését a kérelemben foglaltak, a szakhatóság állásfoglalása, valamint a 

rendelkezésre álló adatok, információk alapján a következők szerint hozta meg: 

Levegőtisztaság védelem:  

A felülvizsgálati dokumentáció szerint a bányaművelés diffúz levegővédelmi hatássáv-szélessége NOx 

vonatkozásában 67 m, ill. PM10 vonatkozásában 130 m. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm.rendelet 7. § (4) bekezdése szerint, amely lég-

szennyező forrásnál kibocsátási határértéket annak sajátosságai miatt megállapítani nem lehet, a 

levegőterhelést legkisebb mértékűre csökkentő levegővédelmi követelmények határozandók meg. 

A határozat rendelkező részének 3. pontjába foglalt levegővédelmi követelményeket a hivatkozott Korm. 

rendelet 4. §, 26. § (1),(2) és 28. § (2) bekezdése alapján írtam elő. 

Hulladékgazdálkodás: 

A bányavállalkozó a telephelyen hulladékkezelési tevékenységet nem végez. 

A bánya területén sem a kitermelésből, sem a szállításból nem keletkezett veszélyes hulladék. 
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A keletkező nem veszélyes hulladékokat gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelő részére adják át. 

A munkagépek, szállítójárművek karbantartása, üzemanyaggal való ellátása a bányatelken kívül történik. 

Az érdekeltet, mint hulladék termelőt hulladékgazdálkodási kötelezettségek terhelik, melyről a határozat 

rendelkező részének 2. pontjában rendelkeztem, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 4.§, 6 § (1), 

31.§ (1), (5) bekezdései alapján. 

Az érdekeltnek a keletkező hulladékok vonatkozásában nyilvántartási-, és amennyiben a telephelyen 

keletkező hulladék mennyisége a tárgyévben meghaladja veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, nem 

veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot, kivéve az építési-bontási hulladékot, adatszolgáltatási 

kötelezettsége van, melyre a rendelkező rész 2.5. pontjában tettem előírást a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 3.§, 4.§, 

10.§ 11.§ 13.§-a alapján. 

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan teljesíthető. Az elektronikus adatszolgáltatás admi-

nisztrációs és technikai feltételeiről a http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgaltatasok internetes 

elérhetőségen tájékozódhat. 

Zajvédelem: 

A bánya Tiszaeszlár község külterületén helyezkedik el. A bánya területét minden irányból mezőgaz-

dasági területek határolják. A legközelebbi zajtól védendő létesítmény ÉNy-i irányban, a telekhatártól 

számítva kb. 600 m-re helyezkedik el. 

A benyújtott dokumentáció alapján a bánya legnagyobb zajvédelmi hatásterületének nagysága a 

telekhatártól számítva 182 m-ig terjed. 

Mivel a zajvédelmi szempontú hatásterület nem érint zajtól védendő épületet, területet, ezért a környezeti 

zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján 

az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítását nem kell kérnie, így a Főosztály előírást nem 

tett.  

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik. 

A szállítás miatti gépjárműforgalom a megadott szállítási adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű 

járulékos zajterhelés-változást a szállítási útvonalon. 

A zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos előírásokat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése 

alapján tettem. 

Földtani közeg, talaj: 

A benyújtott dokumentáció szerint a bányászati tevékenység során nem fordult elő a kitermeléshez, vagy 

szállításhoz köthető talajszennyezés, vagy egyéb havária esemény. 

A további üzemeltetés során a technológiai fegyelem betartása és a dokumentációban szereplő 

környezetvédelmi (üzembiztonságra vonatkozó) intézkedések megvalósulása esetén a földtani közeg és 

közvetve a felszín alatti vizek védelme biztosítható, a jelentősebb környezeti hatással járó üzemzavarok 

megelőzhetőek, a talaj, a felszín alatti vizek szennyezésének lehetősége, a környezeti kockázat minima-

lizálható. 

Természet- és tájvédelem:  

A bányatelek nem tartozik az országos jelentőségű védett természeti-, ill. a Natura 2000 területek közé. 

A felülvizsgált tevékenység által érintett területen jelentős természeti értékek nem találhatóak, a 

természetközeli élőhelyek, természetes növény-társulások, védett és védendő növényfajok hiányoznak; 

szinte teljes egészében antropogén hatás alatt áll. 

A bányaterülettől DK-re eső kisebb kiterjedésű szikes gyepfolt értékes növény- és állatfajokat őrizhet, 

ezért ezen természetvédelmi szempontból értékes területrész védelme érdekében előírást tettem. 

http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgaltatasok
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Fentiek alapján a bányászati tevékenység további folytatásával szemben természet- és tájvédelmi szem-

pontból kizáró ok nem merült fel, a rendelkező részben tett előírások betartása esetén a tevékenység 

természetvédelmi érdeket nem sért. 

A HNPI az eljárás során az 1011-2/2018. sz. ügyiratában természetvédelmi kezelőként az alábbi tájékoz-

tatást adta: 

„A megkeresésben szereplő Tiszaeszlár 0405/38, 0405/39 helyrajzi számú ingatlanon nem található 

természetvédelmi oltalom alatt álló terület. A hivatkozott tevékenység nem érint védett területet. A 

vállalkozó területre való eljutás során sem végez olyan tevékenységet, mely károsodást okoz védett, 

természetes élőhelyekben. A bánya területe nem képezi részét a HUHN20014 Tiszalöki szikesek kiemelt 

jelentőségű Természetmegőrzési Terület nevű Natura 2000 területnek. 

A leíró dokumentációból, a térképmellékletekből, és térinformatikai adatbázisunkból kitűnik, hogy a 

bányaterület déli oldalán egy kisebb kiterjedésű szikes gyepfolt található. A környezetvédelmi szakértő, 

és a bányavállalkozó is úgy nyilatkozott, hogy a bányatevékenység nem érinti az említett gyepfoltot. Ezt 

fényképfelvétellel is alátámasztja a szakértő. Természetvédelmi szakmai szempontból javaslom, hogy a 

tevékenység továbbra sem érintse az adott szikes gyepfoltot, melyet azzal indoklok, hogy egyrészt a kis 

szikes gyepfolt is értékes növény és állatfajokat őrizhet, ami a biológiai sokféleséget megőrzi és 

gyarapítja (taxon és táji biodiverzitás szintjén is). Másrészt a HUHN20014 Tiszalöki szikesek kiemelt 

jelentőségű Természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terv megújításakor a kis gyepfolt akár a 

terület részét is képezheti majd. 

Természetvédelmi szakmai szempontból javaslom, hogy az ügyfél folyamatosan egyeztessen a 

területileg illetékes természetvédelmi őrrel (Herczeg Ferenc 06/30 326-56-34) a területi korlátozásokkal 

kapcsolatban, aki az aktuális természetvédelmi körülményeknek megfelelően további korlátozásokat 

írhat elő a természetvédelmi hatóság útján.” 

A felülvizsgálati dokumentáció, annak kiegészítése, valamint a rendelkezésre álló egyéb adat, irat - így 

egyebek mellett a HNPI fenti tájékoztatásában foglaltak - alapján a környezetvédelmi hatóság megállapí-

totta, hogy a rendelkező részben foglalt előírások betartásával a „Tiszaeszlár II.-homok” védnevű bánya-

telken végzett bányászati tevékenység megfelel a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek, 

nem okoz jelentős környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosodást, ezért a tevékenység folytatását 

engedélyezte, s egyidejűleg a rendelkező részbe foglalt intézkedések megtételére kötelezte az érde-

keltet. 

A rendelkező részben megadott előírásokat az indoklásban részletezetteken túl az alábbi jogszabály-

helyek alapján határoztam meg: 1995. évi LIII. tv. 82. § (1) és (3) bekezdése. 

A döntést a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján, hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal, 

megküldve Tiszaeszlár Község Jegyzőjének, aki gondoskodik a hirdetmény közzétételéről. Az így közölt 

döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon tekintem közöltnek és az innen számított 15 

napon belül biztosítok jogorvoslati lehetőséget a Ket. 78. § (10) bekezdése szerint. Postai úton közölt 

határozat esetén a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételét követő naptól kell számítani. 

Határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 79. § (1) bek. a) 

pontja alapján, a 81. § (1) bek. szerinti tartalommal adtam ki, tekintettel a Ket. 71. § (1) és a 72. § (1) 

bekezdésére. 

A szakhatóság megkeresésére a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási felada-

tokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm.rendelet 29. § (3) bekezdése, valamint a 

rendelet 6. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján került sor. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § 

(1) d pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 
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Az eljárás és a fellebbezés díja a Díjrendelet 2. § (2), (5), (7) bekezdése és a 2. melléklet 2. és 14. 

főszáma alapján került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. § -a alapján dön-

töttem. 

A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. (1) és 99. § (1) 

bekezdése alapján biztosítottam. 

A határozatot az Érdekelt által kibocsátott meghatalmazás alapján Lévai Béla környezetvédelmi 

szakmérnök (4024 Debrecen, Kandia u. 15.) útján közlöm az Érdekelttel. 

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal a 71/2015. (III.30.) 

Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján közlöm. 
 

Nyíregyháza, 2018. április 3. 

 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 

 

 

 

 

 

Határozatunkat közöljük: 

Jogerő előtt: 

Postai úton: 

1. Lévai Béla (4024 Debrecen, Kandia u. 15.) + térti 

2. Ifj. Tóth Miklós (4464 Tiszaeszlár, Csengőoldal u. 2/a.) + térti 

Elektronikus úton: 

3. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédel-
mi Hatósági Szolgálat (4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.) 

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (3527 Miskolc, 
Soltész Nagy K. út 5.) - tájékoztatásul 

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) 

6. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) 

7. Tiszaeszlár Község Jegyzője (4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u. 91.) 

 

8. Irattár  

Jogerő után: 
1. Lévai Béla (4024 Debrecen, Kandia u. 15.) + térti 
2. Kötelezés Nyilvántartás; jogerősítés után a jogerősítést végző munkatárson keresztül elektronikus úton. 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 

 


