
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Tel.: 42/598-

930; e-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu, a továbbiakban: Főosztály) ezen hirdetmény 

útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon az Ifj. Tóth Miklós (4464 Tiszaeszlár, 

Csengőoldal u. 2/a.) meghatalmazásából eljáró Lévai Béla környezetvédelmi szakértő (4024 Debrecen, 

Kandia u. 15. I./7.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a „Tiszaeszlár II.-homok” védnevű 

bányatelken folytatott bányászati tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában. 

Az ügy iktatási száma: 681/2017, 138/2018. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. december 22. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. december 23. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

A tevékenység rövid ismertetése: 

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. 

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 

felülvizsgálati dokumentációját. 

A Tiszaeszlár 0405/38, 0405/39 hrsz. alatti ingatlanokat érintő bányatelek kiterjedése: 5,768 ha, alap-

lapja: +93,6 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. 

A bánya még kitermelhető készlete: 39.865. m
3
, amely a bányatelek É-i részén lévő 0405/39 hrsz. alatti 

ingatlanon található. A bánya maximális termelési kapacitása: 20.000.-30.000. m
3
/év. A kitermelés idő-

tartama 2018-2020. évekre tervezhető. 

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

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

téssel) változtatást nem tervez. 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-
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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 átlag ennek a fele. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A bányaművelés diffúz levegővédelmi hatássáv-szélessége NO2 vonatkozásában 67 m, ill. PM10 vonatko-

zásában 130 m. 

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

objektum 600 m-en belül nem található. 

A bányászati tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületének sugara a zajforrások körül 45 dB 

határértékre: 182 m. 

Érintett település (hatásterület szempontjából): Tiszaeszlár község 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2018. február 14-től 2018. március 5-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, 

szerda 8
00

-12
00

 13
00

-16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/681-2017 webcímen, valamint az érintett 

település Önkormányzatánál tekinthető meg. A betekintés módjáról részletes információt a környezet-

védelmi hatóságnál, vagy a tevékenység helye szerinti település jegyzőjénél lehet kapni. 

A közzététel időtartama 15 nap, ez idő alatt a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet 

tenni az érintett település jegyzőjénél vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/681-2017

