
 

 

KÖZLEMÉNY 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes kör-
nyezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Khvr.) 8. § (1) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezet-
védelmi hatóságon a „K-KAVICS 3844” Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4700 Mátészalka, Bercsényi út 
4/A.) meghatalmazása alapján eljáró MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, 
Kazinczy Ferenc u. 28. 2/4.) kérelmére a „Tiszabecs II. - homok, kavics, vegyes, kevert nyersanyagok” 
védnevű bányatelek tervezett 2. módosítása tárgyában környezeti hatásvizsgálati eljárás indult. 

A kérelemre indult eljárás a Khvr. 6-10. §-a alapján kerül lefolytatásra. 

Az ügy iktatási száma: 5474/2020. 

Az eljárás megindításának napja: 2020. október 2. 

Ügyintézési határidő: 105 nap 

Az ügyintéző neve: Sándor Edina 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598-937 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. november 3. 
 
Az eljárás megindításával egyidejűleg értesítem, hogy a Főosztály tárgyi környezeti hatásvizsgálati eljá-
rásban 

2020. december 10-én 10
00

-kor közmeghallgatást tart 

a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. sz. alatti hivatalos helyiségében. 

A tervezett beruházás által érintett települések: Tiszabecs, Milota, Sonkád, Botpalád és Uszka 
 
A tervezett tevékenység ismertetése: 

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Tiszai Kavics Kft. 
(4700 Mátészalka, Dobó István u. 45.) kérelmére a 11889-12/2005. számú határozatában adott környe-
zetvédelmi engedélyt a Tiszabecs 092/3, /4, /5, /6 hrsz.-ú külterületi ingatlanokat érintő, 15 ha 1162 m

2 

területű, „Tiszabecs II. homok-kavics-agyag” védnevű bánya megvalósítására és üzemeltetésére. 

A Felügyelőség a fenti számú környezetvédelmi engedélyt a 14816-4/2008. számú határozatával mó-
dosította. A 14816-4/2008. sz. határozat jogerőre emelkedésétől (2008.11.11.) a hivatkozott számú kör-
nyezetvédelmi engedély jogosultja: a „K-Kavics 3844” Kft. (4700 Mátészalka, Bercsényi út 4/A.). 

A Felügyelőség a bányatelek első módosításához (bővítéséhez) - amely a Tiszabecs 092/7, 092/8, 092/9 
hrsz.-ú ingatlanokra terjedt ki -, valamint a maximális termelési kapacitás növeléséhez (181.000. m

3
/év) 

az 549-4/2012. sz. határozatával környezetvédelmi engedélyt adott, egyidejűleg a 11889-12/2005. sz. 
környezetvédelmi engedélyt visszavonta. 

A környezetvédelmi hatóság a 310-20/2014. sz. határozatában a maximális termelési kapacitás további 
növelésével (220.000. m

3
/év) a környezetvédelmi engedélyt módosította. A határozatban a bányatelek 

megnevezése az alábbiak szerint változott:  

„Tiszabecs II. - homok, kavics, vegyes, kevert nyersanyagok” védnevű bányatelek 

A bánya jelenleg érvényes (a 310-20/2014. sz. határozattal módosított, 549-4/2012. sz., határozatlan 
időre szóló) környezetvédelmi engedéllyel és 2022. december 31-ig érvényes kitermelési műszaki üzemi 
tervvel rendelkezik. 

A bányászati tevékenységet a bányavállalkozó és jogelődjei 2006-tól folyamatosan végezte és a jövőben 
is folyamatosan végezni kívánja. 
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A bányatelek 

- területe jelenleg: 0,250129 km
2 
(25 ha 129 m

2
), 

- alaplap szintje +86,40 mBf, 

- fedőlap szintje +117,21 mBf. 

A bányatelekkel érintett ingatlanok jelenleg: Tiszabecs 092/3, 092/4, 092/5, 092/6, 092/7, 092/8, 092/9, 
hrsz. 

A „K-KAVICS 3844” Építőipari és Kereskedelmi Kft. a bányatelek hivatkozott számú környezetvédelmi 
engedélyben meghatározott  

- 25,0129 ha területét 57,1023 ha-ra kívánja növelni, 

- a +86,40 mBf szintben megállapított alaplapját +81,0 mBf szintre kívánja süllyeszteni,  

- haszonanyagait homokos kavics haszonanyaggal kívánja kiegészíteni. 

A bányavállalkozó meghatalmazása alapján eljáró MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 
Miskolc, Kazinczy Ferenc u. 28. 2/4.), a bányatelek tervezett 2. módosítására vonatkozó környezeti 
hatástanulmányt nyújtott be a Főosztályra és kérte a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását, ill. a 
környezetvédelmi engedély kiadását. 

A bányatelek tervezett 2. módosítása a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 56. pontja - Az 
1. számú melléklet 1-55. pont B. és C. oszlopában és a 3. számú melléklet 1 - 128. pont B. és C. oszlo-
pában meghatározott tevékenységek, illetve létesítmények olyan megváltoztatása vagy bővítése, ahol a 
változtatás az 1. számú melléklet 1-55. pont B. és C. oszlopában meghatározott tevékenység, illetve 
létesítmény megvalósítását jelenti - alapján környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek minősül. A 
változtatás az 1. számú melléklet 10. sora - Egyéb bányászat a) 25 ha területnagyságtól külszíni 
bányászat esetén - szerinti tevékenység megvalósítását jelenti. 

A „Tiszabecs II.-homok, kavics, vegyes, kevert nyersanyagok” védnevű bányatelek jellemzői a tervezett 
2. módosítás (bővítés) után alábbiak:  

A bányatelek védneve: „Tiszabecs II.-homok, kavics, vegyes, kevert nyersanyagok, átmeneti tör-
melékes nyersanyagok” 

A 2. módosított bányatelek területe: 0,571023 km
2
 (57 ha 1023 m

2
), 

alaplap szintje +81,00 mBf, 

fedőlap szintje +117,21 mBf. 

A 2. alkalommal módosított bányatelekkel érintett ingatlanok: 

Tiszabecs 092/1, 092/2, 092/3, 092/4, 092/5, 092/6, 092/7, 092/8, 092/9, 092/10, 092/11, 092/12, 092/13, 
092/14, 092/15, 092/16, 092/17 hrsz. 

A 2. módosított bányatelek Tiszabecs község legszélső házaitól 1100 m-re DNy-ra, Milota község leg-
szélső házaitól 1695 m-re D-re helyezkedik el. 

A tervezési terület természetes és természetközeli vegetációja a korábbi szántóföldi növénytermesztés 
során megsemmisült, a területen jelenleg csak másodlagos élőhelyek találhatók. A bányatelek élőhelyei 
teljes mértékben átalakítottak. 

A vizsgált terület nem helyi vagy országos jelentőségű védett természeti terület, nem része a Nemzeti 
Ökológiai Hálózatnak, nem tartozik a Natura 2000 területek közé. 

Az ásványvagyon külfejtéses technológiával kerül lefejtésre. Az ásványi nyersanyagot kizárólag gépi jö-
vesztés útján termelik ki. A bányászati tevékenységet száraz, valamint víz alatti mély kotrási eljárásokkal 
végzik, illetve tervezik végezni. 

A bányászati tevékenység fázisai: 

 humusz letakarítás, 

 száraz szinti letakarítás, kitermelés, 
- meddő (kevert ásványi nyersanyag II.) kitermelése láncos kotrógéppel, 
- homok kitermelése láncos kotrógéppel, 

 úszókotrós vagy szívó-nyomó szivattyús kitermelés (homok, homokos kavics és kavics), 

 osztályozás, 

 tájrendezés. 
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A 2. alkalommal módosított bányatelek kimutatott haszonanyagai: 

- „1460 kavics”, 
- „1453 homok”, 
- „2312 kevert ásványi nyersanyag II.”, 
- „1471 homokos kavics ásványi nyersanyag”. 
 

A 2. alkalommal módosított bányatelek ásványvagyona  
(a jelenlegi bányatelek 2020. január állapot szerint, a bányatelek 2. módosítás területe: 2020. júliusi 

állapot szerint) 

 
Kavics [m

3
] 

Homok 
[m

3
] 

Kevert 
ásványi 

nyersanyag 
II. [m

3
] 

Homokos 
kavics [m

3
] 

 Meddő [m
3
] 

Földtani vagyon  7 323 564  1 400 376  448 490  8 130 678   1 155 695 

Műrevaló vagyon  7 323 564  1 400 376  448 490  8 130 678   

Pillérben lekötött  3 384 880  250 515  19 753  4 361 789   274 671 

Kitermelhető 
vagyon  

3 938 684  1 149 681  428 737  3 768 889  
 881 024 

 
A bánya tervezett maximális termelési kapacitása továbbra is összesen: 220 000 m

3
/év. 

Ezen belül egyes ásványi nyersanyagok kitermelt mennyisége évenként változik, de a maximális 
mennyiségük a következő lesz: 

Humuszos feltalaj:  
Kevert ásványi nyersanyag II. + meddő: 
Homok + kavics + homokos kavics: 
Osztályozásra kerül:  

10 000 m
3
/év 

60 000 m
3
/év 

150 000 m
3
/év 

150 000 m
3
/év 

Maximális termelési kapacitással és a teljes kitermelhető vagyon leművelésével számítva a bánya 
élettartama kb. 47 évre tehető. 

A letakarított humuszt, a kitermelt kevert ásványi nyersanyag II.-t és (a bányatelek 2. módosítás 
területéről) a meddőt depóniákban helyezik el. 

A letermelt humuszt a bányaműveletek befejezése után a tájrendezéshez használják fel (a bányató 
vízfelszín feletti rézsűjére terítik), depónián helyezik el, vagy más területek feltöltésére használják. 

A kitermelt ásványi nyersanyagot a telephelyen két helyhez kötött osztályozó berendezéssel osz-
tályozzák a szükség szerinti frakciókra. 
A haszonanyagok tehergépkocsikkal történő elszállítása a bányától az osztályozói mérlegelés után a 
saját tulajdonú Tiszabecs 091 hrsz.-ú úton, majd a 092/10 hrsz.-ú úton történik a 491. sz. közútig. A 
közúton a 091 hrsz.-ú útnak kiépített útcsatlakozása van. Innen elsősorban a Kóródi Beton Kft. 
mátészalkai, illetve nyírbátori telephelyére (betonüzemébe) irányul a szállítás, amelyet munkanapokon 
nappali időszakban végeznek. 

A szállítás volumene:  

a termelvény szállítás és rakomány nélkül a bányához való visszaérkezés 128 tehergépkocsi/nap 
maximális teherautó forgalmat igényel, ami 

- Fehérgyarmat felé 122 tehergépkocsi/nap,  

- Tiszabecs felé 6 tehergépkocsi/nap maximális teherautó forgalmat jelent. 

A kitermelést a bányatelek jelenlegi alaplapja alatt a 2. alkalommal módosított bányatelek tervezett 
alaplapjáig 2021. 3. negyedévében, a 2. módosítás területén 2022. 1. negyedévben tervezik megkez-
deni. 

A tájrendezést a művelés során folyamatosan végzik. A bányászati tevékenység felhagyását követően a 
kialakuló bányató horgászati célú hasznosítása tervezett. 
 
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A hatásterület a talaj vonatkozásában a 2. alkalommal módosított bányatelek művelésre tervezett 
területével esik egybe. 
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A hatásterület a felszíni vizek tekintetében a 2. alkalommal módosított bányatelek művelésre tervezett te-
rületével esik egybe, mivel a művelés és a tájrendezés után a területen bányató marad vissza. A 
kitermelés a jelenleg is létező felszíni vizek állapotában nem fog kimutatható változást okozni. 

A felszín alatti vizek szempontjából a 2. alkalommal módosított bányatelken, illetve a „Tiszabecs II.-
homok és kavics” védnevű bányatelken létrejövő bányatavak együttes maximális hatásterülete a kavics-
termelés legvégén, amikor a tó felülete a legnagyobb, a tó geometriai középpontjától mért 2500 - 3500 
m, a tó partélétől 1000 - 2500 m.  

A művelés során a meghatározó a szálló por koncentrációja, amely a letakarításból, rakodásból és a 
depók porkibocsátásából adódik. A porkibocsátás mértéke a legközelebbi lakóházaknál elhanyagolható. 
(A bányatelek határához legközelebb lévő védendő falusias lakóterület, Tiszabecs belterülete lég-
vonalban 1221 m-re található.) 

A bányászati tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterülete a művelésre tervezett te-
rülettől 151 m-ig tartó területnek és a Tiszabecs 092/18 hrsz.-ú ingatlantól 122 m-ig tartó terület uniója. 

A szállítási útvonal mentén kis mértékben nő a hatásterület - 1 - 3 m-rel a szállítási tevékenység hatá-
sára. 

A kitermelés és a bányaüzem egyéb működésének együttes hatásterülete zaj- és rezgésvédelmi 
szempontból a 2. alkalommal módosított bányatelek művelésre tervezett területeitől 486 m-ig tartó 
terület. A hatásterületen belül védendő objektum nem található. 

A közlekedésből származó zajterhelés a maximális termelési kapacitáshoz tartozó szállítás esetén 
teljesíti a zajterhelési határértékeket: Sonkádon 0,5 dB-lel, Tiszabecsen 0,1 dB-lel növekszik a 
hangnyomásszint. A szállítási tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontból hatásterületet nem 
jelöltek ki. 

A hatásterületek területi kiterjedését a hatástanulmány 7. ábráján mutatják be. 

A tervezett tevékenység részletes leírását, valamint a környezeti hatások részletes értékelését a 
környezeti hatástanulmány tartalmazza. 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu) 2020. november 3. - 2020. december 10. 
között megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos elektronikus dokumentáció megtekinthető a Főosztályon 
ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8

00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint az érintett 

települések Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztálynál és az érintett települések 
Jegyzőinél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a 
http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5474-2020 webcímen tekinthető meg. 

Az ügyben a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan észrevételek megtételére, kérdések feltevé-
sére írásban a közmeghallgatás időpontjáig a Főosztályon, az érintett települések jegyzőinél, vagy a 
közmeghallgatáson személyesen van lehetőség. 

A tervezett tevékenység esetében országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem 
feltételezhető, így a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti hatás-
vizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján az összes adat ismeretében határoz, és 

 megadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy 

 elutasítja a kérelmet. 

Nyíregyháza, 2020. november 2. 


