KÖZLEMÉNY (módosított-2.)
A
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Hulladékgazdálkodási Főosztálya a környezeti hatásvizsgálati és az 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 az INTER AGRÁRIUM Mezőgazdasági
Kft. (4355 Nagyecsed, Rózsás u. 32/B.) meghatalmazása alapján aljáró TIERRA-21 Kft. (4029 Debrecen,
Pacsirta u. 64/1.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Fábiánháza 051/2,3,4,6,9 hrsz-ú
„Fábiánháza-homok, Nagy-Kanduc hegy” elnevezésű területen tervezett bányászati tevékenység
megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában.
Az eljárás során a bányából kitermelésre kerülő anyag elszállítása céljából új szállítási útvonalat terveztek.
A jelenlegi közhírré tétel tárgyát a megváltozott szállítási útvonal képezi, amely Fábiánháza lakott
területét elkerülve észak-észak kelet felől érné el a Mérk-Mátészalka közötti 4918 számú közutat. Az út
által érintett ingatlanok: Fábiánháza 030., 027., 019., 017. hrsz., Nyírcsaholy 03/1, 03/2. hrsz.
Az ügy iktatási száma: 5753/2020.; 737/2021.
Az eljárás megindításának napja: 2020. október 22.
Ügyintézési határidő: 45 nap
Az eljárás az ügyfél kérelmére 2020. november 24. – 2021. január 28-ig szünetelt, majd 2021. március 05.
nappal az ügyfél kérelmére az eljárás szünetelését állapította meg a Főosztály.
Az ügyintéző neve: Siroki Valéria
Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896-132
A közlemény közzétételének időpontja: 2021. április 27.
A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
Az INTER AGRÁRIUM Mezőgazdasági Kft. (4355 Nagyecsed, Rózsás u. 32/B.) „Fábiánháza-homok, NagyKanduc hegy” elnevezésű területen bányatelek fektetését és onnan ásványi nyersanyag kitermelését tervezi.
A bányászati tevékenységgel érintett ingatlanok: Fábiánháza 051/2,3,4,6,9 hrsz.
A terület fedőlapja: +131,00 mBf.
A terület alaplapja: +119,00 mBf.
2
A terület nagysága: 17 ha 3928 m
3

Kitermelhető ásványi nyersanyag mennyisége: ~ 544.445 m
3
Az évi tervezett kitermelés volumene: ~ 200.000 m
3
A kitermelés maximális napi volumene: ~ 288 m
A bánya tervezett élettartama: a nyersanyag készlet teljes kimerüléséig, a kereslet függvényében ~ 20 év.
Kitermelésre kerülő ásványi nyersanyag minőségi besorolása: homok (1453)
A kitermelés előreláthatólag 2021 évben kezdődik.
A vizsgálattal érintett terület Fábiánháza külterületén, Fábiánháza belterületi határától nyugatra található. A
kritikus védendő terület határa kb. 430 m-re – a Fábiánháza, Zöldfa u. 37/1 hrsz - „Lf” övezeti besorolású
területen helyezkedik el.
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A tevékenységgel érintett település: Fábiánháza, Nyírcsaholy
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:
A létesítéshez munkavégzés nem kapcsolódik, így a létesítés során hatótényező nem került azonosításra.
Az üzemeltetés hatása a terület előkészítéséből (földmunka, humusztermelés, deponálás, útkialakítás), a
haszonanyag kitermeléséből és elszállításából, valamint a terület helyreállításából származó kibocsátások.
A felhagyás hatásai hasonlóak a terület előkészítés hatásaihoz. A bányászati tevékenység megszűnésével a
korábbi művelés céljára igénybe vett terület új területi felhasználást kaphat.
Levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterület:
Valamennyi munkafázisban terhelés éri a legfontosabb hatásviselőt, a levegőt.
Az üzemelés munkafolyamatai jelentős porkibocsátással járnak, valamint a munkaterületen a mozgó
munkagépek, szállítójárművek légszennyezőanyag-kibocsátása okoz levegőterhelést. Az elvégzett
számítások szerint a munkagépek kibocsátásának maximális hatástávolsága nitrogén-dioxid esetén 344 m. A
szálló por (PM10) hatástávolsága a forrástó számított 344 m.
A dokumentáció szerint a vizsgált területen a bemutatott technológiával működő tevékenység, nem jelent
kimutatható humán egészségügyi kockázatot a település lakosságára, a települési környezetre zavaró
hatással nem lesz.
A telephelyen kívüli szállítási útvonalat az eljárás során többször áttervezték. Az új nyomvonal elkerüli
Fábiánháza, Zöldfa utcát. Az új szállítási útvonal vizsgálata során a dokumentáció megállapítása szerint az
útvonalon átmenetileg megnövekszik a kipufogógázok és a por koncentrációja. A szállítási tevékenység
légszennyezési hatásterülete a szállítási út területe.
Zajvédelmi szempontú hatásterület:
A bányászati- és a kapcsolódó szállítási tevékenységet kizárólag nappali időszakban fogják végezni.
A tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a lakóövezethez legközelebb lévő bányaterület
határától a védendő lakóépületek irányában 350 m, a hatásterületen zajtól védendő létesítmények várhatóan
nem lesznek.
A kiszállítás a lakott terület (Fábiánháza) elkerülésével önkormányzati tulajdonú kivett saját használatú úton
(földút) és a 4918. sz. szilárd burkolatú közúton fog történni. Az elvégzett számítások szerint jelentős
forgalomnövekedés nem várható, a forgalomból származó zajterhelés növekedés mértéke 0,11 dB a 4918 sz.
főút tekintetében.
Élővilág-védelem:
A tervezett bánya által érintett terület a Nemzeti Ökológiai Hálózat puffer területéhez tartozik, országos
jelentőségű védett természeti- és Natura 2000 területet nem érint.
A dokumentáció megállapítása szerint a bányászati tevékenység ökológiai hatásai elsősorban a bányászattal
érintett területen belül, és annak közvetlen környezetében érvényesülnek.
Talaj, felszín alatti víz:
A telepen nem kerül kialakításra létesítmény, technológiai szennyvíz nem keletkezik. Normál üzemmenet
esetén a tevékenység nincs hatással a felszín alatti vizek minőségére. A keletkező hulladékok normál üzemi
körülmények között nem szennyezik a környezetet.
A munkagépek mozgása a területen a talaj tömörödését, a talajszerkezet megváltozását okozhatja. A
munkagépek tankolása esetleges szervizelése a munkaterületen kívül tervezett. Havária során a talajra
esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet az erő- és munkagépek, szállítójárművek
meghibásodásából.
A tervezett tevékenység esetében országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem
feltételezhető.
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A módosított-2. közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a 4400 Nyíregyháza,
Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2021. április 27-től 2021. május 19-ig megtekinthető.
Az üggyel kapcsolatos dokumentáció (előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékletei, hiánypótlás, valamint
dokumentáció - áttervezett szállítási útvonal miatt - módosított tervfejezetei) megtekinthető a Főosztályon
00
00
00
00
00
00
ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8 –12 , szerda 8 –12 , 13 –16 ), valamint Fábiánháza Község
Jegyzője és Nyírcsaholy Község Jegyzője által meghatározott helyeken. 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/5753-2020 webcímen tekinthető meg.
A beruházás megvalósításával 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;


amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi
követelményeinek meghatározása;



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. április 26.

