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KÖZLEMÉNY 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu, továbbiakban: 

környezetvédelmi hatóság) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvá-

nosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon az ACCORD-CREDIT Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73.) 

kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a „Rozsály I.-kavics” védnevű bányatelken tervezett bányá-

szati tevékenység előzetes vizsgálata ügyében. 

Az ügy iktatási száma: 2460/2016 

Az eljárás megindításának napja: 2016. február 15. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. február 16. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. március 3. 
 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A Rozsály és Méhtelek községek között, a 4143. sz. ök. úttól É-ra elhelyezkedő „Rozsály I.-kavics” védnevű 

bányatelekben fennálló bányászati jog új jogosítottja, az ACCORD-CREDIT Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfű út 

73.) a bányatelken korábban üzemelő, - majd tevékenységét hosszabb ideig szüneteltető - bánya művelését 

folytatni kívánja, a Rozsály 017/2, 017/4, 017/5, 017/9, 017/12 hrsz. alatti ingatlanok érintésével. 

A tervezett bányászati tevékenységgel érintett terület: 24,76 ha, ebből a művelésre tervezett terület kiterjedése: 

21,58 ha. 

A haszonanyag kitermelését teljes egészében víz alatti technológiával végzik. 

- Sekélyszinti kitermelés (parti kotrás): 6-8 m-es vízszint alatti mélységig történik, a jövesztést 

hosszúgémes vagy vonóvedres kotróval tervezik végezni. 

- Mélyszinti kitermelés (úszókotrós jövesztés): A vízszint alatt 6-8 m-nél mélyebben lévő kavicsos homok 

rétegek lefejtése úszókotróval történik. 

A termelvény mindkét jövesztési mód esetén vagy depóniába kerül, vagy közvetlenül gépkocsira rakják és osz-

tályozás nélkül értékesítik. A depóniáról a haszonanyag osztályozva, vagy osztályozás nélkül kerül elszállításra. 

Kitermelést csak nappali időszakban végeznek, évi 100.000. m3 maximális termelési kapacitással. 

A termelvény szállítását külső vállalkozók fogják végezni. A termelvény elszállításához szükséges maximális 

teherautó forgalom munkanapokon 28 járműforduló/nap. 

A bányaművelést 2016. I. félévében tervezik megkezdeni. 

A víz alatti kitermeléssel párhuzamosan a korábbi bányaművelés során már kialakult bányató egyre nagyobb 

kiterjedésű (20 ha) lesz. A művelés során folyamatosan végzik a tájrendezést. A bányató tájrendezési terv szerinti 

újrahasznosítási célja „a terület vízi sportok lebonyolítására alkalmassá tétele”. A jelenlegi bányavállalkozó a 

bányató újrahasznosítási célját horgásztóként jelöli meg. 
 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Az üzemeltetés hatásterülete zaj- és rezgésvédelmi szempontból:  

Ny-ra 250-360 m-ig 

É-ra 353-372 m-ig 

K-re 147-547 m-ig 

D-re 216-455 m-ig tartó terület. 

A bányászati tevékenység a gáz halmazállapotú szennyezők vonatkozásában jelentős környezetterhelést nem 
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okoz; a porterhelés az egy időben történő kis felületek megbolygatása miatt szintén nem lesz jelentős. A 

levegőtisztaság-védelmi hatásterület határa 94,3 m a művelési területtől. 
 

Hatásterülettel érintett település: Rozsály és Méhtelek község 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának 

hirdetőtábláján 2016.03.03-tól 2016.03.25-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál ügyfélfogadási 

időben (hétfő, péntek 800-1200, szerda 800-1200 1300-1600) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1053 webcímen, 

valamint Rozsály Község Polgármesteri Hivatalában tekinthető meg. 

A kérelem és a dokumentáció elektronikus adathordozón Méhtelek Község Polgármesteri Hivatalában is meg-

tekinthető. 

A tervezett tevékenységgel 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-

mányhivatalhoz észrevételt lehet tenni. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 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 követelmé-

nyeinek 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. 
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