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KÖZLEMÉNY 
 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környe-

zethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alap-

ján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2017. dec-

ember 4-én az Magyar Vakond Kft. (6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.) teljes körű meghatalma-

zásából a BioAqua Pro Kft. (4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás 

indult a Kisar, 034/11 hrsz. alatti ingatlanon tervezett anyagnyerőhely-kialakítás és művelés előzetes 

vizsgálat ügyében. 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdál-

kodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szem-

pontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX.21.) Korm. rendelet 1. szá-

mú melléklet 26. pontja /beruházás címe: „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre törté-

nő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza, Tivadari híd térsége”; beruházás 

azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00005/ alapján az eljárás tárgyát képező tevékenység 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősül. 

 

Az ügy iktatási száma: 9784/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. december 4. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. december 5. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. december 12. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A KEHOP-1.4.0-15-2015-00005 azonosító számú, „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő 
kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése Felső-Tisza, Tivadari híd térsége” című projekt megvalósítá-
sához, a tervezett töltésfejlesztéshez Kisar község területén anyagnyerőhely létesítése, töltésanyag ki-
termelése szükséges. 

A tervezett anyagnyerőhely a Tisza bal parti töltésének 122+750-125+500 tkm közötti áthelyezéséhez, 
valamint a 125+500-126+450 tkm szelvények között a meglévő töltés fejlesztéséhez biztosít töltésépítés-
re alkalmas földanyagot. 

A tervezett anyagnyerőhely az alábbi ingatlant érinti: 

Anyagnyerő hely megnevezése: Kisar 2/3 

Kisar, 034/11 hrsz. (területe összesen: 2,0089 ha)  

Tervezett kitermelés: 41.300. m3 töltésanyag 

A tervezett tevékenység az alábbi területeket érinti: 

Natura 2000 terület: 

- SiteCode: HUHN10001 

- Típus: Különleges madárvédelmi terület és egyben különleges természetmegőrzési terület 

- Név: Szatmár-Bereg 

Országos jelentőségű védett természeti terület: 

- Név: Szatmár-beregi Tájvédelmi Körzet 



 2 

- Típus: tájvédelmi körzet 

- NPI: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Az anyagnyerőhelyről történő kitermelés és a tereprendezés tervezett ideje 2018. 03. 01. – 2018. 

07. 01. (120 nap) 

Anyagnyerő-hely művelésének lépései az adott területen: 

• Anyagnyerő-hely kitűzése. 

• Humuszletermelés: az anyagnyerő helyen a letermelendő humusz réteg vastagsága (25 cm) a 
talajtani szakvélemény alapján került meghatározásra. A letermelt humusz a visszaterítésig az 
anyagnyerő-hely szélén deponálásra kerül. 

• Letermelt és deponált humusz:   3.754,5 m3 

• Földkitermelés anyagnyerő-helyről: a töltésépítésre alkalmas kötött anyag kitermelése, 
teherautóra rakodással. 

• Kitermelt anyag:   41.300 m3 

• A kitermelt anyag elszállítása a munkaterület határáig. 

• Kitermelést követően az elbontásra kerülő töltés felesleges anyagának, valamint helyi anyag 
felhasználása tereprendezéshez, vizes élőhely kialakítása. 

• Elbontott töltés anyaga:   7.880 m3 

• A letermelt humusz visszaterítése, tereprendezés. 

Érintett település: Kisar község 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Az anyagnyerőhely vonatkozásában az üzemelés levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterülete 

átlagos szélsebesség esetén, a poremisszió csökkentése érdekében szükség szerint végzett nedvesí-

téssel, locsolással:  

A beavatkozás során folytatott munkafolyamatok közül az alkalmazott tereprendezési műveletek jelentős 

porkibocsátással járhatnak. A porkibocsátás 3 frakcióra bontható. A felvert por ülepedő része tekintve, 

hogy annak hatása maximum néhány 10 méter, nem fejt ki jelentős hatást. A felvert por szálló és lebegő 

frakciója kedvezőtlen meteorológiai körülmények között a kibocsátástól nagy távolságokra is eljuthat, 

ezért a munkaműveletek során lehetőleg csökkenteni kell a kiporzás mértékét a munkaterületek felülete-

inek nedvesítésével, így a hatás néhány 100 m lehet maximálisan; vagyis a hatás elviselhető mértékű. 
A legközelebbi lakóingatlan Kisar településen 1544 m távolságra található KDK irányba. 

Az üzemeltetés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az építési terület mértani középpontjától 
számítva nappal az anyagnyerőhely esetében 73,7 m-re terjed ki; a tevékenység nem okoz határérték-
túllépést a lakott ingatlanoknál. 

A tervezett beruházás megvalósításából várhatóan nem származik országhatáron átterjedő környezeti 
hatás. 
 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezet-

védelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, 

Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. december 12-től – 2018. január 3-ig meg-

tekinthető. 

 

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

gadási időben (hétfő, péntek 800–1200, szerda 800 –1200 1300 –1600) és a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9784-2017 webcímen, valamint Kisar Község Önkormányzatánál tekint-

hető meg. 

 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9784-2017
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A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve 

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vo-

natkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi 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 köve-

telményeinek 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. 

 


