
 

  

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ezen közlemény útján értesíti a hatásterületen lévő ügyfeleket, 

hogy a környezetvédelmi hatóságon közigazgatási hatósági eljárás indult a „Tiszabecs I.- homok, kavics” védnevű 

bányatelken folytatott bányászati tevékenység részleges környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 9216/2018, 68/2019 

Az ügyintéző neve: Sándor Edina 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/222 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2018. december 5. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. december 5. 

Ügyintézési határidő: 105 nap 

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. január 09. 

 

Az eljárás tárgyának rövid ismertetése:  

A TOP SZTRÁDA Kft. (1164 Budapest, Cinke utca 52.) a „Tiszabecs I.- homok, kavics” védnevű bányatelken a 

környezetvédelmi hatóság által 1507-34/2014. ügyszámon kiadott, 305-8/2015. számú és 170-13/2017. számú 

határozattal módosított környezetvédelmi engedély alapján bányászati tevékenységet folytat. 

A Főosztály a 6846-6/2018. sz. határozatában - a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, 

Széchenyi u. 19.) I-0016-042/2018. sz. észrevétele és az ennek okán megkeresett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) 36500/1908-7/2018.ált. sz. ügyirata, továbbá 

36500/1908-11/2018.ált. sz. szakhatósági állásfoglalása figyelembevételével - a Kft.-t, mint környezethasználót a 

bányatelken folytatott bányászati tevékenység környezetre gyakorolt hatásának feltárása és megismerése és a 

hivatkozott számú környezetvédelmi engedélyben foglalt követelményeknek való megfelelés ellenőrzése érdekében 

részleges környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezte. A határozat 2018. október 10-én vált véglegessé. 

Fentiek alapján a TOP SZTRÁDA Kft. 2018. december 05-én benyújtotta a „Tiszabecs I.- homok, kavics” védnevű 

bányatelken folytatott bányászati tevékenység részleges környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációját. 

A felülvizsgált bányászati tevékenységgel érintett település: Tiszabecs, Sonkád, Milota települések 

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

székháza hirdetőtábláján 2019. január 09-től 2019. január 28-ig megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos dokumen-

táció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint 

az érintett települések Jegyzőinél. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Települések Jegyzőinél lehet részletes 

felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/68-2019 web-

címen tekinthető meg. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/68-2019

