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Nyíregyházi Járási Hivatala 

KÖZLEMÉNY 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 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 a Mészáros és Mészáros Kft. (8086 Felcsút, 0311/5 

hrsz.) meghatalmazása alapján eljáró BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, 

Soó R. u. 21.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult  a „Tiszakóród 047/1, 047/2, 047/3 hrsz.-ú ingat-

lanokon tervezett sekély, külszíni művelésű bánya létesítése” projekt előzetes vizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 789/2020 

Az eljárás megindításának napja: 2020. január 21. 

Ügyintézési határidő: 21 nap 

Ügyintézési határidő hosszabbítás:+21 nap 

Az ügyintéző neve: Sándor Edina 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/8937 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. január 29. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Magyarország Kormánya az árvízi kockázat csökkentése érdekében 2016-ban hagyta jóvá a KEHOP-1.4.0-15-2016-

00011 azonosító számú „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó” című nagyprojektet, 

melynek célja a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program keretében a Felső-Tisza árvízi biztonságának javítása 

árapasztó rendszer kiépítésével. Jelen eljárás tárgyát képező bánya megnyitása a Tisza-Túr tározó gátrendszerének 

kialakításához szükséges kötött anyag biztosítása érdekében történne. 

 

A bányászati tevékenység a Tiszakóród 047/1-2-3 hrsz. alatti, szántó művelési ágú, összesen 14 ha 5756 m
2 

kiterjedésű ingatlanokat érinti. 

A bánya fedőlapja: 115,50 mBf, alaplapja: 112,50 mBf 

Kitermelésre kerülő anyag mennyiségének meghatározása: becsült földtani vagyon: ~437.268 m
3
  

Kitermelésre kerülő anyag minőségi besorolása:  

Homok (kódszáma: 1453) 

Lösz (kódszáma: 1440) 

Képlékeny agyag II. (kódszáma: 1419), 

Kevert ásványi nyersanyag II. (kódszáma: 2312) 

Maximális termelési-, szállítási kapacitás: 

250 munkanap/évvel számolva átlagosan ~1750 t/nap termelési kapacitás mellett 437.500 t/év. 

A teherautók átlagos szállítási kapacitása 33 t/jármű. 

Az üzemelés idején várható járműszám: 53 - kétirányú forgalom esetén ez 106 db jármű. 

A számított forgalom maximális kapacitáskihasználás mellett várható. 

A telepítési hely a sérülékeny földtani környezetű Szatmárcseke-Tiszakóród Távlati Vízbázis H-6090-12/2004. sz. 

határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezete B zónáján belül helyezkedik el. 

A tervezett tevékenység (amelynek részletes leírását az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza) a bánya 

környezetében várható építésekhez kapcsolódóan 2020-2021-ben kerülne megvalósításra. 
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A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A létesítéshez effektív munkavégzés nem kapcsolódik, így a létesítés során hatótényező nem került azonosításra. 

Az üzemeltetés hatása a terület előkészítéséből, a haszonanyag kitermeléséből és elszállításából, valamint a terület 

helyreállításából származó kibocsátások. 

A felhagyás hatásai hasonlóak az üzemelés hatásaihoz (tereprendezés-földmunkák). 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

A bányászati- és a kapcsolódó szállítási tevékenységet a nappali időszakban fogják végezni. 

A tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telep mértani középpontjától számítva 69 m-re terjed 

ki. A dokumentáció szerint a legközelebbi lakóingatlanoknál határérték-túllépés nem várható. 

A bányászati tevékenység a közeli tározó gátrendszerének kialakításához kapcsolódik, ezért a szállítás a bánya és a 

tározó munkaterületei között főként földúton történik. A szállítási útvonal csak kis szakaszokon érinti a 4129. sz. ök. 

utat, amely esetében jelentős forgalomnövekedés várható, azonban zajterhelésének változása nem éri el a 3 dB 

értéket (a zajszint várhatóan 2,03 dB-el fog emelkedni az üzemelés idején). 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterület: 

Valamennyi munkafázisban terhelés éri a legfontosabb hatásviselőt, a levegőt. 

Az üzemelés munkafolyamatai közül a humuszolás, fejtés, rakodás jelentős porkibocsátással jár, valamint a munka-

területen a mozgó munkagépek légszennyezőanyag-kibocsátása okoz levegőterhelést. 

Az üzemelésből eredő légszennyezés lokális jellegű, az elvégzett számítások szerint a munkagépek kibocsátásának 

hatástávolsága 11,6 m, a kiporzás hatástávolsága 2,3 m.  

A dokumentáció szerint az üzemeltetés hatásterületén lakott ingatlan nem található. A lakott ingatlanoknál kialakuló 

légszennyező anyag koncentrációk a tevékenység idején az egészségügyi határértékek alatt maradnak. 

A szállításból adódó, a lakóterületeket érő többletterhelésből számottevő levegőminőség-romlás nem feltételezhető. 

Élővilág-védelem: A tervezett tevékenységgel érintett terület a Nemzeti Ökológiai Hálózat pufferterületéhez tartozik, 

országos jelentőségű védett természeti- és Natura 2000 területet nem érint. 

A dokumentációban közvetett élővilág-védelmi hatásterület határát a munkaterület szélétől számított 200 méteres 

távolságban jelölték ki. 

A dokumentáció szakértői javaslata szerint az élővilágra gyakorolt kedvezőtlen hatások időbeli korlátozások betar-

tásával mérsékelhetőek. 

Felszíni-, felszín alatti vizek:  

Árvízvédelem: a bányanyitással érintett terület a Túr folyó elsőrendű árvízvédelmi töltésétől és a Tisza-Túr tározó É-i 

határoló töltésétől távolabb van, mint a 30/2008. (XII.31.) KvVm rendelet 23. §-ban meghatározott mentett oldali 110 

méteres és vízoldali 60 méteres távolság. 

Vízbázisvédelem: a felszín alatti vizekre, közvetve a Szatmárcseke-Tiszakóród távlati ivóvízbázisra kifejtett hatások 

tekintetében „Egyedi vizsgálati dokumentáció” készült, amelyben megállapították, hogy a tervezett tevékenység a 

távlati ivóvízbázis mennyiségi állapotára káros hatást nem fejt ki. 

Technológiai szennyvíz nem keletkezik. Normál üzemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatással nincs a felszín 

alatti vizek minőségére. A keletkező hulladékok normál üzemi körülmények között nem szennyezik a környezetet. 

Talaj: a munkagépek mozgása a területen a talaj tömörödését, a talajszerkezet megváltozását okozhatja. Talajra 

esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet az erő- és munkagépek, szállítójárművek meghibásodásából. 

Hatásterülettel érintett település: Tiszakóród község 

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

háza hirdetőtábláján 2020. január 29-től 2020. február 20-ig megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos dokumentáció 

(előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékletei) megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 

8
00

-12
00

, szerda 8
00

-12
00

, 13
00

-16
00

), valamint Tiszakóród település Jegyzőjénél. A betekintés módjáról a Főosztálynál 

és a Jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/789-2020 webcímen tekinthető meg. 

A telepítés helyével 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. 
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A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

 „A környezetvédelmi hatóság a határozatában 

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett 

tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint 

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a 

környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet 

szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, 

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, 

a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi 

követelményeit, 

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem 

tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg; 

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy vá ltozatokat, 

amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység 

kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang 

legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig 

megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására 

jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi 

követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban 

a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”  

 


