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KÖZLEMÉNY 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Khvr.) 8. § (2) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi 

hatóságon a Mészáros és Mészáros Kft. (8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.; KÜJ szám:102861152) 

meghatalmazása alapján eljáró BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (4032 

Debrecen, Soó R. u. 21.) ügyvezető igazgatója Dr. Müller Zoltán kérelmére, „A Tiszakóród 084/2. hrsz.-ú 

ingatlanon tervezett sekély, külszíni művelésű bánya létesítése” projekt megvalósítására környezeti 

hatásvizsgálati eljárás indult. 

A Khvr. 1. melléklet 10.b) pontja – Egyéb bányászat védett természeti területen külszíni bányászat esetén 

méretmegkötés nélkül - alapján környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

Az ügy iktatási száma: 9192/2019 

Az eljárás megindításának napja: 2019. december 13. 

Ügyintézési határidő: 42 nap 

Az ügyintéző neve: Siroki Valéria 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 896132 

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. december 16. – 2020. január 17. 

 

Egyidejűleg értesítem, hogy a Főosztály „A Tiszakóród 084/2 hrsz.-ú ingatlanon tervezett sekély, külszíni 

művelésű bánya létesítése” projektre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban  

2020. január 17-én 10
30

-kor 

közmeghallgatást tart a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. sz. alatti hivatalos helyiségében.  

A tervezett bánya által érintett település: Tiszakóród Község. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A Mészáros és Mészáros Kft. a Tisza-Túr tározó területén belül sekély, külszíni művelésű bánya létesítését 

és üzemeltetését tervezi. A kérelem szerint a tervezett bánya megnyitására a Tisza-Túr tározó 

gátrendszerének kialakításához szükséges kötött anyag biztosítása végett van szükség. 

A tervezett bánya a Tiszakóród 084/2. hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el.  

A bánya területe: 8 ha 5036 m
2
  

Fedőlapja: 115,30 mBf 

Alaplapja:  109,00 mBf 

Becsült földtani vagyon: ~ 450.691 m
3
. 

 

  



 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A tevékenység hatásterületén lakott ingatlan nem található. 

Levegőtisztaság-védelem: valamennyi munkafázisban terhelés éri a legfontosabb hatásviselőt, a levegőt. A 

szállításból eredő többletterhelésből számottevő levegőminőség romlás nem feltételezhető. Az üzemelés 

munkafolyamatai jelentős porkibocsátással járnak, valamint a munkaterületen 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 3,1 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. 

Talaj- és vízvédelem: A bányászati tevékenység során normál üzemi körülmények között sem a felszíni, sem 

a felszín alatti vizet nem érheti szennyezés. A munkagépek mozgása a talaj tömörödését, a talajszerkezet 

megváltozását okozhatja. Talajszennyezés az erő- és munkagépek, szállítójárművek meghibásodásából 

származhat, azonnali kárelhárítással a szennyezés terjedése megakadályozható. 

Zajvédelem: A bányászati tevékenységet nappali időszakban tervezik végezni. Az elvégzett számítások 

szerint a zajvédelmi hatásterületének határa a beavatkozási terület mértani középpontjától számított 106,7 

m-re helyezkedik el. A legközelebbi lakott ingatlanoknál nem várható határérték túllépés.  

Élővilágvédelem: A bánya területe Natura 2000 terület, a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet része, valamint 

az Ökológiai Hálózat „magterület” kategóriába tartozó részén fekszik. A tervezett bánya területe jelenleg 

gyep művelési ágú, részben egy alacsony természetességű, zavart, gyomos üde gyep, részben pedig egy 

közepes természetességű mocsárrét jellegű élőhely. A dokumentáció az élővilágra vonatkozó közvetett 

hatásterületet a bányászati tevékenység középvonalától 200 m széles területben határozza meg.  

 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu) 2019. december 16. – 2020. január 17. között 

megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos elektronikus dokumentáció megtekinthető a Főosztályon 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

–12
00

, szerda 8
00

–12
00

, 13
00

–16
00

), valamint az érintett település 

Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztálynál és Tiszakóród Község Jegyzőjénél lehet 

részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9192-2019. webcímen tekinthető meg. 

Az ügyben a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan észrevételek megtételére, kérdések feltevésére 

írásban a közmeghallgatás időpontjáig a Főosztályon, vagy az érintett település jegyzőjénél, vagy a 

közmeghallgatáson személyesen van lehetőség. 

 

A tervezett tevékenység esetében országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem 

feltételezhető, így a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján az összes adat ismeretében határoz, és 

 megadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy 

 elutasítja a kérelmet. 

 

Nyíregyháza, 2019. december 16. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9192-201

