
 

 
 

    

KÖZLEMÉNY 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Tel.: 42/598-930; 
e-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu, a továbbiakban: Főosztály) a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 
Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a 
Főosztályon kérelemre közigazgatási hatósági eljárás indult a Tisza bal parti töltés Tiszakóród-Tiszabecs 
közötti szakasz fejlesztésének anyagnyerőhelyein tervezett munkálatok megvalósításának előzetes 
vizsgálata tárgyában. 

Az ügy iktatási száma: 6271/2017 

Az eljárás megindításának napja: 2017. május 25. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. május 26. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017.június 14. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A KEHOP-1.4.0-15-2015-00006 azonosító számú, „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő 
kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, a Tivadari híd feletti szakaszon” című projekt 
megvalósításához, a tervezett töltésfejlesztéshez anyagnyerőhelyek létesítése, töltésanyag kitermelése 
szükséges. 

A Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8086 Felcsút, Fő utca 0311/5 hrsz.) a 
projekt kivitelezését végző „KE-VÍZ 21” zRt. - KÖTIVIÉP’B Kft. - Betonútépítő Zrt. - Mészáros és 
Mészáros Kft. közös ajánlattevők tagjaként kezdeményezte a Tiszakóród I., Tiszakóród II., Tiszakóród III. 
anyagnyerőhelyek megvalósításának előzetes vizsgálati eljárása lefolytatását. 

A tervezett anyagnyerőhelyek az alábbi ingatlanokat érintik: 

Tiszakóród I. 

Tiszakóród 0100/23, 0100/24, 0100/25, 0104/2, 0104/3 hrsz. (területük összesen: 13,1117 ha)  

Tervezett kitermelés: 240.000. m
3
 töltésanyag 

Tiszakóród II. 

Tiszakóród 0124/32, 0124/40, 0124/46, 0124/44 hrsz. (területük összesen: 5,5294 ha) 

Tervezett kitermelés: 113.000. m
3
 töltésanyag 

Tiszakóród III. 

Tiszakóród 0124/26, 0124/27, 0124/42 hrsz. (területük összesen: 5,8258 ha) 

Tervezett kitermelés: 60.000. m
3
 töltésanyag 

Az eljárás tárgyát képező tevékenység országos jelentőségű védett természeti- (Szatmár-beregi 

Tájvédelmi Körzet) és Natura 2000 területeket /Felső-Tisza Különleges természetmegőrzési terület, 

(területkód: HUHN20001) és Szatmár-Bereg Különleges madárvédelmi terület (területkód: HUHN10001)/ 

érint. 

Az anyagnyerőhelyek művelésének lépései: 

1. Anyagnyerőhely kitűzése 

2. Humuszletermelés 

3. Töltésanyag kitermelése az anyagnyerőhelyről 

4. A kitermelt anyag elszállítása a munkaterület határáig 

5. Anyagnyerőhely megszüntetése, bezárása; az érintett terület helyreállítása, a letermelt humusz 
visszaterítése, tereprendezés 

A töltésanyag szállítását csak a nappali időszakban végzik. 
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Az üzemelés anyagnyerőhelyenként várhatóan 3-10 hónapot vehet igénybe, a szállítással érintett 
munkanapok száma 75-250 nap (havi 25 nap). 

Az üzemeléshez kapcsolódó járulékos tehergépjárműszám: 

- a Tiszakóród I. munkaterületen napi 75 db,  

- a Tiszakóród II. munkaterületen napi 70 db,  

- a Tiszakóród III. munkaterületen napi 42 db. 

Az üzemelés idején tehát a napi járműszám átlagosan 42-75 db tehergépkocsi és 10 db 
személygépkocsi, kétirányú járműforgalmat feltételezve, ami a töltésen kialakított földutakat terheli. 

A megvalósítás várható üteme:  

- előkészítés, engedélyezés: 2017. 

- üzemeltetés: 2017-2020. 

Érintett település: Tiszakóród község 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Az egyes anyagnyerőhelyek vonatkozásában az üzemelés levegőtisztaság-védelmi szempontú hatás-
területe átlagos szélsebesség esetén, a poremisszió csökkentése érdekében szükség szerint végzett 
nedvesítéssel, locsolással:  

• Tiszakóród I.: 96,5 m, ill. kedvezőtlen szélirány esetén DK-i irányban 156,7 m  
   (a legközelebbi lakóingatlan 1732 m távolságra), 
• Tiszakóród II.: 102,1 m, ill. kedvezőtlen szélirány esetén DK-i irányban 173 m 
   (a legközelebbi lakóingatlan 776 m távolságra), 
• Tiszakóród III.: 48,7 m, ill. kedvezőtlen szélirány esetén K-i irányban 113,3 m 
   (a legközelebbi lakóingatlan 158 m távolságra). 

Az üzemeltetés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa az építési terület mértani középpontjától 
számítva nappal a Tiszakóród I.-III. anyagnyerőhely esetében 79,3 m-re terjed ki; a tevékenység nem 
okoz határérték-túllépést a lakott ingatlanoknál. 

Az élővilág tekintetében a tevékenység zavaró hatása időszakos, a hatásterület kiterjedése a munka-
területtől számított 300 m. 

A tervezett beruházás megvalósításából várhatóan nem származik országhatáron átterjedő környezeti 
hatás. 
 
A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 
sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. június 14-től 2017. július 6-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya a Főosztályon megtekinthető 
ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8

00
-12

00
, szerda 8

00
-12

00
, 13

00
-16

00
), valamint Tiszakóród Község 

Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Polgármesteri Hivatalban lehet 
részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a 
http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6271-2017 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 Főosztályhoz 
észrevételt lehet tenni. 

A 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 
követelményeinek 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. 

 


