
 

 

 

„Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” kiemelt KEHOP 1.3.0-152016-00010 azonosító számú 

projekt „ 

 

„HARANGODI TÁROZÓ ÉS A KÁLLAI-FŐFOLYÁS REHABILITÁCIÓJA” 

Vízjogi létesítési engedélyezési terve 

 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 

az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az 
értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. 

melléklete alapján 

 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) megbízásából a Viziterv 

Environ Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15. 3. em.) látja el a „Belvízcsatornák fejlesztése és 

rekonstrukciója” KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosítószámú projekt – Harangodi tározó és a 

Kállai-főfolyás rehabilitációja projektelem előkészítési feladatait. Az előkészítési feladatok közé 

tartozik a vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítése, továbbá a kivitelezés megkezdéséhez 

szükséges jogerős, hatósági engedélyek megszerzése is. 

 

A beruházás során megvalósítani kívánt műszaki tartalom egy része vízjogi engedélyköteles 

tevékenység, más része fenntartási jellegű vízjogi üzemeltetési engedély alapján teljesülő műszaki 

beavatkozás. 

A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció benyújtásra került a vízjogi létesítési 

engedélyköteles vízgazdálkodási létesítmények építési engedélyének megszerzésére. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízjogi létesítési engedélyezési 

eljárásában történő szakhatósági közreműködés során a megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztálya hiánypótlási felhívást bocsátott ki BO/15/2682-2/2017 ügyiratszámon, amelyben 

a rekonstrukció során kitermelni tervezett ásványi nyersanyag fajtájának meghatározását írta elő az 

ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás 

módjának meghatározásáról szóló 54/2008.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak 

szerint. 

 

Tekintettel arra, hogy a beruházás során engedélyköteles és rekonstrukciós műszaki beavatkozások 

is megvalósulnak, az ásványi nyersanyagokkal kapcsolatos meghatározást a teljes beruházási 

volumenre vonatkozóan elvégeztük a hivatkozott jogszabálynak megfelelően.  

 



 

Valamennyi tervezett vízgazdálkodási létesítmény és a meglévő vízgazdálkodási létesítmények 

rekonstrukciója megfelel a hatályos környezetvédelmi és vízügyi jogszabályok előírásainak.  

 

A beruházással érintett földterületek állami tulajdonban, FETIVIZIG kezelésében vannak, a 

vízgazdálkodási létesítményeknek elsősorban belvízvédelmi funkciója van.  A megvalósuló 

létesítmények – megvalósulást követően is – a Magyar Állam tulajdonában maradnak. 

 

A kitermelni és beépíteni tervezett ásványi nyersanyag mennyisége a geodéziai felméréssel 

megalapozott tervezett földmunkának a bruttó földmennyiségéből kiindulva, a termőföld védelméről 

szóló törvény alapján készült talajvédelmi terv szerint számolt humuszanyag, illetve a kitermelt 

földanyag víztartalmának levonásával került meghatározásra 

 

A tervezett beavatkozások, földmunkák során kitermelt ásványi nyersanyag teljes mennyisége a 

vízgazdálkodási műszaki beavatkozások során felhasználásra kerül, a beavatkozások helyszínein, 

az engedélyben foglalt tevékenységgel összefüggésben. 

A mennyiségi számítás alapja a geodéziai felmérésen alapuló tervdokumentáció, a beruházáshoz 

kapcsolódóan elkészült Talajvédelmi és humuszgazdálkodási terv, valamint a Talajmechanikai 

szakvélemény. 

 

A kitermelt és beépítésre kerülő ásványi nyersanyag mennyiségi meghatározását a csatolt T1 táblázat 

tartalmazza, amely létesítményenként, helyszínenként került meghatározásra a teljes beruházást 

érintően. 

 

A talajmechanikai szakvélemény (2. számú melléklet) alapján a kitermelt ásványi nyersanyag 

besorolása az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az 

értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. 

mellékletében foglaltak szerint az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

A tározó előülepítő részén épülő új mederág, illetve a biológiai csatorna egy részén sovány és közepes 

agyag kerül kitermelésre, a többi kitermelt anyag jellemzően iszapos homok.  

 

 

 

 

  



 

 

1 Főcsoport Csoport Alcsoport 
   

2 Megnevezése és a 

főcsoporthoz tartozó 

típusos kőzet általános 

földtani leírása 

Megnevezése A csoporthoz tartozó típusos 

kőzet általános földtani leírása 

Megnevezése Az alcsoporthoz tartozó típusos 

kőzet általános földtani leírása 

Kód Mennyisége Mérték- 

egység 

 5. Törmelékes üledékes 

kőzetek  

Kiindulási anyaguk fizikai 

mállással keletkezett 

kőzettörmelék. 

7. Átmeneti 

törmelékes 

nyersanyagok 

Agyag- homok- és kavics 

méretű törmelékes 

szemcsékből álló laza 

üledékes kőzet. A szemcsék 

anyaga elsősorban kvarc, 

kvarcit csillám, metamorf 

kőzettörmelék. Az 

agyagfrakció elsődlegesen illit 

és montmorillonitból áll, 

alárendelten kaolin. 

2. Kavicsos 

homok 
Azon kevert kavics és homok 

nyersanyag, amelynek 

szemszerkezetének legalább 

30%-a 4,0 mm-nél nagyobb és 

a 0,06-4,0 mm tartomány 

részaránya legalább 50%. 

1472 178 211 
m

3 

 5. Törmelékes üledékes 

kőzetek  

Kiindulási anyaguk fizikai 

mállással keletkezett 

kőzettörmelék. 

7. Átmeneti 

törmelékes 

nyersanyagok 

Agyag- homok- és kavics 

méretű törmelékes 

szemcsékből álló laza 

üledékes kőzet. A szemcsék 

anyaga elsősorban kvarc, 

kvarcit csillám, metamorf 

kőzettörmelék. Az 

agyagfrakció elsődlegesen illit 

és montmorillonitból áll, 

alárendelten kaolin. 

3. Agyagos 

törmelék 
Azon kevert törmelékes 

szemcsékből álló nyersanyag, 

amelyben 0,06 mm alatti 

szemcsék aránya meghaladja 

a 30%-ot. 

1473 5 796 
m

3 

ÖSSZESEN KITERMELT ÁSVÁNYI NYERSANYAG: 184 007 m3 

 

  



 

 

 

 

A beruházás során kitermelt ásványi nyersanyag összesen 184 007 m3, amely teljes egészében az 

engedéllyel összefüggő tevékenységgel kapcsolatosan kerül felhasználásra.  

 

 

Nyíregyháza, 2018. január 

 

 

 

Ráczné Pados Beáta 
tervező 
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