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KÖZLEMÉNY 
 
 
 

 
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a Tisza folyó 547-549, 579-581, 597-599 és 616-
618 fkm szakaszainál történő mederrendezés tárgyában a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban a Felső-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél (4400 Nyíregyháza, 
Kölcsey F. u. 12-14.)  
 

Iktatási szám: 9889-2/2007. 
 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: A Tisza folyó 547-549, 579-581, 597-
599 és 616-618 fkm szakaszai között mederrendezést kívánnak végezni. A tervezett 
beruházás célja a hajózási viszonyok kedvezőbbé tétele, a jeges árvízveszély 
csökkentése, a jégvonulás könnyítése. 

Az alábbi mederrendezési munkálatokat tervezik elvégezni:  
-  az 547-549 fkm közötti szakaszon (Tímár) parti kövezés, vagy partvédelmi 

oszlopsor kialakítása, mederkotrás 
- az 579-581 fkm közötti szakaszon (Tiszatelek) parti kövezés, vagy 

partvédelmi oszlopsor kialakítása, mederkotrás 
- az 598,6-598,9 fkm közötti szakaszon (Tiszakanyár) mederkotrás és 

medertisztítás 
- a 616,3-616,6 fkm közötti szakaszon (Tuzsér, Zemplénagárd) mederkotrás 
- a 617,0-617,4 fkm közötti szakaszon (Tuzsér) mederkotrás 
- a 618,3-618,6 fkm közötti szakaszon (Tuzsér, Zemplénagárd) mederkotrás 

A kotrási munkákat vedersoros úszókotróval tervezik elvégezni. A kikotort 
mederanyagot uszályba rakják, azzal szállítják el. A célállomás és deponálási 
helyszín esetenként változó. 

  
A telepítési hely: A Tisza folyó 547-549, 579-581, 597-599 és 616-618 fkm közötti 
szakaszai. 

 
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: A felszíni víz és az élővilág 
szempontjából a tervezett beruházás több száz m sugarú környezete. 

 
Érintett települések: Tímár, Tiszatelek, Tiszakanyár, Tuzsér, Zemplénagárd, mely 
utóbbi esik Felügyelőségünk illetékességi területére. 
 
Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) ill. az 
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 



 

Felügyelőségen (Miskolc, Mindszent tér 4.) ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 800–
1200, szerda 800 –1200 1300 –1600) valamint az érintett települések jegyzőinél tekinthető 
meg. 

 
A felügyelőség döntése az alábbiakra vonatkozhat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 

rendelet 5. § (2) bekezdése alapján: 
- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 
- környezeti hatásvizsgálatot kell-e készíteni, vagy sem; 
- amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartami 

követelményeinek meghatározása. 
 
 
 
Miskolc, 2008. február 12. 
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