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KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: 

Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a 

nyilvánosságot, hogy a Főosztályon a NAGY-HÓDOS Kft. (4977 Kishódos, Fő utca 104.) 

megbízásából eljáró Aquaman Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstóhegyi út 26.) kérelmére 2022. január 23-

án közigazgatási hatósági eljárás indult a Kishódos és Nagyhódos külterületén létesítendő 

öntözőtelep tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 352/2023 

Az eljárás megindítása: 2023. január 23. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Az ügyintéző neve: Balla Benjamin 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896 120 

 

A közlemény közzétételének időpontja:        -        

 

1. A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A tervezett tevékenység célja az érintet mezőgazdasági terület öntözéssel történő 

gazdaságosabb hasznosítása. Beruházáskeretein belül 3 db különböző szivattyúállás kerül 

kialakításra. 

2. A tevékenységgel érintett települések: 

A létesítéssel és hatásterülettel érintett: Kishódos Község ás Nagyhódos Község. 

3. Létesítés: 

Létesítés során a gerinc- és osztóvezetékek géppel történő leásása közben érdemi káros 

hatásokkal nem kell számolni. A munkaárok kiásása a vezetékfektetést követően azonnal 

betemethető. A csővezetékek fektetéséhez rekultivációs tervet kell készíteni, amely alapján az 

időleges más célú hasznosítási eljárás folytatható le. 

4. Üzemeltetés: 

Az üzemelés során, a telepen a meglévő állapothoz képest további talajt érintő hatás nem 

várható. 

5. Baleset, havária helyzet: 

Eddigi üzemeltetés során negatív környezeti hatás nem volt és a fejlesztés után, üzemeltetés 

közben negatív környezeti hatás nem várható. 

6. Felhagyás: 

A tervezett beruházás esetében nem jellemző a felhagyás valószínűsége. A létesítmények 

felhagyásának (bontásának) hatásai hasonlóak az építés hatásaihoz. 

7. Hulladékgazdálkodás: 

Az öntözőtelepen az öntözőberendezések telepítése során minimális hulladékképződéssel 

számolhatunk, amelyet elegendő lehet a legközelebbi hulladékudvarba elszállítani. Az üzemeltetés 

során az öntözőrendszer karbantartása során keletkezhet hulladék. Veszélyes hulladék 

keletkezésével nem kell számolni. Az öntözőrendszerhez közvetlenül nem, de a mezőgazdasági 

terület gondozása közben az alkalmazott növényvédőszerek göngyölegeit engedéllyel rendelkező 
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kezelőnek át kell adni. A felhagyáskor (mivel a rendszer könnyen mobilizálható), ezért egész 

egyszerűen az eszközöket el kell szállítani, mellyel hulladék nem keletkezik. 

8. Országhatáron átterjedő környezeti hatás: 

Sem a létesítési sem az működési időszakában nem várható. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey 

Ferenc utca 12-14. szám alatti székháza hirdetőtábláján 2023. január 25-tól 2023. február 10-ig 

megtekinthető. A közlemény az érintett települések Jegyzője által meghatározott helyen is 

megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási 

időben (hétfő, péntek 8:00-12:00, szerda 8:00-12:00, 13:00-16:00), valamint az érintett települések 

Jegyzője által meghatározott helyeken. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Jegyzőjénél lehet 

részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/352-2022 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 15 napon belül közvetlenül a 

Főosztályon 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; 

o amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeinek meghatározása; 

o 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. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2022. január 25. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/352-2022

