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Túristvándi Község Önkormányzati Hivatal
4944 Túristvándi
Móricz Zsigmond u. 23.
Tisztelt Jegyző Asszony!
Ezúton értesítem Önt - mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét - hogy a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán,
mint területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóságon (továbbiakban: Kormányhivatal)
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.)
Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti eljárás indult Karmacsi Róbert (4944 Túristvándi, Bocskai u. 1/c.),
mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Nyíri Sándor (NYÍR DEEP-LIFE Kft.) (4432 Nyíregyháza, Kincs
köz 17/A.) kérelmére a Túristvándi 383/8 hrsz.-ú területen halnevelő telep létesítésére vonatkozó környezeti
hatásvizsgálata tárgyában.
A hivatkozott Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésének megfelelően csatoltan megküldöm az eljárással kapcsolatos
közleményt, a mellékelt webcímen elérhető kérelmet, dokumentációt és mellékleteit, egyúttal kérem, hogy
haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül szíveskedjen gondoskodni a közlemény közterületen és a helyben
szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával kiegészíteni
szíveskedjen.
A közlemény közhírré tételét követő 5 napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Kormányhivatalt a közhírré tétel
időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról.
A közhírré tétel időtartama legalább 30 nap.
A közhírré tétel idejének lejártát követően kérem, tájékoztassa a Kormányhivatalt annak megtörténtéről és az
esetleges észrevételekről.
Nyíregyháza, 2021. augusztus 04.
Tisztelettel:
Román István
kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Katona Zoltán
osztályvezető
Kapják (elektronikus úton):
1. Túristvándi Község Jegyzője
2. Irattár

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FÔOSZTÁLY
KOMPLEX ENGEDÉLYEZÉSI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS NYILVÁNTARTÁSI OSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 246. Telefon: (42)598-930
E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu

KÖZLEMÉNY
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály, mint területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság (továbbiakban:
Kormányhivatal) a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a
környezetvédelmi hatóságon Karmacsi Róbert (4944 Túristvándi, Bocskai u. 1/c.), mint környezethasználó
meghatalmazásából eljáró Nyíri Sándor (NYÍR DEEP-LIFE Kft.) (4432 Nyíregyháza, Kincs köz 17/A.) kérelmére
közigazgatási hatósági eljárás indult a Túristvándi 383/8 hrsz.-ú területen halnevelő telep létesítésére vonatkozó
környezeti hatásvizsgálati eljárás ügyében.
Az ügy iktatási száma: 4354/2021.
Az eljárás megindításának napja: 2021. július 05.
Ügyintézési határidő: 105 nap
Az ügyintéző neve: Linczer Norbert
Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06-42-896-115
A közlemény közzétételének időpontja: …………………………….
A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
Karmacsi Róbert (4944 Túristvándi, Bocskai u. 1/c.) a Túristvándi 383/8 hrsz.-ú területen kistavas halnevelő telep
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(tokhal) létesítését tervezi. A haltenyésztést 3 db, egyenként 109 m hasznos térfogatú, szigetelt medencében kívánja
megvalósítani.
A tárgyi beruházás több tervezési egységből áll, melyek építési engedélyezési folyamatát egyben kell intézni:
1. Túristvándi 383/8 hrsz.-ú területen kistavas halnevelő telep létesítése
2. A tenyésztéshez időszakos frissvíz betáplálása, ezzel párhuzamosan a fölös víz leengedése az Öreg-Túr
igénybevételével.
A telep létesítése, mivel védett területet is érint (Túristvándi 0203/1 hrsz.-ú ingatlan Országos jelentőségű védett
természeti terület; ezen túl NATURA 2000 terület.), a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja és
1. melléklet 4. (Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelő üzemben országos jelentőségű védett
természeti területen) pontja alapján környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység
A tervezett technológia
A medencés és kistavas halnevelő rendszerek közül a legrégebb óta üzemelő típusok részben átfolyó vízzel
működnek. Legismertebbjeik a bő vízhozamú, tisztavizű patakokra, folyókra épül. Ezek állhatnak kisebb méretű
3
(néhány száz m ) tavakból, medencékből. A tenyészterek vízellátása átemelő szivattyúval történik. Egy
csőrendszeren keresztül emelik a medencékbe a vizet, amelyen elzáró szerelvényekkel, az egyes medencékbe,
(amelyikbe szükségeltetik), engedik friss vizet. Ezen nyomócső rendszeren keresztül látják el vízzel a medencéket,
amelyekből a túlfolyó vizet a lecsapolóként működő csőrendszerrel ugyanazon folyómederbe juttatnak vissza.
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A haltenyésztés 3 db, egyenként 109 m hasznos térfogatú, szigetelt medencében fog megvalósulni. A tenyésztéshez
időszakos frissvíz betáplálás szükséges, ezzel párhuzamosan a fölös víz leengedése, továbbítása történik. A frissvíz
pótlását az Öreg-Túrból szivattyús vízkiemeléssel kívánják megvalósítani, míg a fölös víz az Öreg-Túrba kerül
bevezetésre gravitációsan. Fentiek értelmében a telepen vízfelhasználás nem történik, az Öreg-Túrból kivett
vízmennyiség
gyakorlatilag
teljes
egészében
visszavezetésre
kerül
(átfolyásos
rendszerű
halnevelő).
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A halnevelő telepen 3 db körtöltéses medence épül, egyenként 109 m hasznos térfogattal. A medencék
vízszigetelését geotextíliára helyezett HDPE fóliával valósítják meg.
A medencék jellemző adatai:
Fenékszint: 112,50 mBf.
Töltés korona szint: 113,70 mBf
Töltés korona szélesség: 1,70 m
Rézsűhajlás: 1:1
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Hasznos térfogat: 109 m /medence
A üzemeltetés során felmerülő vízigényt az Öreg-Túrból biztosítják. Az Öreg-Túrból kivett vízmennyiség teljes
egészében visszavezetésre kerül a folyóba.
Szükséges vízhozam:
Napi max vízigény:
Várható éves vízigény:

3

40 m /h
3
330 m /d
3
66.000 m /év

A létesítéssel érintett terült adatai:
Halnevelő telep:
Nyomó- és gravitációs vezetékkel érintett egyéb ingatlan:

Szivattyús vízkivétel helye:
Gravitációs vízvisszavezetés helye:

Túristvándi 383/8 hrsz.
Túristvándi 383/7 hrsz.
Túristvándi 382 hrsz.
Túristvándi 0203/1 hrsz.
Öreg-Túr 41+488 km szelvény
Öreg-Túr 41+485 km szelvény.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:
Talaj:
Telepítési szakasz
A medencék építése során kitermelendő földmennyiség teljes
építéséhez használják fel, azaz a területről földelszállítás nem történik.

egészében

a

medencék

töltésének

Üzemelési szakasz
A telep működésekor a talajt terhelő hatások nem érik.
A vizekre gyakorolt hatások:
Telepítési szakasz
Mivel a tómedrek és a vízvezetékek nyomvonala is kézi erővel kerül kiásásra, így a vizek szennyezésének esélye
csekély. A vízkivételi és vízbebocsátási helyen végzett munkálatok szintén kézi erővel történnek. A telepítés
idejére mobil W.C.-t bérelnek.
Üzemelési szakasz
Az üzemeltetés során vízkivétel és vízbebocsátás történik az Öreg-Túrba. A technológia során a levegőztetésen
kívül nem történik vízkezelés. A tavakba bekerülő idegen anyagok (meg nem evett táp, ürülék, stb.) kiülepednek,
az üledéket célszerszámmal távolítják el.
Levegőtisztaság védelem:
A tavak kiépítése, a vízvezetékek nyomvonalának feltárása kézi erővel történik. A teljes kivitelezés időtartalma 5-7
nap. Ez idő alatt megforduló 1 db tehergépjármű, és 1-2 db személygépjármű károsanyag kibocsájtása nem okoz
változást a területen. A halnevelő telep működése okozta levegőterhelés nem értelmezhető, nem létesül
légszennyező anyagot kibocsájtó forrás.
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Zajvédelem:
A telepítés mezőgazdasági és falusias környezetben történik, azonban gép munkaeszközök igénybevétele nélkül,
kizárólag kézi erővel, esetlegesen kézi szerszámokkal kerül kialakításra a tófólia, valamint a csövek
összeszerelése.
A halnevelő telep működése okozta zajterhelés nem értelmezhető. A működés során 1 db elektromos meghajtású
szivattyú fog üzemelni, zajhatása elhanyagolható.
Természetvédelem:
A halnevelő telep területe Túristvándi belterületén található, egy családi ház kertjében. A terület nem védett, nem
NATURA 2000-es terület, és nem része az ökológiai hálózatnak. A telep vízellátása érdekében vízvezeték kerül
kiépítésre az Öreg-Túr és a tavak között. A vezetékekkel érintett területek egy része, hasonlóan a tavak
helyszínéhez, semmiféle természetvédelmi érintettséggel nem rendelkeznek, azonban a Túristvándi 0203/1
hrsz.-ú ingatlan Országos jelentőségű védett természeti terület; ezen túl NATURA 2000 terület.
A beruházás hatásterülete természetvédelmi szempontból a vízvezeték kiépítésével érintett NATURA 2000
területeken végezett kivitelezési munkálatokból ered.

Országhatáron átterjedő környezeti hatások nem várhatók.
A tervezett beruházás részletes leírását, valamint a környezeti hatások részletes értékelését a környezeti
hatástanulmány tartalmazza.
A beruházással érintett település: Túristvándi
A közlemény a Kormányhivatal honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu) 2021. augusztus 04. – 2021. szeptember 14.
között megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Kormányhivatalon ügyfélfogadási időben
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(hétfő, péntek 8 –12 , szerda 8 –12 , 13 –16 ), valamint az érintett település Polgármesteri Hivatalában. A
betekintés módjáról a Kormányhivatalnál és a település Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és
mellékletei, valamint a hiánypótlás elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4354-2021 webcímen tekinthető
meg.
A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni az
érintett település jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál.
Tájékoztatom, hogy az eljárás során a Kormányhivatal későbbi időpontban közmeghallgatást tart, amelyről
közhírré tétel útján értesíteni fogja a nyilvánosságot.
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 Kormányhivatal a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján az összes adat ismeretében határoz, és



megadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy
elutasítja a kérelmet.

Nyíregyháza, 2021. augusztus 04.

