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környezetvédelmi engedély a 
Szabolcsveresmart-Kisvárda vízpótló 
csatorna szelvénybővítésére, 
üzemeltetésére 

 

HATÁROZAT 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) az Alkossunk Várost 
Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Csongor u. 57.) kérelmére, a „Természeti területek vízpótlása a Rétközben” 
című projekt részét képező Szabolcsveresmart-Kisvárda vízpótló csatorna szelvénybővítésére, 
üzemeltetésére 
 

KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYT 

ad az alábbiakban részletezettek szerint: 

 
1. Környezethasználó adatai 

Környezethasználó neve: Alkossunk Várost Alapítvány 
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Csongor u. 57. 
KÜJ száma: 103516934 
 
2. Engedélyezett tevékenység adatai, leírása 
A térségben meglévő és a részben vagy teljesen kiszáradt vizes élőhelyek (tavak és vízállások) 
vízpótlását a Szabolcsveresmart-Kisvárda között tervezett vízpótló csatornához történő bekötésekkel 
lehet megoldani, követve a lokális topológiai viszonyokat. A csatorna nem új építésű, a meglévő belvízi 
csatornák szelvénybővítésével valósul meg. 

A vízpótlás minden esetben gravitációsan történik. A csatornák mederfenék szintjei a meglévő, 
engedélyes szintekhez nagyban igazodva kerülnek kialakításra, míg az üzemi vízszint meghatározása a 
Nádas-tó (mint végpont) üzemi vízszintje alapján történik. A vízpótlás a Rétközi tóból a Kerülőházi-zsilip 
üzemeltetésével történik. A zsilip a Kerülőházi-csatorna 7+590 km szelvényében a tározó vizét tartó 
gátban épült meg. Csőzsilip anyaga ROCLA cső (NA l65), az akna monolit vasbeton szerkezetű, 
vízszállító képessége 2,0 m

3
/sec. 

A rendszer fő eleme tehát a Szabolcsveresmart-Kisvárda vízpótló csatorna, amely összeköti a Rétközi-
tavat és a kisvárdai Nádas-tavat. A vízszintes vonalvezetést tekintve a Rétközi-tó Kerülőházi-zsilipjétől 
indul a Kerülőházi-csatorna. A Kerülőházi-csatorna 1.750 m hosszú szakaszát (7+485-5+735), a Döge-
Várdai csatorna teljes hosszát (0+000-2+978), a Belfő-csatorna 1.372 m hosszú szakaszát (38+372-
37+00) fűzné fel a vízpótló csatorna. A teljes hossza 6,1 km (Nádas-tó tiltós átereszénél ér véget). 
 
Az érintett csatorna szakaszokon (a vízpótló csatornán) a 
 

- Tervezett kotrási fenékszint: 95,50 mBf 
- Rézsűmeredeksége: 1:2 

 
Tervezett a kotort mederanyagból két oldali depónia  építése 2,50 m, illetve 4,00 m széles koronával, 
98,00 mBf koronaszinttel, 1:2 rézsűhajlással, továbbá vízzáró burkolat kiépítése (97,50 mBf-ig) teljes 
hosszban. 
A tervezett fejlesztés további elemei a vízpótló csatorna vízmennyiségi és vízminőségi szempontból is 
biztonságos működtetéséhez szükséges műtárgyak, fenntartási és havária medencék, tározók. 
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Tervezett csatorna vonalvezetése, méretei 
A tervezett Szabolcsveresmart-Kisvárda vízpótló csatorna a meglévő csatornák érintett szakaszainak 
„felfűzésével” alakul ki. Az érintett szakaszok a Kerülőházi-csatorna 7+485-5+735, Döge-Várdai csatorna 
0+000-2+978, Belfő-csatorna 38+372-37+000 szelvények közötti szakasza. 
 

Tervezett üzemi vízszint: 97,00 mBf 
Vízzáró burkolat kiépítése (97,50 mBf-ig) teljes hosszban 
Tervezett kotrási fenékszint: 95,50 mBf 
Rézsűmeredeksége: 1:2 

 
A vízpótló csatorna 0+000-4+625 szelvény között bal parti koronája (Döge-Várdai csatorna és Belfő-
főcsatorna torkolatáig), a 4+625-5+640 szelvénye között jobb parti koronája (4-es főút hídjáig), az 5+680-
6+100 szelvénye között bal parti koronája (4-es főút hídjától Nádas-tóig) stabilizációval épül. 
 
3. A tevékenység végzésének feltételei 
 
3.1. Általános előírások 

3.1.1. A tervezett tevékenységet úgy kell megvalósítani, a létesítményt úgy kell üzemeltetni, hogy az 
mindenben megfeleljen a jelen engedélyben, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokban 
foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a Főosztály által elfogadott változtatás 
ennek az engedélynek a részét képezi. 

3.1.2. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Főosztály határozatban 
kötelezi a környezethasználót 200.000-500.000 forint bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített 
feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy 
környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére. 

3.1.3. Az engedélyezéskor alapul vett körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős 
megváltoztatását, továbbá az üzemeltető változását a környezethasználó köteles a Főosztály felé 15 
napon belül írásban bejelenteni. 

3.1.4. Az engedélyezett tevékenység, ill. az ahhoz szükséges építési előkészítési munkák 
megkezdésének időpontját, valamint a szelvénybővítési munkálatok befejezését követő műszaki 
átadás-átvétel időpontját azt megelőző, legalább 8 nappal írásban be kell jelenteni a Főosztályhoz. 

 
3.2. Levegőtisztaság-védelem 

3.2.1. A kivitelezési tevékenység végzése során tilos a levegő olyan mértékű terhelése, amely 
légszennyezettséget okoz. 

3.2.2. A légszennyezettség kialakulásának megelőzése érdekében  
3.2.2.1. a kiporzásra hajlamos földanyagot szállítás közben le kell takarni, 
3.2.2.2. száraz időszakban a kiporzó felületek (munkaterületek és szállítási útvonalak) nedvesítéséről 

gondoskodni kell, 
3.2.2.3. anyagszállítás során - lehetőség szerint - a településeket, településrészeket elkerülő utakat kell 

igénybe venni. 
 
3.3. Földtani közeg védelme 

3.3.1. A kivitelezési és szállítási munkálatokat csak megfelelő műszaki állapotú, csöpögésmentes 
gépekkel, berendezésekkel lehet végezni, melyek mosását, javítását a munkaterületen kívül, megfelelő 
műszaki védelemmel rendelkező területen kell végezni. A munkaterületen csak a gépek kisebb 
karbantartási munkáit lehet elvégezni a szükséges védelmi eszközök (pl. olajfelfogó tálcák) 
alkalmazása mellett. 

3.3.2. A kivitelezési munkákhoz csak szennyeződésmentes anyagok használhatóak fel. 
 
3.4. Hulladékgazdálkodás 

3.4.1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 
mértékben érintse, a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 
környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 
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képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, 
továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását. 

3.4.2. A hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet 
károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon 
lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, 
valamint a védett természeti és kulturális értékeket. 

3.4.3. A környezethasználó - mint hulladékbirtokos - a hulladék kezeléséről a hulladékkezelőnek, 
hulladék szállítónak, hulladék gyűjtőnek, hulladék közvetítőnek, hulladék kereskedőnek, hulladék 
közszolgáltatónak történő átadás-, ill. a hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő 
átadás útján köteles gondoskodni. 

3.4.4. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
keretében történő átadás kivételével -, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék 
szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási 
engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges 
nyilvántartásba vétele megtörtént. 

3.4.5. A hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében - amennyire az 
műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható - az ingatlanon, telephelyen 
elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal 
rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. 
 
3.5. Zaj- és rezgésvédelem 

3.5.1. Kivitelezési munka kizárólag nappali időszakban végezhető.  

3.5.2. A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt 
köteles betartani. 

3.5.3. A kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megtervezni, hogy 
csak a szükséges mértékben érintsen zajtól védendő területeket. 

 
3.6. Természet- és tájvédelem 

I. Létesítésre vonatkozó előírások: 
1. A munkák a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) szakfelügyelete mellett végezhetők. 

Az engedélyes köteles a szakfelügyeletet ellátó HNPI részére legalább 2 főt biztosítani a védett 
állatok mentéséhez. 

2. A földmunkák megkezdése előtt a munkaterületet ki kell jelölni, és a munkák időtartamára jól 
látható módon le kell határolni. A kijelölt munkaterületen kívüli területeken gépjárművel 
közlekedni, deponálni, munkagépeket tárolni, vagy azokat bármilyen egyéb más módon 
károsítani tilos! 

3. Madarak fészkelésére alkalmas növényzet irtása kizárólag fészkelési időszakon (március 15. – 
szeptember 1.) kívül végezhető. 

4. A kotrási és földmunkákat a kétéltűek és hüllők nyugalmi időszakán (november 1. – március 1.) 
kívül kell elvégezni. A munkálatok ideje alatt a természetvédelmi szakfelügyeletet ellátó 
szervezet képviselőjének felügyelete alatt szükséges a beavatkozásokat közvetlenül megelőzően 
a jelölő fajok és az előforduló egyéb védett fajok egyedeit a munkaterületről eltávolítani. A 
kimentett kétéltű- és hüllőpéldányokat a lehető legrövidebb időn belül biztonságos környezetbe 
kell juttatni és szabadon ereszteni (javasolt célhelyszínek: Rétközi-tó, Belfőcsatorna, Nádas-tó).  

5. A létesítési munkálatok során a csatornából esetlegesen még szárazra kerülő védett fajok (réti 
csík, szivárványos ökle, hüllők, kétéltűek stb.) illetve kagylók egyedeit haladéktalanul a csatorna 
már megkotort szakaszára, vagy a HNPI munkatársa által megnevezett megfelelő élőhelyre kell 
juttatni. 

6. Az inváziós növényfajok megtelepedési esélyét csökkentendő a jelentősebb földmunkával járó 
munkálatokat a fő termésszórási/terjedési időszakon (szeptember-október) kívül szükséges 
elvégezni.  

 
II. Terület helyreállítására vonatkozó előírások: 

1. A sérült, keréknyomokkal összeszabdalt területeket eredeti (munkák megkezdése előtti) 
állapotukba helyre kell állítani. A keletkező nyers talajfelszíneken (mindenekelőtt a depóniák 
helyszínén) illetve amely bolygatott területeken a talajegyengetés és a kaszálás a regenerációt 
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várhatóan nem biztosítja, a lehető legkorábbi alkalmas időpontban gyepesíteni szükséges. A 
gyepesítésre őshonos fajokból álló magkeverék alkalmazható, amely egyúttal gyors záródást 
biztosít. Előnyben részesítendők a környék természetközeli gyepjeiben előforduló fűfajok: réti 
ecsetpázsit (Alopecurus pratensis), réti csenkesz (Festuca pratensis), réti perje (Poa pratensis), 
veresnadrág csenkesz (Festuca pseudovina). A terület helyreállítását célzó talajmunkákról, a 
gyeptelepítés időpontjáról, módjáról, valamint az alkalmazott fajokról az engedélyes köteles 
haladéktalanul, de legkésőbb 2018. október 31-ig jelentést küldeni a Főosztály és a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóság részére. 

2. A létesítést követő első három évben fokozottan szükséges gondoskodni a gyeptelepítés 
gyommentesítő, legalább évi kétszeri kaszálásáról. A kaszálások elvégzéséről és időpontjukról 
2021. október 31-ig minden évben jelentést kell küldeni a Főosztály és a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóság részére. 

3. A vízpótló csatorna két oldalát vonalas fásítással kell ellátni termőhelynek megfelelő tájhonos 
fajokkal, azok vad típusaival (kommersz erdészeti szaporítóanyaggal), és elegyesen. A fásítás 
telepítését megelőzően megfelelő végzettségű szakemberrel fásítási tervet kell készíttetni, 
melyet meg kell küldeni a Főosztály és a HNPI részére.  

A fásítási terv tartalmazza: 

 az alkalmazandó fa- és cserjefajok faját, a szaporítóanyag adatait (mag/csemete, kor, stb.)  

 az elvégzendő agrotechnikai lépéseket részletesen (talajelőkészítés, trágyázás, ültetés, öntözés, 
stb.),  

 az ápolásra, pótlásra és fenntartásra vonatkozó előírásokat. 
A fásítást a terv szerint kell elvégezni, ápolni, és a csatornával együtt fenn kell tartani. Az 
elsősorban szóba jöhető fafajok: fehér nyár Populus alba), törékeny fűz (Salix fragilis), fehér fűz 
(Salix alba). A fenti fafajok mellett 5-15% elegyarányban javasolt még kocsányos tölgy (Quercus 
robur), mezei juhar (Acer campestre), vénic szil (Ulmus laevis), mezei szil (Ulmus minor), magyar 
kőris (Fraxinus angustifolia subsp. danubialis), zselnicemeggy (Padus avium), vadalma (Malus 
sylvestris), vadkörte (Pyrus pyraster) telepítése is.  
A HNPI munkatársaival egyeztetett szakaszokon őshonos cserjefajokat is telepíteni szükséges a 
következő fajok közül: egybibés galagonya (Crataegus monogyna), gyepűrózsa (Rosa canina), 
kökény (Prunus spinosa), varjútövis benge (Rhamnus catharticus), veresgyűrű som (Cornus 
sanguinea), csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus). A fásítást, cserjetelepítést a létesítési 
munkák befejeztét követően, de legkésőbb 2019 tavaszáig el kell végezni. A fásítási, 
cserjésítési munkák elvégzéséről, módjáról, mértékéről és az alkalmazott fajokról a Főosztály és 
a HNPI részére jelentést kell küldeni legkésőbb 2019. június 1-ig.  
 

III. Fenntartásra vonatkozó előírások: 
 
1. A csatorna rézsűjét, parti sávját, depóniáit úgy kell kezelni, hogy azon az invazív gyomfajok ne 

telepedhessenek meg. 
2. A vízpótló csatorna medrének fenntartása (úszó hínárkaszálás, illetve hidromechanizációs 

kotrás) egy évben legfeljebb a csatorna teljes hosszának 1/3-án végezhető. A következő szakasz 
kaszálása/kotrása legkevesebb egy év elteltével kezdhető meg. A kotrás a kétéltűek és hüllők 
nyugalmi időszakán (november 1. – március 1.) kívül végezhető, a hidromechanizáció során 
partra kerülő védett fajok (réti csík, szivárványos ökle, hüllők, kétéltűek stb.) illetve kagylók 
egyedeit haladéktalanul vissza kell juttatni a csatorna már megkotort szakaszára. 

 
IV. Megsemmisülő jelölő élőhely kompenzációja: 

 
1. A beruházás során 4153 m

2
 kiterjedésű jelölő élőhely (6440 kódú „Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz 

tartozó mocsárrétjei” élőhelytípus) megsemmisülése miatt kiegyenlítő intézkedésül a Natura 
2000 site határain belül kompenzációs terület(ek) et kell kijelölni, ahol a jelölő élőhely 
kritériumainak megfelelő mocsárrét élőhelyet kell kialakítani. A kompenzációs terület kiterjedése 
megfelelő termőhelyű szántón minimálisan 1 ha, elgyomosodott, vagy inváziós fajjal erősen 
fertőzött jellegtelen üde gyepterületen minimálisan 1, 5 ha. 

2. A kompenzációs terület kijelölt helyszínét, kiinduló állapotát, a tervezett beavatkozásokat, azok 
időbeli ütemezését és a célállapot elérésének várható időpontját (kompenzációs terv) a 
Főosztály és a HNPI részére be kell jelenteni a határozat jogerőre emelkedését követő 6 
hónapon belül. 
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3. A kiegyenlítő intézkedésként bevont terület(ek)ről 2018. október 31-ig, majd ezt követően 
kétévente 2020. október 31-ig,  2022. október 31-ig,  2024. október 31-ig monitoring jelentést 
kell küldeni a Főosztály és a HNPI részére. A jelentésnek az elvégzett tevékenységeket, azok 
időpontját, és a terület aktuális állapotát kell tartalmaznia. 

4. A kompenzáció akkor tekinthető befejezettnek, ha a terület a 6440 kódú „Folyóvölgyek Cnidion 
dubiihoz tartozó mocsárrétjei” élőhelytípus kritériumainak megfelel. 
 

3.7. Szakhatósági előírások 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-
14.) a 36500/3850-4/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján. 

3.7.1. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a 
talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában 
a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) 
KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 
határértékeket meghaladó minőség romlást 

3.7.2. A tervezett vízilétesítmények megvalósítása vízjogi létesítési engedélyköteles 
tevékenység, a kivitelezést csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában lehet 
megkezdeni, amelyet a vízügyi hatóságtól be kell szerezni.  

 A vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet és mellékletét képező engedélyes tervet a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában, 

valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 

18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §-ában és 2. sz. mellékletében előírtak betartásával, 

megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel kell elkészíttetni és a Katasztrófavédelmi 

Igazgatósághoz benyújtani. A megvalósult vízilétesítmények használatbavételéhez szükséges 

vízjogi üzemeltetési engedély kérelméről és mellékleteiről a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. 

§-a és a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a rendelkezik. 

3.7.3. A megvalósítandó létesítmények használatbavételéhez hatóságom csak a vízjogi 
üzemeltetési engedély kiadását követően járulhat hozzá. Az üzemeltetőnek meg kell kérni 
a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását a jogszabályban előírt mellékletek 
csatolásával.  

 
3.8. Szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos előírások 

3.8.1. Kulturális örökségvédelmi előírások 

3.8.1.1. Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős 
vezetője), az ingatlan tulajdonosa, az építtető, vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet 
azonnal abbahagyni, a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a 
hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés 
szabályai szerint – a hatóság intézkedéséig gondoskodni. 

 

3.8.2. Talajvédelmi előírások 

3.8.2.1. A tervezett vízpótló csatorna szelvénybővítéshez kapcsolódó termőföld (humuszos termőréteg) 

mozgatása (letermelése, deponálása, felhasználása) során be kell tartani a humuszmentésre és 

hasznosításra vonatkozó előírásokat. 

3.8.2.2. A 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről – Tfvt.) 43. § (1)-(2) bekezdése alapján 
„beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb 
tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön 
a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak”. „A beruházások megvalósítása során a 
beruházó köteles gondoskodni a humuszos termőréteg megmentéséről és hasznosításáról.” 
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3.8.3. Erdővédelmi előírások: 

3.8.3.1.  Az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárást az Evt. 77-84. §-ai alapján az 
erdészeti hatóság előtt le kell folytatnia a kérelmezőnek a beruházás megkezdése előtt, a kisajátításra 
kerülő és igénybevétellel érintett Döge 033/1 hrsz. ingatlan tekintetében, melyen a Döge 31A erdőtervi 
jelű erdőrészlet található. 

 

3.8.4. Földvédelmi előírás 

3.8.4.1.  Mivel a vízpótlás a meglévő belvízi csatornák szelvénybővítésével valósul meg, amely 
mezőgazdasági művelés alatt álló területek igénybevételével jár, így a tervezett beruházás csak az 
érintett termőföldek más célú végleges hasznosítására adott jogerős hatósági engedély birtokában 
kezdhető meg. 

 

3.8.5. Ásványi nyersanyag védelme: 

3.8.5.1.  A Kérelmezőnek az ásványi nyersanyag fajtájának a megnevezést és a várható kitermelési 
mennyiség meghatározását is terveznie szükséges a tevékenység engedélyezésénél. 

 
4. A környezetvédelmi engedély érvényességi ideje: 

A fentiekben megadott előírások betartása esetén ezen engedély a jogerőre emelkedésének 
napjától határozatlan ideig érvényes. 

 
A Főosztály a környezetvédelmi engedélyt visszavonja, ha a jogerőre emelkedésétől számított öt éven 
belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, 
illetőleg ha a környezethasználó nyilatkozik arról, hogy a környezetvédelmi engedéllyel nem kíván élni, 
továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak. 
Ezen határozat a jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem mentesít. 
A környezeti hatásvizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási 
díját, azaz 750.000 Ft-ot a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 
 
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 
Főosztályhoz 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.  
A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik 
jogerőre. 
A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni 
jogorvoslat keretében támadható meg. 
A környezeti hatásvizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 375.000.-Ft. 
Természetes személyek és civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az 
előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 7.500.- Ft. 
 
A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 
10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával 
egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is. 
 
A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség. 
A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve az Pest Megyei 
Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

 
 

INDOKOLÁS 
 
Az Alkossunk Várost Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Csongor u. 57.) meghatalmazásából eljáró GeoSafe 
Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas u. 18.) 2017. március 1-én a „Természeti 
területek vízpótlása a Rétközben” című térségi fejlesztésének tárgyában környezeti hatástanulmányt és 
Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
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Főosztályra, és kérte a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását, valamint a környezetvédelmi 
engedély kiadását. 
 
A tervezett beavatkozás a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az 
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 3. számú mellékletének 127/c. pontjaként a 
környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra 
kötelezett tevékenység. (Vízfolyásrendezés védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang 
védőövezetén méretmegkötés nélkül) 
 
Az engedélykérő az előzetes vizsgálat lefolytatását mellőzve, a környezetvédelmi hatóság döntését 
megelőzve, környezeti hatásvizsgálati dokumentáció készítése mellett döntött. 
A tervezett fejlesztés részben Natura 2000-es területen történik, így „az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről” szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 14. sz. melléklete 
szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő hatásbecslési dokumentáció elkészítése is szükséges. 
 
A tervezett tevékenység: 
2016-ra befejeződtek a Rétközi-tó rekonstrukciós munkái, folyamatosan biztosított a vízpótlás lehetősége 
a Tisza folyó felől. A Rétközi-tó 2014-es kiszáradását követő feltöltésével megteremtődött a térségi 
vízpótlás lehetősége a belvízi csatornahálózaton keresztül. 
A térségben meglévő és a részben vagy teljesen kiszáradt vizes élőhelyek (tavak és vízállások) 
vízpótlását a Szabolcsveresmart-Kisvárda között tervezett vízpótló csatornához történő bekötésekkel 
lehet megoldani, követve a lokális topológiai viszonyokat. A csatorna nem új építésű, a meglévő belvízi 
csatornák szelvénybővítésével valósul meg. 
A vízpótlás minden esetben gravitációsan történik. A csatornák mederfenék szintjei a meglévő, 
engedélyes szintekhez nagyban igazodva kerülnek kialakításra, míg az üzemi vízszint meghatározása a 
Nádas-tó (mint végpont) üzemi vízszintje alapján történik. A vízpótlás a Rétközi tóból a Kerülőházi-zsilip 
üzemeltetésével történik. A zsilip a Kerülőházi-csatorna 7+590 km szelvényében a tározó vizét tartó 
gátban épült meg. Csőzsilip anyaga ROCLA cső (NA l65), az akna monolit vasbeton szerkezetű, 
vízszállító képessége 2,0 m

3
/sec. 

 A rendszer fő eleme tehát a Szabolcsveresmart-Kisvárda vízpótló csatorna, amely összeköti a Rétközi-
tavat és a kisvárdai Nádas-tavat. A vízszintes vonalvezetést tekintve a Rétközi-tó Kerülőházi-zsilipjétől 
indul a Kerülőházi-csatorna. A Kerülőházi-csatorna 1.750 m hosszú szakaszát (7+485-5+735), a Döge-
Várdai csatorna teljes hosszát (0+000-2+978), a Belfő-csatorna 1.372 m hosszú szakaszát (38+372-
37+00) fűzné fel a vízpótló csatorna. A teljes hossza 6,1 km (Nádas-tó tiltós átereszénél ér véget). 
 
Az érintett csatorna szakaszokon (a vízpótló csatornán) a 
 

- Tervezett kotrási fenékszint: 95,50 mBf 
- Rézsűmeredeksége: 1:2 

 
Tervezett a kotort mederanyagból két oldali depónia építése 2,50 m, illetve 4,00 m széles koronával, 
98,00 mBf koronaszinttel, 1:2 rézsűhajlással, továbbá vízzáró burkolat kiépítése (97,50 mBf-ig) teljes 
hosszban. 
A tervezett fejlesztés további elemei a vízpótló csatorna vízmennyiségi és vízminőségi szempontból is 
biztonságos működtetéséhez szükséges műtárgyak, fenntartási és havária medencék, tározók. 
 

Tervezett vízpótló csatorna létesítmények, műtárgyak 
Tervezett csatorna vonalvezetése, méretei 
A tervezett Szabolcsveresmart-Kisvárda vízpótló csatorna a meglévő csatornák érintett szakaszainak 
„felfűzésével” alakul ki. Az érintett szakaszok a Kerülőházi-csatorna 7+485-5+735, Döge-Várdai csatorna 
0+000-2+978, Belfő-csatorna 38+372-37+000 szelvények közötti szakasza. 

Tervezett üzemi vízszint: 97,00 mBf 
Vízzáró burkolat kiépítése (97,50 mBf-ig) teljes hosszban 
Tervezett kotrási fenékszint: 95,50 mBf 
Rézsűmeredeksége: 1:2 
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Tervezett a kotort mederanyagból két oldali depónia  építés 2,50 m, illetve 4,00 m széles koronával, 
98,00 mBf koronaszinttel, 1:2 rézsűhajlással. 
 
A vízpótló csatorna 0+000-4+625 szelvény között bal parti koronája (Döge-Várdai csatorna és Belfő-
főcsatorna torkolatáig), a 4+625-5+640 szelvénye között jobb parti koronája (4-es főút hídjáig), az 5+680-
6+100 szelvénye között bal parti koronája (4-es főút hídjától Nádas-tóig) stabilizációval épül. 
 

Tervezett csatorna új illetve átépítendő műtárgyai 
 
Átépítendő, illetve új átereszek (7 db) 

Kerülőházi csatorna:   7+027 szelv. áteresz (0+465 szelv. vízpótló csatorna) 
Döge-Várdai csatorna:   2+950szelv. áteresz (1+690 szelv. vízpótló csatorna) 

     1+600szelv. áteresz (3+015 szelv. vízpótló csatorna) 
Döge-Északi csat.    (3+320 szelv.-nél) 

     0+830 szelv. áteresz (3+787 szelv. vízpótló csatorna) 
     0+020szelv. áteresz (4+625 szelv. vízpótló csatorna) 

Rétközi-tó vízkárelhárítási medence csatornáján 
 

Típusterv típusa: VIACON VM17 hullámosított acél áteresz (csavarozott) 
- kotort anyagból feltöltés 
- mechanikailag stabilizált útburkolat 
- út rézsűmeredeksége: 10% 
- VIACON VM17 acél hull. áteresz 
- szabadmagasság üzemi vízszintnél 2,60 m 
- szabad szélesség üzemi vízszintnél 5,14 m 
- al- és felvízi oldalán 5-5 m rézsűburkolat épül, betonba rakott terméskő burkolat 
- műtárgy fenékszint 95,50 mBf 
 
Tiltós átereszek: (3 db) 
 

0+820 szelvényben Határ-árok betorkolásánál vízkormányzás céljából 
Dögei-tó vízpótló csatornáján, mezőgazdasági út keresztezés, 
Bertók-tó vízpótlására, mezőgazdasági út keresztezés 

 
Típusterv típusa: HÓD-cső, tiltós előfejjel 
- cső mérete Ø 0,8m 
- cső hossza: (előfejjel) ~13,5m 
- al- és felvízi oldalán 5-5 m rézsűburkolat épül, betonba rakott terméskő burkolat 
 
Kiépítendő fenékküszöbök (2 db) 
 
Belfő-csatorna 38+420 szelv. és 37+000 szelv. 
 
típusa: betétpallós keresztező monolit beton műtárgy 
- műtárgy mérete 14,15 x 3,4 m 
- 4 m széles nyílással 
- vízvisszatartásra – üzemi vízszintre 97,00 mBf.  betétpallóval zár 
- al- és felvízi oldalán 5-5 m rézsűburkolat épül, betonba rakott terméskő burkolat 
 
Kiépítendő új tiltós műtárgy 
 
Vízpótló csatorna 1+675 szelvényében 
tiltós zsilip (Hód-aknás), Kerülőházi torkolati zsiliphez hasonló kialakítású 
- fenékszint: 95,50 mBf. 
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Közmű keresztezés 
 
Barátság II. kőolajvezeték, Kerülőházi csatorna 6+090 szelvényben, mért csőmagassága 95,51 mBf.  
Kiváltása nem szükséges, de beton mederburkolás védősávban előírt (32 m szélességben 3 db 
keresztezés védelmére) 
 
Kialakítandó medencék (4 helyszín) 
 
Rétközi-tó vízkárelhárítási medence 
 

rézsűmeredekség: 1:3 
fenékszint: 96,80 mBf (tó „0” szintje) 
koronamagasság: 100,50 mBf. 
koronaszélesség: 3,00 m 
vízoldali rézsű burkolása vízzáró burkolattal 

 
Kisvárdai vízkárelhárítási medence (Nádas-tónál) 
 

rézsűmeredekség: 1:3 
fenékszint: 95,50 mBf 
koronamagasság: 98,00 mBf 
koronaszélesség: 2,5 m 
1:4 rézsűmeredekségű sólyával 

 
A vízpótló csatorna 5+950 szelvény kárelhárítási medence 
 
 A Belfő-csatorna kapcsolódása miatt (Dögei tisztított szennyvíz bevezetés) vízminőség-védelmi 
kárelhárítási medence kialakítása  30x10 m méretben (Belfő-cs. 38+580 szelv.) 
 

rézsűmeredekség: 1:2 
fenékszint: 95,8 mBf (csatorna eredeti fenékszintje) 
partél szintje: 97,0 mBf 

 
Döge 016/1 hrsz-ú ingatlanon kárelhárítási medence 
 

Főleg fenntartási célokkal épül (fenntartó gépek vízre szállása, vágott növényzet eltávolítására), 460 m
2
 

mederfenék területtel. 
rézsűmeredekség: 1:3 
fenékszint: 95,50 mBf 
koronamagasság: 98,00 mBf 
koronaszélesség: 2,5 m 
1:4 rézsűmeredekségű sólyával 

 
A vízpótló csatorna medencével történő összekapcsolása részben a Döge-Északi csatorna és egy 
meglévő vizes árok szelvénybővítésével valósulhat meg. A csatornaág szelvényének kialakítása a 
vízpótló csatornával megegyező. 
 
 
Bekötő csatornák 
 
A térségi tavak és vizes élőhelyek bekötő csatornákkal kerülnek összekötésre a Szabolcsveresmart-
Kisvárda vízpótló csatornával. 
A Dögei-tó (vízállásos terület) vízellátását a fenntartási medence és a vizállás között kiépítendő 0,5 m 
fenékszélességű, 1:2 rézsűmederekségű, 95,50 mBf fenékszintű csatorna biztosítja. A csatorna és a 
vízállás vízkormányzását tiltós áteresz segíti. 
A Bertók tó vízellátását a Belfő-csatorna duzzasztott szakaszától induló (38+400 szelv.) és a tó között 
kiépítendő 0,5 m fenékszélességű, 1:2 rézsűmederekségű, 95,50 mBf fenékszintű csatorna biztosítja. A 
csatorna és a tó vízkormányzását tiltós áteresz segíti. 
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A környezeti hatástanulmány és a Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció elbírálása: 

A környezeti hatásvizsgálat alapján végezhető tevékenységek engedélyezése a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 
(továbbiakban. Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke a Díjrendelet 4. 
számú melléklet 20.5. alszáma alapján 750.000 Ft. 

A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 
158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a 
költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.” 

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet a 
Főosztály 3189-1/2017. sz. felhívására az ügyfél megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett. 

A Főosztály a kérelem benyújtását követően a hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról 
közleményt tett közzé, amellyel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a 3189-2/2017. 
számú iratában megküldte a tevékenység telepítési helye szerinti települések, Kisvárda, 
Szabolcsveresmart, Döge települések jegyzőinek. A települések jegyzői gondoskodtak a közlemény 
közhírré tételéről. 
A közzététel időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a Főosztályhoz, sem az érintett települések 
jegyzőihez nem érkezett észrevétel. 
A Főosztály a 3189-3/2017. sz. ügyiratában a Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján az eljárás 
megindításáról ismert ügyfélként értesítette a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot. 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklete alapján a Főosztály 
3189-5/2017. számú végzésében szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatával 
kapcsolatban. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 
12-14.) a 36500/3850-4/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a környezeti hatástanulmányt 
előírásokkal elfogadta. Előírásait jelen határozat rendelkező részének 3.7. pontja tartalmazza, indoklása 
az alábbi: 
„A Főosztály 2017. április 28-án érkezett 3189-25/2017. számú megkeresésében az Alkossunk Várost 

Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Csongor u. 57.) megbízásából eljáró GeoSafe Környezetgazdálkodási 

Mérnöki Iroda (4031 Debrecen, Tas u. 18.) által benyújtott „Természeti területek vízpótlása a Rétközben” 

térségi fejlesztés megvalósítás környezeti hatásvizsgálatának ügyében indult közigazgatási hatósági 

eljárásában szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi 

Igazgatósághoz. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárásban a 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján az alábbi 

szakkérdésben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását: 

  „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, 
valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, 
illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása 
kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást 
gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva)” 

 „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és 
mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások 
érvényesíthetők-e (vízvédelmi hatáskörben eljárva)” 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú területi vízügyi szakhatóság vízgazdálkodási és 

vízvédelmi hatáskörben eljárva, a tervezett fejlesztés megvalósításának környezetvédelmi elbírálásához, 

engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult, tekintettel arra, hogy a 

környezeti hatástanulmány és a rendelkezésemre álló egyéb adatok, dokumentumok alapján a tervezett 

tevékenységből a felszíni és felszín alatti vizekre káros hatás nem feltételezhető. 
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A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg: 

- A beruházással érintett terület kijelölt, vagy becsült ivóvízbázis hidrogeológiai védőövezetet nem 
érint. 

- A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) a 45. számú 
Felsőszabolcsi belvízrendszer működtetésére vonatkozóan Ht.5390/3/2003. számú vízjogi 
üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (vksz.: 4/22-1999.), melynek érvényessége 2023. március 
15. 

- A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a térségben még meglévő és a részben 
vagy teljesen kiszáradt vizes élőhelyek (tavak és vízállások) vízpótlását a Szabolcsveresmart-
Kisvárda között tervezett vízpótló csatornához történő bekötésekkel tervezik megoldani. A 
vízpótlás minden esetben gravitációsan történik. A tervezett vízpótló csatorna összeköti a 
Rétközi-tavat és a kisvárdai Nádas-tavat. A csatorna nem új építésű, a meglévő belvízi csatornák 
szelvénybővítésével valósul meg. A vízszintes vonalvezetést tekintve a Rétközi-tó Kerülőházi-
zsilipjétől indul a Kerülőházi-csatorna egy 1.750 m hosszú szakaszával, ezt követi a Döge-Várdai 
csatorna teljes hossza, végül a Belfő- csatorna 1.372 m. Ezen 6,1 km hosszú csatorna tervek 
szerinti kialakításával, fejlesztésével lesz biztosítható a megfelelő vízszállító képesség, a 
tervezett területek vízellátása. 

A tervezett fejlesztés további elemei a vízpótló csatorna vízmennyiségi és vízminőségi 

szempontból is biztonságos működtetéséhez szükséges műtárgyak, fenntartási és havária 

medencék, tározók.  

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak betartásával, 

fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni 

és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 

21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. 

rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.  

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra káros hatást nem gyakorol. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet) 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontjában megállapított 

hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § 

(1) pontja alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés 

beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni. 

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam. 

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a fenti saját számra hivatkozással a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.” 
 
A Főosztály a 3189-4/2017. számú ügyiratában a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése 
és 5. számú melléklete alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, a Szabolcs- Szatmár- 
Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztályát, a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási 
Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 
Osztályát, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztályát, a 
Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztályát, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg. 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (Nyíregyháza, Árok 
u. 41.) SZ/NEF/00577-2/2017. számú szakmai véleményében megállapította, hogy  

„a környezetvédelmi engedély kiadása ellen a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem 
emel.” Indoklásában az alábbiakat adta elő: 
„Az eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az ügy tárgyához kapcsolódó 
szakkérdések vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztályát kérte fel, mely az üggyel kapcsolatos feladatkörrel és szakmai ismeretekkel rendelkezik. 
A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § rendelkezéseire, valamint a 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre [A 
környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 
felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) 
számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 
vizek védelmére kiterjedően] is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztálya megállapította, hogy: 

 a természeti területek vízpótlását célzó projekt megvalósítása, üzemeltetése település és 
környezet-egészségügyi szempontból, a szakértői anyagban bemutatott adatok és számítások 
alapján nem jelent szignifikáns egészségkárósító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező 
részben rögzítettek szerint foglalt állást. 

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. 

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 
és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 
bekezdése, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi 
szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.” 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály által SZ-10/106/00855-2/2017. számon a kulturális örökségvédelmet érintő 
szakkérdésben javasolt kikötéseket a határozat rendelkező részének 3.8.1. pontja tartalmazza. 
Állásfoglalását a következőkkel indokolta: 
„A szakkérdésben történt megkeresésre a kikötéseket a következőkre való tekintettel javasoltam. 

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a hatósági 
nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyet érinthet. 
A kérelem, a benyújtott tervek. és a közelben fekvő régészeti lelőhelyek nyilvántartási adatainak 
összevetése alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység minimális új terület igénybevételével 
jár, a földmunka mélysége nem éri el a lehetséges régészeti objektumok jelentkezési szintjét, ezért az 
örökségvédelmi érdeket nem sért. 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) és (3) 
bekezdése értelmében, ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül 
elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kvitelező 
köteles 

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 

b) a jegyző útján a hatóságnak (Tel.: 06-42/599-677) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról 

haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra 

jogosult intézményt (Jósa András Múzeum, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Tel.: 06-42/315-

722), valamint 

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai 

szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni. 
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(3) A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan 

– az elvárható ütemben – végezni, az előkerült leleteket ideiglenesen elhelyezni. 

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 
191/2001. (X. 18.) Korm. r. 3. § (3) bekezdés alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga 
után. 
A szakkérdésben történt megkeresés alapján a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 
szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 72. § (1) bekezdésében felsorolt 
szakkérdéseket vizsgáltam. 
A szakkérdés vizsgálata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 14. § (5) bekezdésén, illetve a Korm.r. 71. § és 72. §-án alapszik. 

Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 4. pont B oszlopa, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) Mvm utasítás 24. §-a, illetékességét a 
Korm. r. 1. sz. mellékletének 16. pontja határozza meg.” 

 

Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-
biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (Nyíregyháza, 
Kótaji u. 33.) SZ/84/00796-2/2017. számon a talajvédelmi szempontból tett nyilatkozatának előírásait a 
határozat rendelkező részének 3.8.2. pontja tartalmazza. Indoklásában az alábbiakat adta elő: 
„A termőföld időleges és végleges más célú hasznosítási engedélyezési eljárásához, valamint az építési 
engedélyezési eljáráshoz készített talajvédelmi terv, illetve a humuszgazdálkodási terv előírásainak 
betartásával biztosítható a talajvédelmi követelmények érvényesítése a humuszmentésre, deponálásra 
és felhasználásra, valamint a rekultivációra vonatkozóan. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-
biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya, mint elsőfokú 
talajvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálati eljáráshoz talajvédelmi szempontból hozzájárult, 
tekintettel arra, hogy talajvédelmi szempontból a tervezett beruházásnak – fenti előírásaink és a 
környezeti hatásvizsgálati dokumentáció talajvédelmi előírásainak betartása mellett – az érintett és a 
környező mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem 
várható. 
Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 21. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
(a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése 
rendelkezik. 
Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § 
(1) bekezdése, valamint 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg. 
Ezen nyilatkozatot a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó 
előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és 
az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás ( a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve a mellékelt 
környezeti hatásvizsgálati dokumentáció (készítette: GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. 
4031 Debrecen, Tas u. 18.; készült: Debrecen, 2017. február) alapján adta ki.” 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály (Debrecen 
Kossuth u. 12-14.) HB-03/ERD/08747-2/2017. számon az erdővédelmi szempontból tett nyilatkozatának 
előírásait a határozat rendelkező részének 3.8.3. pontja tartalmazza. Nyilatkozatában az alábbiakat adta 
elő: 
„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 5. melléklet I. táblázat 6. pontjában meghatározott szakkérdést 
megvizsgálta az erdészeti hatóság a fenti hivatkozási számú eljárásában. 
Szakkérdés vizsgálatának feltétele: Ha az eljárás erdőt érint, és ugyanezt a szakkérdést korábban önálló 
eljárásban vagy szakhatóságként nem vizsgálták. 
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Vizsgálandó szakkérdés: 
a) Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata. 
b) ha az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az 
a) pontban foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének a vizsgálata 

Az erdészeti hatóság nyilvántartása, továbbá az elektronikusan rendelkezésre álló dokumentáció alapján 
megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erdőnek minősülő, az Országos 
Erdőállomány Adattárban (adattár) nyilvántartott erdőterületet érint. 
A dokumentáció szerint a kisajátításra kerülő és igénybevétellel érintett ingatlan a Döge 033/1 hrsz., 
melyen a Döge 31A erdőtervi jelű erdőrészlet található. 
A beavatkozás közvetlen közelében további erdőterületek is találhatóak, ezek igénybevétellel nem 
érintettek. 
A beavatkozás a környező erdőterületekre nem gyakorol jelentős hatást, a beruházás eredményeként 
esetlegesen megvalósuló talajvízszint emelkedés a faállományra pozitív hatással lehet. 
Az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárást az Evt. 77-84. §-ai alapján az 
erdészeti hatóság előtt le kell folytatnia a kérelmezőnek a beruházás megkezdése előtt. 
Szakkérdés vizsgálatát a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. sz. melléklete 
alapján végezte a hatóság, hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésének rendelkezése, 
illetékességét a 10. §-ának c) pontja, és a 11. § (1) bekezdése és a 2. számú melléklet 8. pontja állapítja 
meg.” 

A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztály 
(Kisvárda, Szent György tér 8.) 10281/2/2017. számon a földvédelmi szempontból tett nyilatkozatának 
előírásait a határozat rendelkező részének 3.8.4. pontja tartalmazza. Nyilatkozatában az alábbiakat adta 
elő: 
„A mellékletben megküldött környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a 
Kisvárda-Rétközberencs-Szabolcsveresmart-Döge települések között található Kisvárdai gyepek 
(HUHN20113) különleges természetmegőrzési területként vannak nyilvántartva. A 2011. évtől kezdődő 
időszakban tapasztalt közel 30 %-os vízhiány drasztikus változást okozott a Rétközben. A Rétközi-tó 
2014-re teljesen kiszáradt. a terület belvízrendszerében minimális vízmozgás történt. A térségben a 
talajvízszint jelentősen süllyedt, mintegy 100 mm az 1 méter mélységű talajszelvény vízhiánya. A Natura 
2000 területen a természetvédelmi célkitűzés a részben vagy teljesen kiszáradt vizes élőhelyek 
megőrzése, melyet a Szabolcsveresmart-Kisvárda között tervezett vízpótló csatornához történő 
bekötésekkel lehet megoldani. A vizes élőhelyek megőrzése céljából történő vízpótlás azonban a 
meglévő belvízi csatornák (Kerülőházi-csatorna, Döge-Várdai csatorna, Belfő-csatorna) 
szelvénybővítésével valósítható meg, amely mezőgazdasági művelés alatt álló területek 
igénybevételével jár. 
A 2007. évi CXXIX. törvény (termőföld védelméről szóló) 10. § (1) bekezdés értelmében „Az ingatlanügyi 
hatóság engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az engedély hiánya esetén a más 
hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt 
jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági 
engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.” 
Mindezek figyelembe vételével a tervezett beruházás megvalósításához a következő feltétellel járulok 
hozzá: 

 Mivel a vízpótlás a meglévő belvízi csatornák szelvénybővítésével valósul meg, amely 
mezőgazdasági művelés alatt álló területek igénybevételével jár, így a tervezett beruházás csak 
az érintett termőföldek más célú végleges hasznosítására adott jogerős hatósági engedély 
birtokában kezdhető meg. 

A szakkérdés vizsgálata tárgyában előterjesztett megkeresés a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás 24-25. §-a, valamint a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormánymegbízott 81/2015. (V. 4.) számú utasítása alapján történt. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a Kisvárdai Járási Földhivatal hatáskörét és 
illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 16.2. pontja állapítja 
meg.” 



 15 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 
BO/15/770-2/2017. számon az ásványi nyersanyag védelmi szempontból tett nyilatkozatának előírásait a 
határozat rendelkező részének 3.8.5. pontja tartalmazza. Nyilatkozatában az alábbiakat adta elő: 

„A webes felületen elérhető környezeti hatásvizsgálati dokumentáció áttanulmányozását követően a 
vizsgálati feltételek figyelembevételével közlöm, hogy a tevékenység megvalósítása során hatásviselő 
környezeti elemként jelenik meg az ásványi nyersanyag. A vízpótló csatorna létesítése, kivitelezése a 
meglévő csatornák nyomvonalán a medrük rendbetételével, szelvényük bővítésével történik, amely 
ásványi nyersanyag kitermelésével járhat. Erre tekintettel a Kérelmezőnek az ásványi nyersanyag 
fajtájának a megnevezést és a várható kitermelési mennyiség meghatározását is terveznie szükséges a 
tevékenység engedélyezésénél. A figyelembeveendő jogszabályok a bányászatról szóló 1993. évi 
XLVIII. törvény (Bt.), valamint az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, 
valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet. A Bt. 49. 
§ 1. pontja alapján ásványi nyersanyagnak minősül minden, a humuszon (talajon) kívüli földtömeg, 
függetlenül annak ásványi anyag összetételéről. A Bt. 1. § (7) bekezdése alapján a bányafelügyelet 
engedélyétől eltérő, más hatósági engedély alapján végzett ásványi nyersanyag kitermelésre a Bt. 3. §, 
20. §, 25. §, 41. §, 41/A. § és 44. § rendelkezéseit kell alkalmazni.” 
 
A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § 6b) bekezdésének megfelelően a 3189-6/2017. 
számú végzésben belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Kisvárda, Szabolcsveresmart és Döge 
települések jegyzőihez a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel 
kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang 
megállapítása érdekében. 

Döge Község Jegyzője 592/2017. számon az alábbi tájékoztatást adta: 
„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza Kölcsey utca 12-14.) megkeresése alapján, a fenti 
ügyiratszámon az Alkossunk Várost Alapítvány megbízásából eljáró GeoSafe Környezetgazdálkodási 
Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) a „Természeti területek vízpótlása a Rétközben” című 
térségi fejlesztés tárgyú környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásának lefolytatására irányuló kérelmével 
kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozom: 
1./ A tervezett tevékenység összhangban áll Döge település jelen eljárás időpontjában hatályos 
településrendezési eszközeivel. 
2./ A tervezett tevékenység összhangban áll Döge Község Önkormányzatának a helyi környezet- és 
természetvédelemmel kapcsolatosan hatályban lévő önkormányzati szabályozásával.” 

Szabolcsveresmart Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 15-5/2017. számon az alábbi 
tájékoztatást adta: 
„A „Természeti területek vízpótlása a Rétközben” című térségi fejlesztés tárgyú környezeti hatásvizsgálati 
eljárásának lefolytatására irányuló kérelem ügyben a fenti szám alatt érkezett megkeresésre az 
alábbiakat nyilatkozom: 
1./ A tervezett tevékenység megfelel a településrendezési követelményeknek és a helyi építési 
szabályzatnak, az önkormányzat hatályos településrendezési eszközeivel összhangban van. 
2./ A létesítmény helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, arra közvetlen hatást nem 
gyakorol; a létesítmény a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi 
követelményeket nem sért, azzal összhangban valósul meg.” 

Kisvárda Város Jegyzője a jogsegély iránti megkeresésre a 2/1327/2017. és 2/1348/2017. számon az 
alábbi tájékoztatást adta: 
„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
belföldi jogsegély kérelemmel fordult hivatalunkhoz az Alkossunk Várost Alapítvány (4400 Nyíregyháza, 
Csongor u. 57.) megbízásából eljáró GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (Debrecen, Tas 
út 18.) a „Természeti területek vízpótlása a Rétközben” című térségi fejlesztés tárgyú környezeti 
hatásvizsgálati eljárásának lefolytatására. 
A belföldi jogsegély teljesítéséhez közlöm, hogy a fent nevezett tevékenység 
a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban 
van. 
Nyilatkozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 26. § (5) bekezdése, Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kisvárda 
város természeti értékeinek helyi védelméről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete, valamint 
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Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XI. 30.) sz. rendeletével elfogadott helyi 
építési szabályzatának figyelembevételével adtam ki. 
Az Alkossunk Várost Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Csongor u. 57.) megbízásából eljáró GeoSafe 
Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas u. 18.) által készített „Természeti 
területek vízpótlása a Rétközben” című térségi fejlesztés tárgyú környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 
alapján az alábbi nyilatkozatot adom: 
A tervezett tevékenység jelen eljárás időpontjában hatályos, többször módosított 27/2011. (XI. 30.) ÖK 
rendelettel, (Kisvárda Város Szabályozási terve és helyi építési szabályzata) településrendezési 
eszközökkel összhangban van. 
A belföldi jogsegélyt a 2004. évi CXL. tv. 26. § /5/ bek. b.) pontja alapján teljesítettem.” 
 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a Főosztály a 3189-23/2017. számú végzésében 2017. 
május 22-ére közmeghallgatást rendelt el a Főosztály hivatali helyiségébe (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-
14.) helyiségébe, amelyre meghívta az eljárásba bevont szakhatóságot, a Kormányhivatal 
szakkérdéseket vizsgáló szervezeti egységeit, a kérelmezőt, továbbá értesítette a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóságot. 
A környezetvédelmi hatóság a Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. szám alatti hivatalában, valamint 
honlapján közleményt tett közzé, valamint a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat közhírré tételre 
megküldte Kisvárda, Szabolcsveresmart és Döge települések jegyzőinek. A közzététel időtartama alatt 
észrevétel nem érkezett sem a Főosztályhoz, sem a települések jegyzőihez. 
A meghirdetett közmeghallgatás megtartása meghiúsult, mivel a közmeghallgatáson ügyfelek nem 
jelentek meg. 
 
A Főosztály a 3189-7/2017. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósághoz, mint a védett és Natura 2000 területek, védett természeti 
értékek természetvédelmi kezelőjéhez. 
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a 1556-5/2017. számú belföldi jogsegélyben az alábbiakról 
tájékoztatott: 
„Belföldi jogsegélyként azt közöljük, hogy a projekt tervezőjének átadott, a tanulmányokba beépített 
adatokon túl további biotikai vagy egyéb adatokkal nem rendelkezünk. 
Ügyféli nyilatkozatként azt közöljük, hogy a „Természeti területek vízpótlása a Rétközben” c. projekt 
élővilág-védelmi és Natura 2000 hatásbecslési mellékletének kidolgozásában a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatóság partnerként vett részt. Ügyféli nyilatkozatot nem kívánunk tenni.” 
 
A Főosztály döntését a kérelemben foglaltak, a szakhatóság állásfoglalása, a szakkérdés vizsgálata 
során adott nyilatkozatok, a jegyzők által adott belföldi jogsegélyek, a rendelkezésre álló információk, 
valamint a hatásvizsgálat megállapításainak figyelembe vételével az alábbiak szerint hozta meg: 

 
Levegőtisztaság-védelem 

A légszennyező tevékenységek közül meghatározó a létesítés (kivitelezés). Az építési időszakban 
egyrészt maguk az építési munkák, másrészt az azokhoz kapcsolódó szállítások járnak légszennyező 
anyag kibocsátással. Az adott munkaterületeken földszállítás csak belső anyagmozgatásként dózerekkel 
történik. 
Az építési munkák során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni a 
földmozgatással járó munkák miatt.  
A mederkotrás, gaztalanítás/cserjeirtás földmunkálatainak légszennyezése (porzása) nem számottevő. 
Növényi hulladékot a területen nem égetnek. 
Mivel tervek szerint töltésépítés, medencelétesítés, tereprendezés során nem használnak 
idegen/beszállított földet, illetve a kotrási anyagot nem deponálják, a mederkotrás anyagának felszedése, 
rakodása, deponálása - földneves állapot feltételezésével - nem okoz kiporzást.  
Előbbiekre tekintettel a földmunkálatok felületi légszennyezése járulékos légszennyezettséget nem okoz. 
Légszennyező anyag kibocsátással jár a munkagépek működése, kipufogógázuk változó 
koncentrációban tartalmaz légszennyező anyagokat.  
Az építés, rekonstrukció munkálati során az építés időszakában a meder- és műtárgyépítés helyén 
együttesen mintegy 3 nehéz munkagép és 1 ellátó jármű működik, közvetlenül az építési területeken. 
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A hatástávolságokat a kivitelezési munkaterületektől kell mérni, ezáltal hatássávok:  
- vonalmenti kivitelezéskor a vízpótló/bekötő csatornák mentén 143 m  
- lokális kivitelezéskor a műtárgyak, közmű keresztezések, medencék körül 172 m. 

 
A hatás a munkagépek kipufogó gázait tekintve elviselhető, határértéken túli szennyezés a 
védőtávolságokon túl rövid időtartamban sem várható.  
A vízpótló csatorna működtetésének jelentéktelen lesz a levegőkörnyezeti hatása. A fenntartási munkák 
a tervezett munkálatok nélkül is szükségesek. A meder növényállományának (nádas, cserje) ritkításával 
történik. Az alkalmanként, tervezetten megjelenő munkagépek és járművek légszennyezése jelentősen 
kisebb a létesítés során meghatározott értékeknél. 
A nádvágás a csatornák mentén és a tavak határán történik, a diffúz hatásterület vonal jellegű: 40 m 
hatássáv (NO2 esetén).  
Esetenként (akkumulátoros) motorcsónakot is használnak. Ennek nincs közvetlen levegő-terhelése. A 
kézi kaszálásnak/sarlózásnak sincs levegőkörnyezeti hatása.  
A megújult vízpótló csatorna működtetésének levegőkörnyezeti hatása semleges. 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet  
4.§ alapján: Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő 
működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, 
továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 
7.§ (4) alapján: Amely légszennyező forrásnál kibocsátási határértéket annak sajátosságai miatt 
megállapítani nem lehet, a levegőterhelést legkisebb mértékűre csökkentő levegővédelmi követelmények 
határozandók meg. 

A Főosztály a hivatkozott jogszabály alapján írta elő a határozat rendelkező részének 3.2. pontjába 
foglalt levegővédelmi követelményeket. 
 
Zaj- és rezgésvédelem 
Zajvédelmi szempontból a legnagyobb zajkibocsátással járó tevékenység a kivitelezési munkálatok.  
Az építés, rekonstrukció munkálati során az építés időszakában a meder- és műtárgyépítés helyén 
együttesen mintegy 3 nehéz munkagép és 1 ellátó jármű működik, közvetlenül az építési területeken. 
Éjszaka létesítés, építés nem történik. Zajkibocsátással a munkagépek üzemelése, a szállítójárművek 
közlekedése jár. 
A legközelebbi lakóház 282 m-re helyezkedik el a vízpótló csatorna középvonalától. 
A dokumentáció alapján a kivitelezés zajvédelmi hatásterülete vonalmenti/lokális: 121/150 m sugarú kör 
(nappal) az aktuális kitermelési ponttól. 
A kivitelezés időszakának zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő területet. 
Mivel az üzemeltetés gyakorlatilag nem jár zajkibocsátással, ezért a Főosztály a környezeti zaj és rezgés 
elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi 
előírást nem tett. 
Gépjárműforgalom csak a nappali (6-22) időszakban történik. A gépjárműforgalom, a megadott adatok 
alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást a megközelítési útvonalon. 
 
Hulladékgazdálkodás: 
A környezethasználó engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez.  
A kivitelezés során kommunális hulladékok, veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezhetnek:  
 

Kommunális hulladékok 
A kommunális hulladék gyűjtésére felirattal ellátott, zárt fedelű műanyag gyűjtőedényt használnak. A 
kommunális hulladékot és a csomagoló anyag hulladékokat a konténerből a kivitelezést végző 
telephelyére szállítják be, ahonnan engedéllyel rendelkező vállalkozás szállítja el. 
Nem veszélyes hulladékok 
A kivitelezési munkák során a területre érkező segédanyagok csomagolóanyagait a hulladék gyűjtő 
konténerben helyezik el, fajtánként. A papír és műanyag csomagoló anyagokat zsákokban gyűjtik. 
A kitermelt földet a helyszínen deponálják, s nagy része a gát építésre felhasználásra is kerül. Ha a 
területről elszállításra kerül föld, akkor azt hulladékként lehet szállítani, kezelni. 
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Veszélyes hulladékok 
A veszélyes hulladékok a markológépek, dózerek, egyéb munkagépek és a teherautók javítása, 
karbantartása, szervizelése során keletkeznek. Ezeket a műveleteket a munkaterületen kívüli szervizben 
végzik. A hulladék tulajdonosa a szerviz üzemeltetője, aki köteles gondoskodni a hulladékok 
hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról. Normál gépjavítási tevékenység során  - ami csak a 
szervizben történhet – a területen veszélyes hulladék nem keletkezhet. 
A kivitelezések, földmunkák, gépek üzemeltetése során azonban előfordulhat rendkívüli esemény. A gép 
meghibásodhat, abból olaj, üzemanyag, vagy egyéb környezetre ártalmas folyadék kerülhet a 
környezetbe. Az esetleges rendkívüli események során így keletkező, olaj tartalmú veszélyes 
hulladékokat (olajos föld, homok, egyéb felitató) 200 literes feliratozott hordókban gyűjtik. A hordót a 
területen zárt konténerben tárolják, így kizárható a csapadékkal történő környezetbe jutás. A 
konténerben – ami munkahelyi gyűjtőhelyként funkcionál a területen - más jellegű hulladék is tárolható. 
Az esetlegesen keletkező és összegyűjtött veszélyes hulladékot a kivitelezést végző vállalkozás, a 
hulladék tulajdonosa telephelyére szállítja. A veszélyes hulladékokat a telephelyen üzemi gyűjtőhelyen 
helyezik el, ahonnan engedéllyel rendelkező vállalkozás felé történő átadással gondoskodnak az 
ártalmatlanításukról. 
 
Föld, talaj: 

A vízpótló csatorna létesítése, kivitelezése a most is meglévő csatornák nyomvonalán a medrük 
rendbetételével, szelvényük bővítésével történik. 
A kivitelezések, földmunkák, gépek üzemeltetése során előfordulhat rendkívüli esemény. A gép 
meghibásodhat, abból olaj, üzemanyag, vagy egyéb környezetre ártalmas folyadék kerülhet a 
környezetbe.  Ezekben az esetekben a kárelhárítást azonnal el kell kezdeni. Tekintettel a kivitelezés 
jellegére alkalmazható munkagépek folyamatosan rendelkezésre állnak. Az esetleges rendkívüli 
események során így keletkező, olaj tartalmú veszélyes hulladékokat (olajos föld, homok, egyéb felitató) 
200 literes feliratozott hordókban gyűjtik. A hordót a területen zárt konténerben tárolják, így kizárható a 
csapadékkal történő környezetbe jutás. 
A kivitelezési munkák hatása a dokumentáció megállapítása szerint a földtani közeg minőségi állapotára 
semleges. 
 
Természet- tájvédelem: 

A tervezett vízpótló csatorna a Rétközi-tavat és a kisvárdai Nádas-tavat köti össze, meglévő belvízi 
csatornák szelvénybővítésével. A vízszintes vonalvezetést tekintve a Rétközi-tó Kerülőházi-zsilipjétől 
indul a Kerülőházi-csatorna egy 1.750 m hosszú szakaszával, ezt követi a Döge-Várdai csatorna teljes 
hossza, végül a Belfő csatorna 1.372 m hosszú szakasza. A vízpótló csatorna teljes hossza 6,1 km. A 
hatásbecslési dokumentációban megállapított legnagyobb (közvetett) élővilág-védelmi hatásterület a 
csatorna partvonalaitól számított 200-200 m, a közvetlen hatásterület 26 méteres sáv a 
kiszélesített csatorna a töltésekkel és a 4-4 méteres puffer területtel. 
 
A hatásvizsgálati dokumentáció és annak 2017. április 5-én érkezett kiegészítése alapján élővilág- és 
tájvédelmi szempontból az alábbiak állapíthatók meg: 
 
I. A beruházás Natura 2000 területekre, jelölő élőhelyekre és fajokra gyakorolt hatásai: 
A beruházás a Kisvárdai-gyepek (HUHN20113) különleges természetmegőrzési területet érinti.  
 A kialakításra, illetve bővítésre kerülő vízi infrastruktúra területfoglalása miatt az érintett Kisvárdai-
gyepek különleges természetmegőrzési területen (Natura 2000 terület) 4153 m

2
 kiterjedésben jelölő 

élőhely (6440 kódú „Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei” élőhelytípus) 
megsemmisülésével jár, és mintegy 600-1000 m

2
 kiterjedésben ideiglenes bolygatása, sérülése 

várható. A tartós élőhely csökkenés az említett élőhelytípusnak a teljes Natura 2000 területre 
vonatkozó 98,62 hektáros összterületének mindössze 0,42%-a.  Egyéb közösségi jelentőségű 
élőhelytípus nem károsodik. A megsemmisülő jelölő élőhely helyett a rendelkező részben kiegyenlítő 
intézkedés került előírásra. A megszűnő élőhelynél nagyobb kiterjedésű kompenzációs területet a 
kialakítandó új jelölő élőhely várhatóan alacsonyabb természetessége indokolja. 
A terület jelölő fajai közül a vöröshasú unka – Bombina bombina és mocsári teknős – Emys orbicularis és 
a réti csík Misgurnus fossilis érintett bizonyíthatóan közvetlenül a beruházással. A rendelkező részben 
foglalt előírások betartása mellett a beruházás jelölő fajokra gyakorolt hatása jelentős mértékben 
mérsékelhető. 
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II. A beruházás védett és vadon élő állatfajokra, védett (ex lege) és természetközeli élőhelyekre 
gyakorolt általános élővilág-védelmi hatásai: 

A nyomvonalban „ex lege” védett láp területtel érintett ingatlanok is találhatóak amely nem egyenlő az „ex 
lege” védett területtel. A fejlesztés által érintett „ex lege” védett lápok a hatásterületen a Vár-aljai-láp (a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisában HNL077 kódszámmal került nyilvántartásba) és a 
Borostyános-Galambodi-lápok (HNL076). A csatorna nyomvonalán meghatározott 200-200 méteres 
hatásterületen található „ex lege” védettséggel érintett helyrajzi számok nagy részén nem található a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglalt lápi kritériumoknak megfelelő élőhely. 
A hatásterületen az alábbi élőhelytípusok fordulnak elő: 
Nádasok és mocsarak (Á-NÉR 2011: B1a, B1b, B2, B4, B5, BA), Nedves gyepek és magaskórósok (Á-

NÉR 2011: D34), Egyéb fátlan élőhelyek (Á-NÉR 2011: OA, OB, OC, OD, OF), Cserjések és 

szegélyek (Á-NÉR 2011: P2a), Egyéb élőhelyek (Á-NÉR 2011: U3, U4, U11), Agrár élőhelyek (Á-NÉR 

2011: T1, T5, T8, T9), Gyümölcsös (Á-NÉR 2011: T8), Vizek (Á-NÉR 2011: U8, U9), Egyéb erdők és 

fás élőhelyek (Á-NÉR 2011: RA, RB, RC), Idegenhonos fafajok uralta erdők és faültetvények (Á-

NÉR 2011: S1, S2, S6, S7). 

A csatorna szélesítésekor figyelembe vett jobb part irányba történő terjeszkedés előzetes 
természetvédelmi konzultációk során alakult ki, ezzel is minimalizálva a létesítés során fellépő káros 
hatások mértékét. 
Az élőhely kategóriák közül természetvédelmi szempontból értékes terület elvesztését az alábbi 
élőhelyek jelentik: BA, B1a, B5, D34, P2a, RA, RB ÁNÉR 2011 élőhely kategóriák. Ezek kiterjedése a 
hatásterület összességére nézve minimális. 
 
A hatásvizsgálati dokumentáció élővilág-védelmi melléklet 1.5.5. fejezete alapján a beruházás számos 
védett, illetve vadon élő állatfajra, főként kétéltűekre és hüllőkre van közvetlen hatással, valamint -
elsősorban a létesítés szakaszában- védett madarak emlősök és halak élettevékenységeire is hatást 
gyakorolhat. A rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett a beruházás hatása a fejezetben 
ismertetett fajokra jelentős mértékben mérsékelhető, illetve kizárható. A vízben élő fajok számára a 
csatorna későbbi fenntartási munkálatai, elsősorban a hidromechanizációs kotrás jelent potenciális 
veszélyt. A Főosztály által fellelt egyetlen, hidromechanizációval kapcsolatos vizsgálat eredményei 
alapján még a mozgékonyabb vízi gerincesek (szélhajtó küsz, bodorka, csapó sügér, stb.) sem minden 
esetben menekülnek sikeresen a kotró munkagép hatósugarából, azonban ez nem vonja maga után 
feltétlenül a kotrógépbe kerülő egyedek pusztulását. (http://haltanitarsasag.hu/hirek/kis2012.pdf, 4-
5.oldal, Halak a zagyban). 

 A fentiek miatt a kotrás során kiemelt, és életben maradt vízi élőlények visszajuttatásával (beleértve a 
védett szivárványos ökle szaporodásához elengedhetetlen kagylókat is) és az időbeli és térbeli 
szakaszolással a fenntartási munkák hatásai is jelentősen mérsékelhetők. 
 
III. A beruházás hatása a tájra: 

 
A meglévő csatornák nyomvonalának szélesítésével, mint művi tájalkotó elemnek továbbra is hosszú 
időszakra szólóan meghatározó szerepe van a tájszerkezetben.  
Tájvédelmi értelemben hatásterületnek azok az érintett területek számítanak, ahol a beruházás jelentős 
és állandósuló változást okoz a táj életében és látványában egyaránt. Táji szinten a csatorna 
hatásterülete a területhasználati, területfejlesztési és vizuális szempontból érintett régió. Közvetlen 
hatásterület a csatorna szélesített nyomvonala és az azt két oldalról szegélyező töltés üzemeltetésével 
és megjelenésével hat a táji elemekre és a területhasználatra. Közvetett hatásterület az a tágabb 
környezet, ahol a tájalkotó elemek látszanak. 
A tervezett beruházás elsősorban természetvédelmi célkitűzésinek megvalósulása által hozzájárul a 
települések környezetminőségének javulásához. A tervezett csatornaszélesítés a tájképi megjelenésben 
egyértelmű változást eredményez egy 6,1 km-es töltésszakaszon történő 26 méter széles csatorna 
szakasz kialakítása. A töltés tájképi megjelenése megváltozik, azonban hatás elhanyagolható mértékű. 
Az élővilág-védelmi dokumentációban javasolt, és a rendelkező részben előírt vonalas fásítás 
megvalósulásával a csatorna tájba illesztése mellett a tájrészlet  új, de a tájegységre jellemző tájelemmel 
egészül ki. 
Összességében a fejlesztés tájképi hatása, a tájszerkezetben és a területhasználatban bekövetkező 
változások semlegesek. 

http://haltanitarsasag.hu/hirek/kis2012.pdf
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A fentiek alapján a tervezett beruházás táj- és élővilág-védelmi szempontból a létesítés fázisában 
lokálisan kis mértékben kedvezőtlen hatású, hosszabb távon az üzemeltetés a vízi és vízhez kötődő 
fajok, valamint a csatorna tágabb környezetében előforduló vizes élőhelyek vízigényének figyelembe 
vételével kedvezőnek minősíthető, a tájra gyakorolt hatása semleges, amennyiben a rendelkező részben 
foglalt természetvédelmi előírások maradéktalanul betartásra kerülnek. 
 
A Főosztály az elvégzett környezeti hatásvizsgálat, a megkeresett szakhatóság állásfoglalása, a 
szakkérdések vizsgálatának eredménye alapján kapott állásfoglalások, belföldi jogsegélyek, valamint a 
rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy a tevékenység megvalósításával szemben 
kizáró ok az eljárás során nem merült fel, a rendelkező részben foglalt előírások teljesülése esetén 
elkerülhetőnek ítéli a környezeti elemekre, rendszerekre gyakorolt jelentős kedvezőtlen hatások 
bekövetkezését, ezért a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) a) pontja, 68-69. §-a, 71. § (1) 
bek. b) pontja alapján kiadja. 
A határozat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. §-11.§-ai szerinti eljárásban a Ket. 71. § (1) bek.-e 
szerinti formában és a 72. § (1) bekezdés szerinti tartalommal lett meghozva. Az engedély érvényességi 
idejének megállapítása a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 11.§ (1) bek. a) pontja és (2) bekezdése 
alapján történt. 

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § 
(1) d pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) 
bekezdése állapítja meg. 
A határozat nyilvánosságra hozataláról a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (3) bek. és 5. § (6) 
bekezdése szerint gondoskodok. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem 
közöltnek és az azt követő 15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére a Ket. 99. § (1) 
bekezdése alapján. Ha a határozat közlése postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat 
kézhezvételétől kell számítani. 
A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) és 99. § (1) 
bekezdése biztosítja. 
Az eljárás és a fellebbezés díja a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (1)(5)(6)(7) bekezdései és 4. sz. 
melléklet 20.5. főszáma alapján került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. § -a 
alapján döntöttem. 
A határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal közlöm, így a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) 
bekezdése alapján megküldöm. 
 
 
 
Nyíregyháza, 2017. május 30. 

 Dr. Galambos Ildikó 
 hivatalvezető 

nevében és megbízásából 
  
  
 Rozinka Zsolt Illés s.k. 

főosztályvezető 
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Értesülnek: 

Jogerő előtt: 

Postai úton (tértivel) 

1. GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. 4031 Debrecen, Tas u. 18. 
2. Irattár 

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel): 

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
Népegészségügyi Főosztály     4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. 
 
4. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal  
Nyíregyháza Járási Hivatal Hatósági Főosztály  
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály    4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. 
 
5. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal  
Nyíregyháza Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Növény- és Talajvédelmi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály    4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. 
 
6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály  4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14. 
 
7. Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal  
Kisvárdai Járási Hivatal Földhivatali Osztály   4600 Kisvárda, Szent György tér 8. 
 
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály   3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5. 
 
9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság    4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. 
 
10. Kisvárda Város Jegyzője     4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11. 
 
11. Szabolcsveresmart Község Jegyzője   4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 80. 
 
12. Döge Község Jegyzője     4495 Döge, Osváth tér 1. 

 

Elektronikus úton (elektronikus tértivevénnyel): 

13. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság hnp@hnp.hu email címre 

Jogerő után (tértivel): 

14. GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. 4031 Debrecen, Tas u. 18. 
 
15. Kötelezés Nyilvántartás 

 

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. 
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