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KÖZLEMÉNY 
 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 42/598-930; e-mail: 

felsotiszavideki@zoldhatsag.hu) (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 

Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a 

környezetvédelmi hatóságon a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, 

Széchenyi u. 19.) kérelmére környezeti hatásvizsgálati eljárás indult. 
 

A kérelem tárgya: Túr bal part 0+000-10+950 tkm közötti szakasz árvízvédelmi rendszere 

elemeinek komplex fejlesztése 

Iktatási szám: 7985/2015. 

Az eljárás megindításának napja: 2015. július 23. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2015. július 24. 

A kérelem rövid ismertetése: 

A „Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése” programban (VTT) szereplő tervek megvalósításával párhuza-

mosan felülvizsgálatra kerültek a mértékadó árvízszintek (MÁSZ) értékei is. A folyók mértékadó 

árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII.23.) BM rendelet a Felső-Tiszán a fővédvonal töltéseinek közel 

2 m-es emelését írja elő, mivel a modellezések, számítások azt prognosztizálják, hogy az árvíz-

szintek 2050-ig közel 20 %-kal is emelkedhetnek. 

Jelen beruházás a közös magyar-ukrán árvízvédelmi fejlesztési program része. A fejlesztést a Túr 

bal part 0+000 - 10+950 tkm szelvények közötti szakaszán, a Túr tiszai torkolatától a sonkádi 

osztóműig végzik el. Az árvízvédelmi rendszer elemeinek komplex fejlesztése magába foglalja az 

árvízvédelmi töltés új MÁSZ-nak megfelelő magasítását, a szükséges műtárgyfejlesztéseket és 

felújításokat, a vízmércék felújítását. 

A fejlesztésekre a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységek-

re és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet, 

valamint a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet előírásait 

(MÁSZ rendelet) kell alkalmazni, mely szerint az új MÁSZ a teljes Túron a Tisza torkolattól a 

sonkádi osztóműig 118,89 mBf. 

A töltésfejlesztést a mértékadó árvízszint + 1,0 m biztonsággal, 4,00 m koronaszélességgel, a víz és 

a mentett oldalon egyaránt 1:2,5 és 1:3 között változó rézsűhajlással, szakaszonként a jelenlegi 

geometriai viszonyokhoz igazodva tervezik megvalósítani. A korona 2,5 % oldaleséssel lejt a 

mentett oldal irányába. A megépült földmű rézsűjére füvesített humusztakaró kerül. A töltéskorona 

szilárd burkolata a fenntartási és védekezési közlekedésen kívül a kerékpáros közlekedést is 

biztosítja. Sor kerül rámpák és töltéstartozékok építésére, közművek kiváltására. A 

töltésfejlesztéshez szükséges földanyag kinyerésére alkalmas területek vizsgálatát is tartalmazza a 

hatástanulmány. 
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A beruházás országos jelentőségű védett természeti területeket (Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet), 

Natura 2000 területeket érint. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A környezeti elemenként lehatárolt hatásterületeket összesítve hatásterületnek számítanak a terület-

foglalással érintett töltésfejlesztési területek és anyagnyerőhelyek. A munkaterületektől számított 

külterületen 50-100 m-es, lakóterületeken 100-200 m-es környezetet kell hatásterületként lehatárolni 

a munka- és szállítógépek mozgása, a levegőminőség, a zaj- és rezgésterhelés, az esetleges haváriás 

víz-, talajszennyezés miatt. A vízoldalon a fejlesztett töltés miatt az árvizek a jelenleginél magasabb 

szinten vonulhatnak le, így árvízi eseménykor a korábbihoz képest változik a lefolyás. Ezért a teljes 

hullámteret hatásterületnek kell tekinteni. A tervezett beruházás hatásterülete élővilágvédelmi 

szempontból a beruházás során területfoglalással és a kivitelezési munkálatok által okozott 

zavarással érintett területek. 

Összesített hatásterületnek a fejlesztett töltések és anyagnyerőhelyek menti 400 m-es sáv tekinthető. 

Területfoglalással közvetlenül érintett települések: Tiszakóród, Kölcse, Milota, Sonkád, 

 Szatmárcseke 

Csak hatásterülettel érintett település: Botpalád 

A közlemény közzétételének időpontja: 2015. 08. 12. 

Ezen közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Termé-

szetvédelmi Főosztálya honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 

12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2015.08. 12-tól 2015. 09. 14.-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környe-

zetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 800-1200, szerda 

800 -1200, 1300-1600) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1003 webcímen, valamint Tiszakóród, 

Kölcse, Milota, Sonkád, Szatmárcseke települések Önkormányzati Hivatalában is megtekinthető. A 

betekintés módjáról részletes információt a környezetvédelmi hatóságnál, vagy az érintett 

települések jegyzőinél lehet kapni. 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt 

lehet tenni az érintett települések jegyzőinél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

Az ügyben a környezetvédelmi hatóság közmeghallgatást fog tartani, melyre vonatkozó adatokat 

hirdetményi úton teszi közzé. Észrevételeket a közmeghallgatás meghirdetését követően a közmeg-

hallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatóságnál, vagy az érintett települések jegyzőinél lehet 

tenni, vagy a közmeghallgatáson lehet előadni. 

A tervezett tevékenység esetében országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése 

nem feltételezhető, így a hivatkozott Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján az 

összes adat ismeretében határoz, és 

 megadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy 

 elutasítja a kérelmet. 


