
 

  

 

KÖZLEMÉNY 
 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környe-

zethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alap-

ján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2018. január 

23-én az Eichinger Edina egyéni vállalkozó (4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 80.) kérelmére közigazgatá-

si hatósági eljárás indult Tiszatelek Község Önkormányzat (4487 Tiszatelek, Tanács u. 20.), Beszterec 

Község Önkormányzat (4488 Beszterec, Kossuth út 42.) és Újdombrád Község Önkormányzat (4491 

Újdombrád, Fő út 48.), mint környezethasználók által megvalósítandó Beszterec-Tiszatelek-Újdombrád 

települések szennyvízcsatorna-hálózat megvalósításának előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 1262/2018. 

Az ügyintéző neve: Aranyász Péter 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930 /229 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2018. január 23. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. január 23. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A Beszterec – Tiszatelek – Újdombrád településeken nincs meglévő szennyvízcsatorna hálózat, ezért 

annak kiépítését tervezik megvalósítani. A projekt során az érintett településeken megépül a gravitációs 

szennyvízcsatorna rendszer, mely a keletkező szennyvizet a szennyvízátemelők és nyomóvezetékek 

segítségével a tervezett új közös szennyvíztisztító telepre vezeti. A szennyvíztisztító telep helye Tiszate-

lek külterületén a 05/10 hrsz-ú területen van, a Besztereci és Dombrádi közigazgatási terület határ mel-

lett. A beruházás célja a településeken keletkező kommunális szennyvíz környezetterhelésének csök-

kentése, a szennyvíz összegyűjtése, előírás szerinti tisztítása által. 

A csatornahálózat és átemelők közterületen kerülnek kiépítésre. Beszterecről, Tiszatelek lakott külterü-

letről és Újdombrádról D140 PE80 CSDR17,6 külterületi nyomóvezetéken, Tiszatelek belterületi részéről 

D110 PE80 CSDR17,6 külterületi nyomóvezetéken keresztül jut el a szennyvíz a Tiszatelek településen 

(05/10 hrsz) tervezett 259 m3/d kapacitású szennyvíztelepre. A tisztított szennyvíz befogadója a Belfő 

csatorna 16+690 km szelvénye. A bevezetést D160 PE nyomóvezetékkel, töltéskeresztezéssel kell 

megoldani. 

A beruházással érintett települések: Tiszatelek, Beszterec, Újdombrád, Dombrád, és Vasmegyer tele-

pülések. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A beruházás hatásterületével érintett települések: Tiszatelek, Beszterec, Újdombrád, Dombrád, és Vas-

megyer települések. 

A tervezett nyomvonal védett területet és Natura 2000 területet nem érint. 
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Levegőtisztaság-védelmi szempontból az előzetes vizsgálati dokumentáció szerint, a földmunkák során 

az építési területen fellépő kiporzás, a szállítójárművek szállítási útvonala mellett jelentkező átmeneti 

közlekedési emisszió és a munkagépek emissziója a munkaterületen okoz levegőterhelést. A maximális 

koncentráció a munkaterületen várható, a nyomvonal létesítés során a legnagyobb hatásterülettel az 

NOx komponens jellemezhető (292 m) azonban ez egészségügyi kockázatot nem jelent, valamint a léte-

sítési fázisban nem lesznek folyamatosak. A szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetése során a tárgyi 

szennyvízátemelők működésének légszennyezettség növelő hatása nem jelentős. A szennyvízátemelők 

biofilterrel lesznek ellátva. Ezért az üzemeltetés levegőkörnyezeti hatása: semleges. 

Zajvédelmi szempontból a szennyvízhálózat kiépítése során a kivitelezési fázisban történik jelentősebb 

zajkibocsátás. A zajkibocsátás legfőképpen az útburkolat bontása, anyagkitermelés, rakodás és szállí-

tásból tevődik össze. A dokumentáció szerint a kivitelezés során az építési munkálatok helyétől mért 35 

méter távolságban a határérték teljesül. A védendő épületek homlokzatának legkisebb távolsága az ese-

tek többségében 5-15 méter közzé tehető. Az aszfaltbontás, árokásás időszakában feltételezhető határ-

érték feletti zajterhelés, mivel a zajforrások és a zajtól védendő homlokzatok távolsága kisebb, mint 35 m 

a lakóterületek esetében. A szennyvízhálózat üzemeltetése során, mivel zárt rendszerű, földalatti kialakí-

tású, ezért üzemeltetése nem okoz zajkibocsátást. 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezet-

védelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, 

Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2018. január 30-tól - 2018. február 21-ig megte-

kinthető. 

 

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

Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 
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) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/1262-2018 webcímen, valamint 

Tiszatelek Község, Beszterec Község, Újdombrád Község, Dombrád Város, és Vasmegyer Község Ön-

kormányzatoknál tekinthető meg. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve 

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati enge-

délyezési dokumentáció tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény 

megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosz-

tályon észrevételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában 

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy 

a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint 

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevéte-

lével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 

8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követel-

ményeit, 

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya 

alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély 

iránti kérelem tartalmi követelményeit, 

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya 

alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezd-

hető meg; 

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy vá l-

tozatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/1262-2018
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c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevé-

kenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az 

összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem 

benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, épí-

tési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni; 

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevéte-

lével írja elő.” 


