
 

 

 

HIRDETMÉNY 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a közigazgatási hatósági 

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket) 80. § (3) 

bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy kérelemre közigazgatási 

hatósági eljárást folytatott le a Szamos-Kraszna közi árvízi tározó üzemeltetésének teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában, és az ügyben 139-5/2018. számon környezetvédelmi 

működési engedélyt adott a tevékenység folytatására. 

Az ügy tárgya: Szamos-Kraszna közi árvízi tározó üzemeltetésének teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálata. 

A kérelmező ügyfél: Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.)  

A kiadott határozat ügyszáma: 139-5/2018. 

A hirdetmény ismételt közzétételének időpontja: 2018.02.01. 

A tevékenység vélelmezett hatásterülete:  

Szamoskér nyugati, észak-nyugati településrészén, illetve Tunyogmatolcs nyugati településrészén a 

mobil szivattyúk ideiglenes használata esetén, a használt szivattyúk típusától, számától függően nem 

zárható ki - különösen az éjjeli időszakban - a határértéket meghaladó zajszint kialakulása. 

A tározó működtetése során a Szamos vízminősége és a vésztározás során bekövetkező vízminőség 

változás hatása a befogadó Kraszna vízére terhelőnek minősíthető, amely a Tisza öntisztuló képessége 

miatt rövid időn és rövid folyószakaszon belül már elviselhetővé válhat. A tározó területén belül végzett a 

mezőgazdasági tevékenységtől függően, a lehetséges szennyező források kizárásával a felszín alatti víz 

minőségére gyakorolt hatások elviselhetőnek minősíthetők. Elöntés időszakában és utána, a tározó 

térben és környezetében a talajvízszintek emelkedése várható. 

A kiadott 139-4/2018. sz. határozat a Főosztály honlapján, valamint a 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 

12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2018.02.01. - 2018.02.16. megtekinthető. 

A lefolytatott eljárás iratai megtekinthetők a Főosztály székházában ügyfélfogadási időben (hétfő, 

péntek 8
00

-12
00

, szerda 8
00

-12
00

, 13
00

-16
00

). 

A hirdetmény útján közölt döntést a kifüggesztést követő 15. napon kell közöltnek tekinteni és a döntés 

ellen a közlés napját követő 15 napon belül az Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Főosztályhoz 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak a határozat elleni 

jogorvoslat keretében támadható meg. 

Az engedélyezési eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 337.500,- Ft.  

Természetes személyek és Civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az 

engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 6.750.- 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 alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet.  


