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KÖZLEMÉNY 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) a környezeti 
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 
Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a 
Főosztályon az Alkossunk Várost Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Csongor u. 57.) megbízásából eljáró 
GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas u. 18.) kérelmére környezeti 
hatásvizsgálati eljárás indult. 

A kérelem tárgya: „Természeti területek vízpótlása a Rétközben” című térségi fejlesztése 

Iktatási szám: 3189/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. március 1. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. március 1. 

A kérelem rövid ismertetése: 
Kisvárda – Rétközberencs – Szabolcsveresmart - Döge települések között található a Kisvárdai gyepek 
(HUHN20113) különleges természetmegőrzési terület. 
2011. évtől kezdődő időszakban tapasztalt közel 30%-os csapadékhiány drasztikus változást okozott a 
Rétközben. A Rétközi-tó (Szabolcsveresmarti tározó) 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, hogy a jelölő közösségi jelentőségű élőhelyek 
legalább az alapállapot felmérés során tapasztalt nagyságban, karakterüket megőrizve, az azokat 
fenntartó gazdálkodás keretében, a Kisvárdai gyepeken található természetes mozaik formájában 
fennmaradjanak. A jelölő élőhelyek megőrzésével egyidejűleg a célkitűzés része a Natura 2000 területen 
található jelölő fajok élőhelyeiken való megőrzése. 
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 
lehet megoldani, követve a lokális topológiai viszonyokat. 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 hosszú szakasza. A vízpótló csatorna teljes hossza 6,1 km. 
Nevezett területen az általános természetvédelmi célkitűzés, hogy a jelölő közösségi jelentőségű 
élőhelyek legalább az alapállapot-felmérés során tapasztalt nagyságban, karakterüket megőrizve, az 
azokat fenntartó kezelés és gazdálkodás keretében, a területen még megtalálható természetes mozaik 
formájában fennmaradjanak. 
A jelölő élőhelyek megőrzésével egyidejűleg a tervezett fejlesztés célkitűzésének része a Natura 2000 
területen található jelölő fajok – a vöröshasú unka (Bombina bombina), a mocsári teknős (Emys 
orbicularis), a vidra (Lutra lutra) – állományainak természetes élőhelyeiken való megőrzése, illetve ezen 
fajok természetvédelmi helyzetének javítása. 
További célkitűzés, hogy a területen a közösségi jelentőséggel nem bíró, de természetes és 
természetszerű egyéb élőhelyek kiterjedésének, karakterének, egységes táji megjelenésének, 
természetes biológiai sokféleségének fennmaradása is biztosítható legyen. A Natura 2000 terület 
természetvédelmi célkitűzéseivel összehangoltan gondoskodni kell továbbá a hazai jogi védelmet élvező 
növény és állatfajok állományainak védelméről is, illetve az európai közösségi védelmi rendeltetésű 
területen belül szigetszerűen elhelyezkedő ex lege védett természeti területek kezelési céljainak 
teljesüléséről is. 
A fenti célkitűzések megvalósulására irányuló tevékenység-összlet kiemelkedő fontosságú közös eleme 
a területek vízháztartásának javítása, a vízmegtartás, illetve szükség esetén a vízpótlás lehetőségeinek 
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megteremtése. A fent nevezett Natura 2000 terület adatlapján (Standard Data Form), illetve a fenntartási 
tervben is általános veszélyeztető tényezőként szerepel a szárazodás. A 2011. évtől kezdődő 
időszakban tapasztalt jelentős csapadékmennyiség-csökkenés drasztikus változást okozott a Rétközben, 
így a célterületen is. A közelben fekvő Rétközi-tó 2014-re teljesen kiszáradt, ez is jelzi a terület 
vízháztartásának általános romlását, ideértve a talajvízszint jelentős süllyedését is, mely – homok 
alapkőzet lévén – a teljes területre komoly negatív hatást gyakorol. 
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 
lehet megoldani. A vízpótlás minden esetben gravitációsan történik. A projekt központi eleme tehát egy 
vízpótlásra alkalmas rendszer kiépítése, mely elsősorban a Kisvárda melletti Nádas-tó vízhez juttatását 
szolgálja. Ez a terület a fent hivatkozott fenntartási tervben elkülönülő egységként szerepel, "KE-12 
kezelési egység" megnevezéssel. 
A speciálisan erre az egységre meghatározott kezelési javaslat "nyílt vizű tóként való helyreállítás, 
nagyobb (20-30%) arányú nádas és egyéb természetközeli parti/mocsári növényzet fenntartása". Ezen 
célok megvalósítása és az eredmények fenntartása a jelenlegi – a területen magától kialakuló – vízszint 
emelésével valósítható meg. További lehetőség a projekt keretein belül, illetve később, annak 
eredményeire alapozva a vízpótló rendszer nyomvonalához közel elhelyezkedő további vizes élőhelyek 
(mocsárrétek, mocsarak, lápok: KE-1, KE-2, KE-3, KE-4, KE-5 kezelési egységek) vízpótlási 
struktúrájának kiépítése. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 
Kivitelezés során a levegőterhelés diffúz jellegű. 
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 vízpótló csatorna létesítésére számított eredmények felhasználásával a tárgyi vízpótló csatorna 
várható létesítési zajteljesítmény-szintje (nappal):  

- vonalmenti zajforrások: 109,2 dB  
- lokális zajforrások: 111,2 dB. 

 

Területfoglalással közvetlenül érintett települések: Kisvárda, Szabolcsveresmart, Döge 
A közlemény közzétételének időpontja: 2017.03.21 

Ezen közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 
12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. 03. 21-től 2017. 04. 19-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
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) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/3189-2017 webcímen, valamint Kisvárda, 
Szabolcsveresmart, Döge települések Önkormányzati Hivatalában is megtekinthető. A betekintés 
módjáról részletes információt a Főosztálynál, 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 Főosztálynál. 

Az ügyben a Főosztály közmeghallgatást fog tartani, melyre vonatkozó adatokat hirdetményi úton teszi 
közzé. Észrevételeket a közmeghallgatás meghirdetését követően a közmeghallgatás időpontjáig a 
Főosztálynál, 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 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti 
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

A Főosztály 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. 


