
 

  

Nyíregyházi Járási Hivatala 
    
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatás-
vizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. 
rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezet-
védelmi hatóságon a Globex Fruit Kft. (1054 Budapest, Kozma F. u. 3.) és Tóth Beáta (4971 Rozsály, 
Kossuth u. 2/B.) meghatalmazásából eljáró GeoSafe Környezetgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 
Debrecen, Tas utca 18.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Zajta 067/1,2,3,4 hrsz.-ú 
és a Zajta 070/4,10,11 hrsz.-ú területeken tervezett öntözőtelep előzetes vizsgálata tárgyában. 

Az ügy iktatási száma: 4034/2017 

Az eljárás megindításának napja: 2017. június 26. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. június 27. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. július 4. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A beruházók a tervek szerint a Zajta 070/4,10,11 hrsz-ú területeken szántóföldi növénykultúrát kívánnak 

termeszteni, a Zajta 067/1,2,3,4 hrsz-ú területeken pedig almafa ültetvényt telepítenek. A hatékonyabb 

és biztonságos növénytermesztés érdekében a fenti hrsz.-ú ingatlanok öntözését, öntözőtelep 

kialakítását tartják szükségesnek. 

A tervezett öntözőtelep, illetve öntözendő kultúrák a beruházók között az alábbiak szerint oszlanak meg: 

Hely Beruházó 
Terület nagysága/ 

kultúra 
Öntözési mód 

Zajta 067/1,2 hrsz. Globex Fruit Kft. 6,756 ha alma csepegtető 

Zajta 067/3,4 hrsz. Tóth Beáta 7,9116 ha alma csepegtető 

Zajta 070/4,10,11 hrsz. Tóth Beáta 14,25 ha szántó mikroesőztető 

A terület öntözéséhez szükséges vízmennyiséget a Zajta 067/4 hrsz.-ú ingatlanon (Tóth Beáta beruhá-
zásában) megvalósítandó mélyfúrású kútból tervezik biztosítani, szivattyús vízkivétellel. 

A fenti területek mellett a Zajta 071 hrsz. alatti ingatlan igénybevételére (nyomóvezeték építése, keresz-
tezés) kerül sor. 

Öntözési mód:  

- csepegtető öntözőrendszer: 

Az öntözővíz elosztása térszín alatt kiépítendő PE gerinc-, és osztóvezetékeken történik. Az 
osztóvezetékhez csatlakoznak a felszínen elhelyezett csepegtető csövek, melyek elemkiosztása 0,5 
m, vízkiadagolása 2,0 l/h. 

- mikroesőztető öntözőrendszer: 

A búvárszivattyú által kitermelt víz térszín alatt kiépítendő PE anyagú gerincvezetéken, valamint a 
hidránsokon keresztül jut az öntöződobhoz. A gerincvezetéket a terepszintet követve, 1,0 m föld-
takarással fektetik. 

A nyomóvezetékre egy-egy automata hidránson keresztül csatlakozik a csévélődobos öntözőberen-
dezés. 

A vízkijuttatás az önjáró öntözőberendezés konzoljára szerelt mikroszórófejeken keresztül történik. 

Vízigények összesen:  

Szükséges max. vízhozam: 1000 l/p 
Napi max. vízigény: 420 m

3
/nap 

Éves vízigény: 40.800. m
3
/év. 
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Fenti vízmennyiség a létesítendő fúrt kútból biztosítandó. 

Az öntözőtelepet a szükséges engedélyek megszerzését követően, a tervek szerint 2017. őszén kezdik 
el kialakítani. Az öntözőtelep használatának várható kezdési időpontja 2018. május. 

Öntözési időszak: május-szeptember 

Az érintett, összesen 28,9176 ha-os terület (melyet jelenleg is mezőgazdasági célokra hasznosítanak) a 
Szatmár-Bereg megnevezésű Különleges Madárvédelmi Terület (SPA) részét képezi (területkód: 
HUHN10001). 

Érintett település: Zajta község 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Levegővédelmi hatásterület: 

létesítéskor: a kiporzások hatásterületi sugara: 245 m; az NO2 anyagra vonatkozó hatásterületi sugár: 
372 m. 

Az elektromos búvárszivattyú üzemelése nem jár levegőterheléssel; üzemeléskor - forrás hiányában - 
nem állapítható meg levegőterhelés és hatásterület. 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: 

- létesítéskor: 49 m,  

- üzemeléskor (az öntözőtelep éjszaka nem üzemel): 

- 16 m sugarú kör a búvárszivattyú (kút) telepítési pontjától 
- 20 m félszélességű sáv az öntözőberendezés mozgási nyomvonalától. 

A hatásterületen belül védendő létesítmény nem található. 

A tervezett kút talajvízszint-csökkentő hatása a kút tengelyétől mért 93,5 m sugarú körön belül 
érvényesül. A vízkitermelés környezeti hatása a felszín alatti vizekre nézve elhanyagolható. 

Az öntözési tevékenységnek nincsen a felszíni vizek mennyiségére, minőségére közvetlen hatása, 

hatása így semleges. 

A tervezett öntözőkútnak az országhatártól mért legkisebb távolsága 640 m. A létesítésnek és az 
üzemeltetésnek nincs országhatáron átnyúló környezeti hatása. 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 
sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. július 4-től - 2017. július 26-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya megtekinthető a Főosztályon 
ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8

00
-12

00
, szerda 8

00
-12

00
, 13

00
-16

00
), valamint Zajta Község 

Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Polgármesteri Hivatalban lehet 
részletes felvilágosítást kapni. 

A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4034-2017 webcímen 
tekinthető meg. 

A tervezett tevékenységgel kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, 
illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására 
vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályhoz 
észrevételt lehet tenni. 

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra 
vonatkozhat: 

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 

- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából; 

- amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi 
követelményeinek meghatározása; 

- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) 
pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg. 


