
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Tel.: 42/598-930; 

e-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) (továbbiakban: Főosztály) a környezeti 

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

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

Főosztályon az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d.) megbízásából a 

VÍZITERV ENVIRON KFT. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.) kérelmére a Tisza-Túr közi tározó és 

a kapcsolódó fejlesztések megvalósítása tárgyában környezeti hatásvizsgálati eljárás indult. 

Iktatási szám: 6468/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. június 1. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. június 2. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. június 9. 

A kérelem rövid ismertetése: 

A korábbi legnagyobb vízszinteket meghaladó árhullámok kezelése az árvízvédelmi rendszer jelentős 

fejlesztését, részbeni átalakítását igényli az árvízi kockázatok csökkentése érdekében. A Tisza-völgy 

egészét átfogó árvízvédelmi fejlesztés szükséges, amelyet a „Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése” (VTT) 

című program tartalmaz. A program részét képezi az árapasztó tározók kialakítása.   

A VTT-ben szereplő tervek megvalósításával párhuzamosan felülvizsgálatra kerültek a mértékadó 

árvízszintek (MÁSZ) értékei is. A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII.23.) BM rendelet 

(MÁSZ rendelet) előírásait kell teljesíteni. 

A fejlesztést jogszabályi kötelezettség, valamint a határon átnyúló közös magyar-ukrán árvízi védekezés 

is szükségessé teszi. A tervezett fejlesztés a magyar-ukrán közös árvízvédelmi program 

végrehajtásának része. 

A Felső-Tisza-vidék az ország legárvízveszélyesebb térségei közzé tartozik. 

A tervezett fejlesztés két egymáshoz műszakilag szorosan kapcsolódó elemből áll: a Tisza-Túr közi 

árvízi tározó, és a Palád-Csécsei vízrendszer rekonstrukciója, összeköttetés megteremtése az Alsó-

Öreg-Túrral. 

I. A Tisza-Túr közi árvízi tározó 

A Tisza-Túr közi árvízi tározó műszaki jellemzői: 

Általános adatok: 

A vízkivétel helye:   Milota-Tiszabecs között a Tisza 739,9 fkm (Tisza bal part 155+400 tkm) 

Ökológiai vízpótlás:          0,5 m
3
/s 

MÁSZ (Tisza 739,9 fkm):         121,63 mBf 

Tározási szint:            118,00 mBf 

Töltéskorona:            118,50 mBf 

Térfogat:             42,0 millió m
3
 

Vízfelület:             15,8 km
2
 

Átlagos vízmélység:          2,6 m 

Tározónyitás árvízszintcsökkentő hatása a Tiszán a Vízbeeresztő műtárgy szelvényében: 50 cm 



 

A Tisza-Túr közi tározót határoló tervezett töltés füvesített földmű, 1:2,5-es kétoldali rézsűhajlású, 4,0 m 

koronaszélességű, mindkét oldalon 10-10 m (helyenként 5-5 m) széles fenntartási sávval. A 

tározótöltések az üzemelési, fenntartási, valamint a védekezési feladatok elősegítése érdekében 3,0 m 

széles zúzottkő koronastabilizációval kerülnek kiépítésre. A burkolt közutaknál, valamint a fontosabb 

földútkeresztezéseknél minden esetben kialakított csatlakozás, átvezető rámpa kerül kialakításra. A 

tervezett védvonal az előírások szerint tartozékokkal (sorompók, szelvénykövek, kerékvetők, stb.) 

ellátott. 

A tervezett töltés szükség esetén a lefolyásukban gátolt csatornákat összekötő kisebb, töltéssel 

párhuzamos csatornákkal kiegészítésre kerül. A Túr jobb parti töltéssel egybeeső tározótöltés szakaszon 

a töltés paramétereit a Túrra vonatkozó mértékadó árvízszint figyelembevételével tervezték meg. 

A tározótöltés a szennyvíztisztító telepet kikerülve a 4129. sz. utat és az Öntöző csatornát keresztezve 

déli irányban halad az Öntöző csatorna mellékágával párhuzamosan. Az Öntöző csatorna nyomvonalától 

a töltés nyomvonala elágazik, és a tiszabecsi kavicsbányát ÉNy-felől megkerülve keresztezi a Palád-

Csécsei főcsatornát, majd a főcsatorna bal partján fölfelé haladva, kikerülve a csatorna mentén lévő 

állattartó telepet eléri a 491. sz. utat. Innen a 491. sz. úttal párhuzamosan halad DNy-i irányban, majd 

Sonkádnál csatlakozik a Túr jobb parti töltéshez.  

A tározótöltés a 491. főút és a 4129. sz. út között a Túr jobb parti töltésével közösen fejlesztve történik, 

~7000 fm hosszon. 

Innen a 4129. sz. út déli oldalán halad Újkóródtanyáig és a települést délről megkerülve a Kisvityi  

csatornával párhuzamosan halad. A csatornát keresztezve észak felé fordul a Haloványhát és a Nyilas-

dűlőt elválasztó földútig és az út nyomvonalán halad a Nagy-szegi holtmederig. A Nagy-szegi holtmedret 

délről kerüli meg. Az Öntöző főcsatornát és a Palád-Csécsei főcsatornát keresztezve az Öntöző 

főcsatorna déli oldalán, azzal párhuzamosan vezetve éri el a beeresztő műtárgy szelvényét. Itt a közutat 

keresztezve észak felé haladva csatlakozik az árvízvédelmi töltéshez. 

A tározó főbb létesítményei: 

 Árapasztó tározó töltés 25,08 km 

 Beeresztő műtárgy (Milota-Tiszabecs között a Tisza 739,9 fkm ) 

 Leürítő műtárgy 

 13 db belvíz átvezető zsilip 

A tervezett fejlesztés az árvízi biztonság növelése mellett a vízhiányos állapotok kezelésére a nyári 

kisvizes időszakban is lehetővé teszi a vízkivezetést. A beeresztő zsilipnél egy naperőmű (kiserőmű) 

létesítését tervezik. 

A fejlesztés keretében elvégzik a tározó területén lévő csatornarendszer rekonstrukcióját.  

A tározóhoz kapcsolódóan természetvédelmi és vízvisszatartási céllal a tározótól északra lévő 

holtmedrek rekonstrukciójára is sor kerül. 

A töltésépítéshez 2 500 000 m
3
 elsősorban kötött földanyagra van szükség. A földanyag kinyerésére 

alkalmas területek vizsgálatát is tartalmazza a hatástanulmány. 

A dokumentáció tartalmazza a tervezett töltés által keresztezett infrastruktúra hálózatok (út, gázvezeték, 

víz- és csatornahálózat, elektromos vezeték, hírközlő és postai kábel) szükség szerinti kiváltásának, 

tározó területéről való kihelyezésének, mint kapcsolódó tevékenységeknek a vizsgálatát is. 

II. A Palád-Csécsei vízrendszer rekonstrukciója: 

Az alábbi munkákat tervezik elvégezni:  

 Palád-Csécsei főcsatorna rekonstrukciója:  

- mederrekonstrukció 5+900-16+360 km között  

- fenékküszöb a 4+280 km szelvényben 

- meglévő átereszek felújítása, átépítése 

 Palád-Csécsei főcsatorna és az Alsó-Öreg-Túr közötti vízrendszer kapcsolat kialakítása 

-  összekötő csatorna a meglévő társulati és önkormányzati csatornák felhasználásával 

-  vízkormányzó, vízvisszatartó műtárgyak a vízátvezetés biztosítása érdekében. 



 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A levegő minőségének változásával a kivitelezési munkák időszakában kell számolni, amelyet egyrészt 

maguk az építési munkák, másrészt az ahhoz kapcsolódó szállítások légszennyező anyag kibocsátása 

okoz. Ez porterhelést és a munkagépek kipufogó gázainak kibocsátását, valamint a szállításokból adódó 

többletterhelést jelenti. Az üzemeltetés (elárasztás több 10 évenként várható) levegőkörnyezeti hatása 

elhanyagolható.  

A porterhelés hatásterülete terhelő hatású is lehet, kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén várhatóan 

nem haladja meg az 500 m-t. A tározó építése során porterheléssel érintett települések: Sonkád, Milota, 

Tiszabecs, Újkóródtanya (Tiszakóród). Az Alsó-Öreg-Túr és a Palád-Csécsei főcsatorna közötti 

összeköttetést biztosító csatorna fejlesztése során Botpalád települést érinti. A munkagépek, valamint a 

szállító járművek légszennyező hatása elviselhetőnek tekinthető. 

Zaj- és rezgésterheléssel a létesítés időszakában kell számolni, a munkaterületekhez közel eső lakott 

területeken nappali időszakban. A zajterhelési határértékek Sonkád és Milota település részein 

várhatóan nem biztosíthatók a kivitelezés rövid időszakában. A szállításból származó terhelést a 

dokumentáció elviselhetőnek minősíti. 

Felszíni vizek tekintetében a tervezett fejlesztés célját figyelembe véve javító hatású. 

A felszíni és felszín alatti vizek közvetlen szennyezése csak havária esetén fordulhat elő. Az üzemelés 

időszakában (tározás) a felszíni- felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatások elviselhetőek. A 

vízpótlás-vízkormányzás a felszíni vizek minőségére javító hatást gyakorolnak. 

Föld, talaj szempontjából a legjelentősebb hatótényező a területfoglalás (töltésépítés, felvonulási 

területek, depóniák, földutak stb.), a végleges és az átmeneti területfoglalás várhatóan meghaladja a 200 

ha-t. Tározás esetén az igénybe vett terület 15,8 km
2 

. A kivitelezéshez szükséges földanyag (2 500 000 

m
3
) kinyerésére szolgáló területek kiterjedése közel 140 ha. A hatások a kivitelezés időszakában 

elviselhető-terhelő, elárasztás időszakában (igen rövid időszak) a terület használat tekintetében 

megszüntető kategóriába sorolhatók. A tevékenység során keletkező hulladékok előírásoknak megfelelő 

kezelése esetén nem okoznak környezetterhelést. 

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

Natura 2000 természetmegőrzési és madárvédelmi, valamint Ramsari területeket érint, ezért élővilág-

védelmi szempontból különösen érzékenynek tekinthető a terület. A kivitelezés a területfoglalás, valamint 

a növényzetirtás hatásai miatt terhelőnek értékelhető. A tájképi hatások elviselhető/terhelő, a 

tájszerkezetben és a területhasználatban bekövetkező változások terhelőnek minősíthetők. 

A vízbeeresztő műtárgy építése történik az országhatár mentén, amelytől a legközelebbi ukrán település 

mintegy 2 km-re található. Az elvégzett számítások szerint a kivitelezés nem jár országhatáron átterjedő 

hatással. A tervezett fejlesztés az Ukrajna területén tervezett hasonló fejlesztések megvalósításával 

összehangoltan történik. Az ukrán fél a tervezett tevékenység tudatában van. A tervezett létesítmények 

megvalósulásával az országhatár mindkét oldalán kedvező hatások várhatók, javul az árvízbiztonság és 

a vízháztartási feltételrendszer.  

A tervezett tározó kialakítása és a kapcsolódó fejlesztések a következő településeket érintik 

területfoglalással: Botpalád, Kispalád, Milota, Sonkád, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród. 

Hatásterülettel érintett települések: Kölcse és Szatmárcseke. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. június 9 - 2017. július 4.- ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya a Főosztályon megtekinthető 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint a telepítéssel érintett 

települések Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál és a Polgármesteri 

Hivatalokban lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem, a környezeti hatástanulmány és 1 sz. 

melléklete, valamint a közérthető összefoglaló elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6468-

2017. webcímen tekinthető meg. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6468-2017
http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6468-2017


 

A közzététel időtartama alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet 

tenni az érintett települések jegyzőinél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál. 

Az ügyben a Főosztály közmeghallgatást fog tartani, melyre vonatkozó adatokat hirdetményi úton teszi 

közzé. Észrevételeket a közmeghallgatás meghirdetését követően a közmeghallgatás időpontjáig a 

főosztályon, 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. 

 


