
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a környezeti 

hatásvizsgálati 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 

Főosztályon Józsa Norbert Ferenc (4974 Zajta, Rákóczi u. 13.) meghatalmazásából eljáró 

AGROMECHANIKA KKT. (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor 20.) kérelmére közigazgatási 

hatósági eljárás indult a Zajta 031 hrsz. alatti ingatlanon tervezett öntözőtelep megvalósításának 

előzetes vizsgálata tárgyában.  

Az ügy iktatási száma: 7884/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. július 25. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. július 26. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. augusztus 10. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Józsa Norbert Ferenc és Fábián Anikó Tímea (4974 Zajta, Rákóczi u. 13.) a Zajta 031 hrsz-ú 28.8549 ha 

nagyságú, szántó művelési ágú ingatlan déli részén, (5+5) 10 ha-os területen intenzív gyümölcsöst 

(meggy, szilva) kíván létesíteni. A hosszú távon is biztonságos, hatékony növénytermesztés érdekében 

a fenti ingatlanon öntözőtelep (csepegtető rendszerű öntözés) megvalósítását tervezik.  

A környezethasználók a terület öntözéséhez szükséges vízmennyiséget a Zajta 031 hrsz. alatt 

létesítendő mélyfúrású kútból tervezi biztosítani, elektromos szivattyús vízkivétellel. A mélyfúrású kút 

Józsa Norbert Ferenc ültetvényén kerül kialakításra EOV koordinátái: X= 292,367; Y=932,045. Fábián 

Anikó Tímea ültetvénye vízátadással kap öntözővizet. A kútból kitermelt víz egy 500 m3-es tározó 

medencébe kerül, majd a táblán belül felszín alatt elhelyezett öntözőcső hálózaton (kb. 600 m), és 

csepegtető szárnyvezetékeken jut az ültetvény fáira. Az öntözőberendezés egyes elemeinek (kút, 

tápoldatozó) védelmére vasvázas, acélhálós, lemezzel fedett légátjárható épület kerül kialakításra.  

A napi összes vízigény 370 m
3
, az éves vízigény 10000 m

3
 (Józsa Norbert Ferenc 5000 m

3
, Fábián 

Anikó Tímea 5000 m
3
). 

Öntözési idény: április 15.-szeptember 15. 

Az ültetvény telepítését és az öntözés kiépítését 2017. év őszén vagy 2018. év tavaszán tervezik. 

A Zajta 031 hrsz-ú földterület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete szerint 

NATURA 2000, különleges madárvédelmi (Szatmár-Bereg – HUHN 10001) területnek minősül. 

Érintett település: Zajta község 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A dokumentáció megállapítása szerint a levegőt terhelő kibocsátások felületi jellegűek, és a felszínhez 
közeli a terhelés és a hígulás is. A kismértékű terhelés miatt a hatásterület a gyümölcsösön kívül 
semlegesnek tekinthető. Az elektromos búvárszivattyú üzemelése nem jár levegőterheléssel.  

Zajvédelmi szempontú hatásterületet a gyümölcsös határán túl 72 m-ben határozza meg a 
dokumentáció. A hatásterületen belül védendő létesítmény nem található. 



 

A létesítés vegetációs időszakon kívül történik, a jelölő állatfajok egyedei nem sérülnek. Az üzemelés 
időszakában a hatás kedvező, a hatásterület az ingatlanon belül értelmezhető. 

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

A tervezett tevékenység országhatártól mért legkisebb távolsága 510 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. augusztus 10 - 2017. augusztus 31.- 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/7884-2017. webcímen 

tekinthető meg. 

A telepítés helyével 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.  

 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7884-2017

