
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

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

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 29. § (6) bekezdése 

alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon a Felső-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) meghatalmazásából az ÖKO Zrt. (1013 

Budapest, Attila u. 16.) által benyújtott, a Szamos-Kraszna közi árvízi tározó teljes körű 

környezetvédelmi felülvizsgálatára irányuló kérelme alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az ügy iktatási száma: 8486/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. szeptember 07. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. szeptember 08. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. október 16. 

Az ügy rövid ismertetése:  

A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: 

Felügyelőség) a 39-25/2006. sz. határozatba foglalt környezetvédelmi engedélyt adott a „Szamos-

Kraszna közi árvízi (árapasztó) tározó” létesítéséhez és üzemeltetéséhez a Felső-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.19.) részére. Az engedély 

érvényességi idejét 2011. március 31-ben állapította meg. Az engedély érvényességi idejének lejártakor 

teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat alapján megkérték az engedély érvényességi idejének 

meghosszabbítását. A Felügyelőség 4008-12/2011. sz. határozattal módosította a 39-25/2006. sz. 

környezetvédelmi engedélyt, és az érvényességi idejét 2016. szeptember 30.-ban határozta meg. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint az engedély érvényességi idejének 

lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek a felülvizsgálatra vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) meghatalmazásából az 

ÖKO Zrt. (1013 Budapest, Attila u. 16.) benyújtotta a Főosztályra a Szamos-Kraszna közi árvízi tározó 

teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatát. 

A Szamos-Kraszna közi árvízszint-csökkentő tározó a „Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése” program 

része, amely a Tisza-völgy árvízvédelmi rendszerének fejlesztési terveibe illeszkedik.  

A tározó a Szamos és a Kraszna folyók között elterülő, töltésekkel lehatárolt síkvidéki terület. A tározót 

határoló földgátak: 

 Keletről a meglévő Szamos bal parti árvédelmi töltés 15+922-16+609 km közötti szakasza 

 Nyugatról a meglévő Kraszna jobb parti árvédelmi töltés 7+900-15+742 tkm közötti szakasza 

 új Északi tározótöltés (10+547 km) 

 új Déli tározótöltés (10+460 km).” 

Az árapasztó tározó 51,1 km
2
 tározófelülettel 126 millió m

3
 vizet képes a Szamos folyón érkező 

rendkívüli árhullámokból visszatartani. 



 

A fejlesztés létesítményeinek műszaki átadására 2014. november 07-én került sor. 

A tározó az alábbi települések külterületét érinti: Kocsord, Győrtelek, Tunyogmatolcs, Szamoskér, 

Szamosszeg, Nagydobos, Ópályi, Mátészalka. 

A felülvizsgált tevékenység az árapasztó tározás, amely nem jelent folyamatos üzemeltetést. A 

tározó feltöltésére több 10 évenként kerülhet sor. 

A tározó eddig még egyszer sem került árapasztási célú igénybevételre.  

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A tározó működtetése során légszennyezés a mobil belvíz beemelő szivattyúk működéséből 

származhat. Az átemelő szivattyúk 10 m-es környezetükön túl immissziós határérték túllépést nem 

okoznak, ezen belül védendő létesítmény nem található, a hatás semleges.  

A töltések évenkénti karbantartása lényeges zajkibocsátást nem okoz, árvizes időszakban a mobil diesel 

belvíz átemelő szivattyúk zajkibocsátása jelentős lehet. Szamoskér, Tunyogmatolcs szivattyúálláshoz 

közel eső területein éjjeli időszakban határértéket meghaladó zajszínt alakulhat ki. A hatás 

elviselhetőnek tekinthető, mivel a szivattyúhasználat rendkívül ritkán szükséges és rövid időtartamú.  

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 után, a tározó 

térben és környezetében a talajvízszintek emelkedése várható. 

A tározó működtetése során a töltések és a műtárgyak fenntartása során keletkezik minimális 

mennyiségű hulladék, amelyek a keletkezést követően a területről elszállításra kerülnek. 

A talajok minőségének változását árasztás esetén a tanulmány elviselhetőnek minősíti. 

A vésztározás a tározó területén gazdálkodók számára fog használati problémát okozni. 

A Szamos-Kraszna közi árvízi tározó területén a természetközeli állapotú élőhelyek területi aránya 

viszonylag alacsony. 

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

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. október 16. - 2017. október 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
).  

A kérelem és a dokumentáció elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8486-2017. webcímen 

tekinthető meg. 

A létesítmény üzemeltetésének környezeti hatásai vonatkozásában ezen közlemény megjelenését 

követő 15 napon belül közvetlenül a Főosztályhoz észrevételt lehet tenni. 
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