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Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a közigazgatási ható-

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

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII.25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján, - mint a tervezett tevékenység telepítési helye 

szerinti település jegyzőjét - értesíti Önt, hogy a Főosztályon a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

(4024 Debrecen, Sumen u. 2.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Beregi és nyírségi lápok 

vízpótlásának előzetes vizsgálata tárgyában. 

A kérelem elbírálása a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján történik. 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (4) bek. alapján csatoltan megküldöm az eljárással kap-

csolatos közleményt és a kérelmet és kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül 

szíveskedjen gondoskodni a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon törté-

nő közhírré tételéről. 

Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával kiegészíteni szíveskedjen. 

A közlemény közhírré tételét követő öt napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Főosztályt a köz-

hírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség 

módjáról. A közhírré tétel időtartama 21 nap, amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számí-

tandó bele. 

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges észre-

vételekről a kifüggesztés időtartamát követő 5 napon belül hatóságomat értesíteni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2017. január 11. 

Tisztelettel: 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából 

 

 

Sándor Edina 

ügyintéző 

Értesülnek (tértivel): 

1. Kállósemjén Nagyközség Jegyzője (4324 Kállósemjén, Kossuth u. 112.) + mell. 

2. Vaja Város Jegyzője (4562 Vaja, Damjanich u. 71.) + mell. 

3. Márokpapi Község Jegyzője (4932 Márokpapi, Kossuth út 25.) + mell. 

4. Csaroda Község Jegyzője (4844 Csaroda, Beregszászi u. 14/B.) + mell. 

5. Beregdaróc Község Jegyzője (4934 Beregdaróc, Szabadság út 86/B.) + mell. 

6. Gelénes Község Jegyzője (4935 Gelénes, Kossuth u. 32.) + mell. 

7. Irattár 



 2 

 

 



 

 

 

KÖZLEMÉNY 
 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Tel.: 42/598-
930; e-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu, a továbbiakban: Főosztály) a környezeti 
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) 
Korm.rendelet 3. § (3) bekezdése alapján ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a 
Főosztályon kérelemre közigazgatási hatósági eljárás indult a Beregi és nyírségi lápok vízpótlásának 
előzetes vizsgálata tárgyában. 

Az ügy iktatási száma: 9969/2017., 27/2018. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. december 14. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. december 15. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

A tervezett tevékenység ismertetése: 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) „Élőhely-rehabilitáció a tiszakürti 
Kis-Tiszán, valamint a beregi és nyírségi lápok vízpótlása” című KEHOP-4.1.0-15-2016-00034 azonosító 
számú pályázata támogatást nyert.  

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a hivatkozott azonosítójú projekt megvalósításával egyebek 
mellett a beregi és nyírségi lápok meglévő vízpótló rendszereinek korszerűsítését tervezi. 

A beruházással olyan országos jelentőségű védett-, illetve közösségi védelem alatt álló élőhelyek fejlesz-
tése, rehabilitációja valósul meg, melyek unikális jellege nemcsak hazánkban, de Európában is kiemel-
kedő. A térségben előforduló, hasonló jellegű élőhelytípusok együttes fenntartása lehetőséget biztosít 
ezen speciális vizes élőhelyekhez kötődő élőlények populációinak, ökológiai kapcsolatainak fenntartá-
sára, valamint az élőhelyek koherenciájának biztosítására. 

A hazai védett és közösségi jelentőségű fajok kedvezőtlen állapotú élőhelyeinek javítását a vízpótlást 
szolgáló meglévő vízilétesítmények korszerűsítése, cseréje, további műtárgyak üzembe helyezése, 
nyomvonalas létesítmények kiváltása, létesítése révén tervezik megvalósítani, az alábbiak szerint: 

1. KÁLLÓSEMJÉN – MOHOS - NYÁRJAS TAVAK VÍZPÓTLÁSA: 

A tavak vízpótlása jelenleg a Kállósemjén 0305/7 hrsz.-ú ingatlanon lévő mélyfúrású kútból, nyomó-
vezetékeken keresztül történik. 

A kút meglévő szivattyúja nem megfelelő; cseréje tervezett. A biztonságos üzemelés érdekében egy 
tartalék szivattyú beépítését is tervezik. 

További tervezett beavatkozások: 

A kútfej gépészet szerelvényei közé beépítésre kerül egy, a vízmennyiség mérését szolgáló vízóra.  

A gépészeti és elektromos berendezések rekonstrukciójával egyidejűleg kiépítésre kerül a távmű-
ködtetést szolgáló PLC vezérlés is. 

Szivattyú kiemelő szerkezet elhelyezése kerítésen belül 

Meglévő kerítés és a hozzá tartozó kapuk felújítása 

Meglévő vízkormányzó műtárgyak felújítása 

Torkolati műtárgy kialakítása: 1 db 

Torkolati műtárgyak felújítása: 2 db 

Vízszint szabályzó műtárgyak kialakítása: 2 db 

Vízszint szabályzó műtárgyak felújítása: 2 db 
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1.2. MOHOS-TÓ VÍZPÓTLÁSA 

A Mohos-tó vízellátó rendszere felújításra szorul: a meglévő vízellátó vezeték cseréje tervezett, megkö-
zelítőleg a meglévő vezeték nyomvonalán. A tervezett 1626 m hosszú, V-1-0-0 jelű vízvezeték a 
meglévő kúttól indul és egy új torkolati műtárgyon keresztül csatlakozik a Mohos-tóhoz. 

A vezetékről ágazik le a V-2-0-0 jelű vízvezeték, ami a Nyárjas-tó vízpótlását tervezett biztosítani. A 
csatlakozás a 0+037,9 km szelvényben található. 

A vízvezetéken az alábbi műtárgyakat tervezték kialakítani: légtelenítő akna, ürítő akna. 

1.1. NYÁRJAS-TÓ VÍZPÓTLÁSA 

A Nyárjas-tó vízellátó rendszere cserére szorul. Jelenleg ez a vezeték a kút kapacitáshiánya miatt nem 
üzemel. 

A V-2-0-0 jelű vízvezeték részben biztosítja a Nyárjas-tó vízpótlását. A vízvezeték a V-1-0-0 jelű 
vezetékről csatlakozik le és a Nyárjas-tóhoz kapcsolódik egy új torkolati műtárgyon keresztül. 

A tervezett V-2-0-0 jelű, 910 méter hosszú vízvezetéken az alábbi műtárgyakat tervezték kialakítani: 
légtelenítő akna, ürítő akna. 

A tó megfelelő, elégséges vízpótlásának biztosítása érdekében a Baromlaki (VII/4.) vízfolyás érintett 
szakaszán is beavatkozást terveznek. A beruházás keretében a Baromlaki (VII/4.) vízfolyáson 2 db 
vízszintszabályzó, bukóműtárgyat építenek be. A Baromlaki (VII/4) vízfolyás 7+775 km szelvényébe 
csatlakozik a CS-2-0-0 jelű földárok. Ezzel a beavatkozással a vízfolyás vízszintje megemelkedik és a 
tervezett Cs-2-0-0 jelű árok felé duzzasztja vissza a vizet, ezáltal a Nyárjas-tó felé vezeti a csatorna 
vizét. 

2. VAJA - ÖREG-TÓ VÍZPÓTLÁSA 

A tó vízpótlása jelenleg a tó Ny-i oldalán lévő mélyfúrású kútból történik. 

A meglévő szivattyú nem megfelelő; cseréje tervezett. A biztonságos üzemelés érdekében egy tartalék 
szivattyú beépítését is tervezik. 

További tervezett beavatkozások: 

A kútfej gépészet szerelvényei közé beépítésre kerül egy, a vízmennyiség mérését szolgáló vízóra. 

A gépészeti és elektromos berendezések rekonstrukciójával egyidejűleg kiépítésre kerül a táv-
működtetést szolgáló PLC vezérlés is. 

A kerítésen belül elhelyezésre kerül egy szivattyú kiemelő szerkezet is 

A meglévő kerítés és a hozzá tartozó kapuk felújítása 

Meglévő torkolati műtárgy felújítása 

Új vízellátó vezeték kiépítése a jelenlegi vezeték felhagyásával.  

A V-1-0-0 jelű vezeték biztosítja az Öreg-tó vízpótlását. A tervezett V-1-0-0 jelű, 88 m hosszú 
vízvezeték a meglévő kúttól indul, és a felújított torkolati műtárgyon keresztül csatlakozik az Öreg-
tóhoz. 

3. BEREGDARÓC – NYÍRES - NAVAT TAVAK VÍZPÓTLÁSA 

A tavak vízpótlása jelenleg a 4122. számú út mellett található mélyfúrású kútból, nyomóvezetéken 
keresztül történik. 

A meglévő mélyfúrású kút megszüntetésre kerül, mivel a kútból induló vezeték túl hosszú és több helyen 
sérült. A meglévő vezeték helyére új KPE anyagú csövet terveztek megépíteni. Az új kutat a Navat-tó 
mellett, a Márokpapi 075/1 hrsz.-ú ingatlanon létesítik. 

További tervezett beavatkozások: 

Torkolati műtárgyak kialakítása: 2 db 

Torkolati műtárgyak felújítása: 3 db 

Vízszint szabályzó műtárgy kialakítása: 1 db 

A Navat melletti csatorna érintett szakaszán egy vízszintszabályzó, bukó műtárgy kerül kialakításra, 
amely megemeli a műtárgy felvízi oldalán lévő vízszintet, illetve késlelteti a Navat-tó vízszintcsökke-
nését. 



 

3.1. NYÍRES-TÓ VÍZPÓTLÁSA 

A Nyíres-tó vízellátó rendszere felújításra szorul. Új vízellátó vezeték épül a jelenlegi vezeték felhagyá-
sával. 

A V-1-0-0 jelű vezeték biztosítja a Nyíres-tó vízpótlását. A vezeték a tervezett kúttól indul és a Nyíres-
tóhoz csatlakozik egy új torkolati műtárgyon keresztül. A tervezett V-1-0-0 jelű vízvezeték hossza: 2150 
m. A vízvezetéken az alábbi műtárgyakat tervezik kialakítani: légtelenítő akna, ürítő akna. 

A V-3-0-0 vezeték a Nyíres tavat is ellátó vezetékből indul és a Báb-tóhoz csatlakozik. A vezetéken elhe-
lyezésre kerül egy vízkormányzó műtárgy, amely szabályozza a vízellátás irányát a Nyíres és Báb-tava 
között. 

3.2. NAVAT-TÓ VÍZPÓTLÁSA 

A V-2-0-0 jelű vezeték biztosítja a Navat-tó vízpótlását. A vezeték a tervezett kúttól indul és a Navat-
tóhoz csatlakozik a felújított torkolati műtárgyon keresztül. A tervezett V-2-0-0 jelű vízvezeték hossza: 
230 m. 

4. BEREGDARÓC – ZSID - BÁB TAVAK VÍZPÓTLÁSA 

A tavak vízpótlása jelenleg a Zsid-tó mellett található mélyfúrású kútból, nyomóvezetéken keresztül 
történik. 

A meglévő szivattyú nem megfelelő; cseréje tervezett. A biztonságos üzemelés érdekében egy tartalék 
szivattyú beépítését tervezik. 

További tervezett beavatkozások: 

A kútfej gépészet szerelvényei közé beépítésre kerül egy, a vízmennyiség mérését szolgáló vízóra.  

A gépészeti és elektromos berendezések rekonstrukciójával egyidejűleg kiépítésre kerül a távműköd-
tetést szolgáló PLC vezérlés is.  

A kerítésen belül elhelyezésre kerül egy szivattyú kiemelő szerkezet is. 

A meglévő kerítés és a hozzá tartozó kapuk felújítása 

A meglévő vízkormányzó műtárgyak felújítása 

Torkolati műtárgyak kialakítása: 1 db  

Torkolati műtárgyak felújítása: 2 db  

4.1. BÁB-TÓ VÍZPÓTLÁSA 

A Báb-tó vízellátó rendszere felújításra szorul. Új vízellátó vezeték épül a jelenlegi vezeték felhagyá-
sával. A V-1-0-0 és V-3-0-0 jelű vezeték biztosítja a Báb-tó vízpótlását. A V-1-0-0 vezeték a meglévő 
kúttól indul és a Báb-tóhoz csatlakozik. A V-3-0-0 vezeték a Nyíres-tavat is ellátó vezetékből indul és a 
Báb-tóhoz csatlakozik. 

Egy helyen új műtárgy kerül kialakításra, egy helyen pedig a meglévő felújításra kerül. 

A tervezett V-1-0-0 jelű, 1840 m hosszú vízvezetéken az alábbi műtárgyakat tervezik kialakítani: légte-
lenítő akna, ürítő akna. 

4.2. ZSID-TÓ VÍZPÓTLÁSA 

A Zsid-tó vízellátó rendszere felújításra szorul. Vízpótlása közvetlenül a tó melletti kútból, a felújított 
torkolati műtárgyon keresztül történik. 

5. Csaroda – Bence-tó vízpótlása 

A tó vízpótlása jelenleg a tó mellett lévő mélyfúrású kútból, nyomóvezetéken keresztül történik. 

A kútban a meglévő szivattyú nem megfelelő; cseréje tervezett. A biztonságos üzemelés érdekében egy 
tartalék szivattyú beépítését is tervezik. 

További tervezett beavatkozások: 

A kútfej gépészet szerelvényei közé beépítésre kerül egy, a vízmennyiség mérését szolgáló vízóra. 

A gépészeti és elektromos berendezések rekonstrukciójával egyidejűleg kiépítésre kerül, a távmű-
ködtetést szolgáló PLC vezérlés is.  



 

A kerítésen belül elhelyezésre kerül egy szivattyú kiemelő szerkezet is. 

Meglévő kerítés és a hozzá tartozó kapuk felújítása 

Meglévő vízkormányzó műtárgyak felújítása 

Meglévő torkolati műtárgy felújítása. 

A Bence-tó vízellátó rendszere felújításra szorul, új vízellátó vezeték kerül kiépítésre a jelenlegi vezeték 
felhagyásával. 

 A V-1-0-0 jelű vezeték biztosítja a Bence-tó vízpótlását. A tervezett V-1-0-0 jelű, 27 m hosszú 
vízvezeték a meglévő kúttól indul és a Bence-tóhoz csatlakozik a felújított torkolati műtárgyon keresztül. 

A beruházással közvetlenül érintett területek helyrajzi számait az előzetes vizsgálati dokumentáció 2.2. 
fejezete ismerteti. 

A tervek szerint - a természetvédelmi időkorlátokat is figyelembe véve - a kivitelezés 2018. júliusában 
kezdődik és 2020. év végéig fejeződne be. A munkálatokat/műveleteket párhuzamosan, illetve telepü-
lésenként/tavanként is végezhetik. 

Érintett települések: Kállósemjén, Vaja, Márokpapi, Csaroda, Beregdaróc, Gelénes 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterület: a kivitelezési munkaterületektől mérve:  

- vonalmenti kivitelezéskor a vízpótló vezetékek mentén 143 m,  
- felületi kivitelezéskor a műtárgyak, kút fúrás középpontja körül 172 m. 

Zajvédelmi szempontú hatásterület: vonalmenti/felületi létesítéskor: 121/150 m sugarú kör (nappal) az 
aktuális kitermelési ponttól. A hatásterületen nincs védendő objektum. 

Szállítási tevékenység csak nappal lesz. A szállítási útvonalak mentén az átmeneti forgalomnövekedés 
miatti zajszintnövekedés nem éri el a 3 dB-t. Az érintett utakon az építésnek nincs zajvédelmi hatás-
területe. 

A létesítés során a szállítások kijelölt földutakon is történnek. A szállítás hatásterülete: 8,9 m fél-
sávszélesség a forgalmi nyomvonaltól. Ezen a hatásterületen sincs védendő objektum. 
 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 
sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2018. január 11-től 2018. február 2-ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, 
szerda 8

00
-12

00
 13

00
-16

00
) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9969-2017 webcímen, valamint az érintett 

települések Önkormányzatánál tekinthető meg. 

A beruházással 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/9969-2017

