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KÖZLEMÉNY 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdál-

kodási Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-

használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján ezen 

közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon Ilku Zsolt (4471 Gávavencsellő, Lónyai út 19.) 

meghatalmazásából eljárva Leviczkyné Dobi Mária kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Gáva-

vencsellő 074/3-8 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett öntözőtelep megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyá-

ban. 

Az ügy iktatási száma: 6995/2022 

Az eljárás megindításának napja: 2022. december 06. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási 

szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX.29.) Korm. rendelete 2. § (2) 

bekezdés a) pont rendelkezése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a 2022. december 22-től 

2023. január 6-ig tartó igazgatási szünet időtartama. 

Az ügyintéző neve: Sándor Edina 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 598-937 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. december 19. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A környezethasználó regisztrált gazdálkodóként mezőgazdasági tevékenységet végez, szántóföldi árunövé-

nyeket termeszt. A termésbiztonság növelése érdekében a tulajdonában és használatában lévő Gávaven-

csellő 074/3-8 hrsz. alatti, összesen 8,61 ha kiterjedésű ingatlanokon felszíni vízkivétellel öntözőtelepet kíván 

megvalósítani. 

A tervezési terület jelenleg szántóként hasznosított, annak területe és környezete a Natura 2000 területek 

közé tartozik. 

A beruházás megvalósítása során tereprendezést, talajbolygatást nem szükséges végezni, mivel a Tisza 

folyó partján stabil szivattyúállás nem létesül; hordozható kivitelű, diesel üzemű aggregátor meghajtású 

szivattyút alkalmaznak, továbbá az öntözővíz vizsgálati területen történő szétosztásához gyorscsatlakozású 

mobil csővezetéket használnak. A szivattyú a Gávavencsellő 030 hrsz.-ú ingatlanra lesz alkalmilag telepítve. 

Az öntözés típusa: csévélődobra szerelt konzolos mikroesőztető. 

Éves vízszükséglet: 10332 m
3
, napi vízigény: 508 m

3
.  

A tervezett öntözőrendszer műszaki paramétereit a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza. 

A telepítési helyen épület, építmény nem található, a beruházáshoz kapcsolódóan a közeljövőben nem is ter-

veznek építeni. 

A vizsgálati területen elektromos hálózat nincs kiépítve, az öntözés során közüzemi villamos energiát igénylő 

eszközöket nem terveznek használni. 

A tevékenység megkezdésének várható ideje: a szükséges környezetvédelmi/vízjogi hatósági engedélyek 

megszerzését követően, öntözési idényben. 

A tevékenységgel érintett település: Gávavencsellő 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

Levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterület: Erősen szeles, száraz időszakban maximum 81 m távol-

ságra szállítódhat a felvert por (TSPM) a területről. A vizsgálati területhez legközelebb eső lakóépület több, 

mint 1000 m távolságra található, belterületen. 
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Zajvédelmi szempontú hatásterület: A nappali zajterhelési határérték a vizsgálati terület telekhatárától számí-

tott 71 m-en belül teljesül. A hatásterületen belül nem helyezkedik el zajtól védendő létesítmény. 

A felszín alatti vizekre gyakorolt hatások területi kiterjedése: a hatás maximum a művelt táblarész telekhatá-

ráig terjed. 

Az élővilág-védelmi szempontú hatásterület határát a vizsgálat területtől számított 81 m-ben állapították meg. 

A tervezett tevékenység esetében országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem fel-

tételezhető. 

Ezen közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu) 2022. december 19-től 2023. január 10-ig 

megtekinthető, a Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján 

ugyanezen időtartamban kifüggesztésre kerül. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció és melléklete megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben 

(hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint a telepítéssel érintett település jegyzője által 

meghatározott helyen. A betekintés módjáról a Főosztálynál és az érintett település jegyzőjénél lehet rész-

letes felvilágosítást kapni.  

A Főosztályon az igazgatási szünet időtartama alatt az üggyel kapcsolatos dokumentáció személyes megte-

kintésére nincs lehetőség. 

A kérelem és melléklete elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6995-2022 webcímen tekinthe-

tő meg. 

A beruházás megvalósításával kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illet-

ve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonat-

kozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt 

lehet tenni. 

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

kozhat: 

 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 követel-

ményeinek meghatározása; 

 ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a kör-

nyezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja 

szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg. 

- ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembe-

vételével írja elő. 

Nyíregyháza, 2022. december 19. 

 


