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Nyíregyházi Járási Hivatala 

 
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.) meghatalmazásából 

a VÍZITERV ENVIRON KFT. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.) kérelmére, a „KEHOP-1.3.0-15-2016-

00010 - Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása - Belvízcsatornák fejlesztése 

és rekonstrukciója - a Harangodi tározó és a Kállai-főfolyás rekonstrukciója” tárgyú projekt keretében 

tervezett beavatkozások létesítése, megvalósítása tárgyában környezeti hatásvizsgálati eljárás indult. 

 

Iktatási szám: 7914/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. július 27. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. július 28. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. 08. 04.- 2017. 09. 04. 

A kérelem rövid ismertetése: 

A Harangodi tározó és a Kállai-főfolyás rekonstrukciója c. beruházáshoz kapcsolódó hatósági 

eljárásokat a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes 

vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX.21.) Korm. rendelet alapján 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították.  

A „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” projekt keretében olyan beavatkozások valósulnak 

meg, melyek az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése 

érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítását, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények 

kielégítését, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelését szolgálják. 

A tervezett tevékenység: 

Harangodi tározó bővítése, rekonstrukciója: 

 Előülepítő kotrása, bővítése (kitermelendő iszap és földmennyiség kb. 45 000 m
3
) 

 Szűrőmező rekonstrukciója 

 Tározó kotrása, iszap elhelyezés (kb. 300.000 m
3
 iszap) 

iszap elhelyezésére alkalmas területek a tározó közvetlen környezetében: 

- Északon a zárótöltés és az M3 autópálya közötti terület 

- A zárótöltés nyugati részétől, nyugati töltés kezdetéig vízoldalon  

- A nyugati töltés északi részének vízoldalán   

- A tározó észak-keleti részén a nádas területén oly módon helyezhető  el iszap, hogy a 

létrejövő  sáv szervízútként használható a fenntartási munkák során.  

- Az előülepítő tér mögötti anyagnyerő helyre  

A fenti területeken el nem helyezhető iszapból egy szigetet és egy félszigetet terveznek 

kialakítani a tározó keleti oldalán. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/


 

 Kállai-főfolyás (a Harangodi tározó téren belüli része) és biológiai csatorna kotrása (kb. 9000 m
3 

iszap) 

 Duzzasztó műtárgy felújítása 

 Beeresztő műtárgy átépítése 

 Oldaltöltés stabilizáció 

 Zárótöltés stabilizációja (aszfaltburkolattal való ellátása), vízzáróságának helyreállítása 

 Keleti átjáró út kialakítása 

 Hírközlés, vízrajzi monitoring kiépítése 

 Magasépítés. 

Kállai-főfolyás rehabilitációja 

 Műtárgyak helyreállítása/átépítése 

 Vízvisszatartási műtárgyak építése: 

- Kállai-főfolyás 14+530 km szelvénye 
- Kállai-főfolyás 15+030 km szelvénye 
- 15+520 km szelvényben a jelenlegi zsákos elzárás helyére 

 Vízminőségi kárelhárítási hely kialakítása a főfolyás 4+427 km szelvényében 

 Mederburkolat helyreállítása (45+450-47+150 és 48+750-49+350 km szelvények között. 

Érintett település: Nagykálló, Szakoly, Nyírmihálydi, Kemecse, Nyíregyháza. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

A kivitelezéshez (a tározó területének előkészítése, mederkotrás, kotrási anyag elhelyezése, 

töltésfejlesztés, a csatorna nem megfelelő műszaki állapotú szakaszainak rekonstrukciója, műtárgyak 

felújítása) nagyszámú munkagépre van szükség, melyek tevékenységük során levegő- és talaj-

igénybevételt okoznak, jelentős zajhatással járnak. A bemutatott számítások szerint átlagos 

szélsebesség esetén a munkagépek által felvert por hatástávolsága a következő munkafolyamatok 

esetén a legnagyobb: az előülepítő és szűrőmező rekonstrukciója 85,9 m, az oldaltöltés stabilizáció 93,4 

m, a zárótöltés stabilizáció 151,6 m. A munkagépek kipufogógázainak hatástávolsága az előülepítő és 

szűrőmező rekonstrukciója során 89,7 m, a tározó kotrása során 92,8 m értékek a legnagyobbak. 

A talajra vonatkozó közvetlen hatásterület a tevékenység (területfoglalás, kotrási anyag elhelyezés) 

területével egyezik meg. 

Üzemszerű munkavégzés során a taljvizet nem érheti szennyezés. 

A tervezett beruházás élővilágra gyakorolt hatásai a dokumentáció elviselhetőnek értékeli. 

A jogszabályoknak megfelelő hulladékgazdálkodás esetén szennyezés nem várható. 

Zajvédelmi szempontból a dokumentációban elvégzett számítások alapján a tevékenység nem okoz 

határérték túllépést a lakott ingatlanoknál.  

A beavatkozás után a fenntartási munkákból származó kibocsátások megegyeznek a jelenlegi 

kibocsátásokkal, a jelenlegi terhelés a beavatkozással érintett területek környezetében környezetvédelmi 

szempontból nem változik. 

A tervezett beavatkozás egyrészt a belvizek szabályozottabb lefolyására, másrészt a vízvisszatartás 

elősegítésére irányul, mely során a felszíni víztest hidrodinamikája, főként mederben kialakult hordalék 

viszonyainak megváltozásával, jelentősen módosul. A változás eredményeként a meder vízszállító 

képessége javul, a belvíz lefolyása gyorsul, ezáltal a maximális vízállás jelentősen csökken, a 

tározókapacitás nő. Az érintett terület mikroklimatikus viszonyai módosulhatnak. A tereprendezés és a 

növényborítottság átalakítása megváltoztatja a lefolyási és beszivárgási folyamatokat. 

 

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

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. augusztus 4. - 2017. szeptember 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 és mellékletei elektronikus úton a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7914-2017. webcímen tekinthető meg. 

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. 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7914-2017

