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KÖZLEMÉNY 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

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

alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) meghatalmazása alapján eljáró 

BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, Soó R. u. 21.) ügyvezető 

igazgatója Dr. Müller Zoltán kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a „A Pannon gyepek és 

kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv 

stratégiai intézkedéseinek megvalósításával” című és LIFE17IPE/HU/000018 azonosítószámú projekt 

keretében Kömörő-Fülesd (HUHN20050) Natura 2000 projektterületen történő vízvisszatartási célú 

természetvédelmi beruházások megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában. 

Az ügy iktatási száma: 2304/2020. 

Az eljárás megindításának napja: 2020. március 11. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

Az ügyintéző neve: Siroki Valéria 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896132 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. március 30. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság a Kömörő-Fülesd (HUHN20050) Natura 2000 területen 

természetvédelmi célú vízgazdálkodási infrastruktúra kiépítését tervezi. Cél a Natura 2000 

gyepterületekről történő vízelvezetés szabályozott megakadályozásával a területen képződő 

csapadékvizek helyben tartása. Olyan jellegű mederbeli vízvisszatartás megvalósítása a cél, mellyel a 

környező területekről összegyülekező csapadékvizek helyben tartása megvalósulhat, ezzel a 

csapadékmentes időszakban is kedvezőbb élőhelyi feltételek teremtődnek meg a Natura 2000 jelölő 

fajok számára. 

A Fülesd 072/5 hrsz.-ú területen található árokra vízvisszatartó műtárgyat tervez építeni. Ezzel az egy 

műtárggyal a projekt teljes célterülete mentén kialakítható a mederbeli vízvisszatartás.  

Érintett csatorna: Alsó-Cibere-csatorna mellékága 

Elzárás helye: a mellékágon a befogadóba csatlakozástól ~65 fm-re (EOVX: 304808; EOVY: 918109) 

A meder fenékszintje: 109,65 mBf 

Befogadó: Alsó-Cibere-csatorna 

A maximális vízvisszatartási szint:110,70 mBf. 

A tevékenységgel érintett települések:  

 létesítéssel érintett: Fülesd Község 

 hatásterülettel érintett: Túristvándi Község 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

Az üzemelés hatásai a megvalósított beruházás állapot fenntartására irányuló munkafolyamatokból 

(karbantartás, fenntartás) adódnak. A beavatkozás után várható hatásfolyamatok megegyeznek a 

jelenlegi hatásfolyamatokkal, vagyis a beavatkozással érintett területek környezetében, se 

levegőtisztaság-, se víz-, se zajvédelmi szempontból nem várható változás.  

Levegőtisztaság-védelem: A dokumentáció szerint levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett 

tevékenység létesítésének hatásai időszakosak és kismértékűek. A legnagyobb hatásterület a 



 2 

tereprendezés porkibocsátásából (PM10) adódik, melynek nagysága 42,6 m a munkaterülettől számítva. 

A hatásterületen lakott ingatlan nem található. Az érintett közúton a tevékenységhez kapcsolódó 

járműforgalom növekedésből származó kibocsátás a lakosságra nézve nem jelentős. Üzemelés során 

nem várható káros légszennyezés. 

Zajvédelem 

A kivitelezési munkákat csak nappali időszakban tervezik végezni. Az elvégzett számítások szerint a 

beavatkozások zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a beavatkozási terület mértani 

középpontjától számítva 31 m. A szállítási tevékenység részben földúton történik, az üzemelés okozta 

additív terhelés 0,05 dB. A műtárgy üzemeléséből fakadóan zajhatásra nem kell számítani. 

Talaj és felszíni-, felszín alatti víz védelme: 

A létesítési munkák során normál üzemi körülmények között sem a felszíni, sem a felszín alatti víz 

szennyezése nem várható. A munkagépek mozgása a talaj tömörödését, a talajszerkezet megváltozását 

okozhatja. Talajszennyezés az erő- és munkagépek, szállítójárművek meghibásodásából származhat, 

azonnali kárelhárítással a szennyezés terjedése megakadályozható. 

Élővilágvédelem: 

A tervezett beruházás célja az érintett Natura 2000 területek részét képező vizes élőhely vízháztartási és 

ezáltal természetvédelmi helyzetének javítása a vízpótlási és vízvisszatartási feltételek javításával. 

A tervezett munkálatok az alábbi Natura 2000 területeket érintik: 

 Szatmár-Bereg (HUHN10001) különleges madárvédelmi terület 

 Kömörő-Fülesd (HUHN20050) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. 

A közvetlen hatásterület élővilágvédelmi szempontból minden olyan terület, amelyet a kivitelezéssel 

kapcsolatos munkálatok fizikailag érintenek. A tervezett munkálatok területi kiterjedése kicsi, pontszerű 

beavatkozásnak tekinthető, ezért a hatásokat a dokumentáció elviselhetőnek ítéli. Az üzemelés hatását 

a magasabb rendű növényzet, a közösségi jelentőségű lepkefajok, a kétéltű- és hüllőfauna, a 

madárfauna tekintetében javítónak értékeli a dokumentáció. 

Országhatáron átterjedő környezeti hatások: sem a kivitelezés sem az üzemelés időszakában nem 

várható. 

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

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2020. március 30-tól 2020. április 21-ig megtekinthető. A közlemény 

Fülesd és Túristvándi községek jegyzői által meghatározott helyen is megtekinthető. Az üggyel 

kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, 

szerda 8
00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint Fülesd Község Jegyzője által meghatározott helyen. A betekintés 

módjáról a Főosztálynál és Fülesd Község Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és 

mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/2304-2020 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 Főosztályon 

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. 

Nyíregyháza, 2020. március 24. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/2304-2020

