
 

  

 

KÖZLEMÉNY 
 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környe-

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

ján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2017. június 

26-án a Tóth Beáta (4971 Rozsály, Kossuth u. 2/B.) meghatalmazásából a GeoSafe Környezetgazdál-

kodási Mérnöki Iroda Kft. (4031 Debrecen, Tas utca 18.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult 

a Tisztaberek, 0188/1 hrsz. alatti ingatlanon tervezett öntözőtelep előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 4035/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. június 26. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. június 26. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. június 28. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

A beruházó a Tisztaberek, 0188/1 hrsz-ú 17,58 ha-os területen szántóföldi kultúrát termeszt. A hosszú 

távon is biztonságos növénytermesztés érdekében a terület öntözését tartja szükségesnek. A terület 

öntözéséhez szükséges vízmennyiséget az ingatlanon létesítendő fúrt kútból kívánja biztosítani. 

Az öntözővizet tehát a Tisztaberek, 0188/1 hrsz.-ú területen létesítendő öntözőkútból tervezi biztosítani. 

Az öntözőkútból a szükséges vízmennyiséget a beépítésre kerülő traktor hajtású mélyszivattyúval terme-

lik ki. A mélyszivattyú által kitermelt víz 110 PE P10 térszín alatt kiépítendő gerincvezetéken, valamint a 

hidránsokon keresztül jut el az öntöződobhoz. A nyomóvezetékre egy-egy hidránson keresztül csatlako-

zik a csévélődobos öntözőberendezés. 

A tervezett esőstető öntöző berendezéssel egyenletesen biztosítható a termesztett növénykultúra bioló-

giai vízigénye. 

A terület öntözéséhez szükséges éves vízmennyiség: 13176 m
3
/év 

Létesítmény jegyzék  
  

-  1 db fúrt kút 50 m talpmélységgel   
-  1 db DN100 kútfejgépészet: tolózár, vízóra, visszacsapó szelep, mintavételi  csap, 

               nyomásmérő  
-  1 db traktor hajtású mélyszivattyú  

Típus: Rovatti 7V  
Q= 1000 l/p  
H= 80 m  

-  260 m Ø110 PE P10 gerincvezeték  
-  4 db komplett hidráns (DN150)   
-  1 db 110/500 tip. csévélődobos öntözőberendezés konzollal   

 

A telepítési hely: Tisztaberek 
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A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

Zajvédelmi szempontból az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzített technológia, illetve gépi be-

rendezések működtetése melletti zajkibocsátás mértéke a megengedett követelményértékeket nem ha-

ladja meg. A tervezett öntözőtelep hatásterületén védendő épület, terület, helyiség nem helyezkedik el. A 

létesítmény zajvédelmi szempontú területének határa nappal 163 méter sugarú kör határozható meg a 

kút körül. Az öntözőtelep csak nappali időszakban fog működni. 

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a dokumentációban ismertetett öntözőtelep létesítése csak lokális 

többletterhelést okoz az érintett területek levegőminőségében, illetve üzemeléskor a levegőterhelés nem 

jelentős. A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket 

meghaladó légszennyezettség az öntözőtelepen kívül nem alakulhat ki. 

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezet-

védelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, 

Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. június 28 -től - 2017. július 20-ig megte-

kinthető. 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál ügyfélfo-

gadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
 –12

00
 13

00
 –16

00
) és a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4035-2017 webcímen, valamint Tisztaberek Község Önkormányzatánál 

tekinthető meg. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve 

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vo-

natkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.  

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi 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 köve-

telményeinek 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/4035-2017

