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Tárgy: Környezetvédelmi engedély 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d) (a továbbiakban: engedélyes) részére a Hajdúhátság 
vízgazdálkodásának fejlesztésére – CIVAQUA Program II/a ütemére vonatkozóan lefolytatott környezeti 
hatásvizsgálati eljárásban  
 

környezetvédelmi engedélyt  
 
 
ad az alábbiakban részletezettek szerint: 
 
 
1.   Engedélyes megnevezése és adatai   
 
neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság 
székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d 
KÜJ száma: 103061113 
statisztikai számjele: 15796019-8411-312-01 
adószám: 15796019-2-41 
 
 
2. Az engedélyezett tevékenység adatai 
 
2.1. A tevékenység megnevezése   
 
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. sz. melléklet szerint: 
 

122. b): Duzzasztómű vagy tározó vízbázis védőövezetén, védett természeti területen, Natura 
2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül 

 
127. c): Vízfolyásrendezés védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang 

védőövezetén méretmegkötés nélkül 
 

A beruházás engedélyezett üteme több, a Khvr. hatálya alá nem tartozó elemet is tartalmaz. 
 

2.2. A tevékenység folytatásának helye  
 
A tervezett beruházás megvalósításával érintett ingatlanok listája: 
 
Balmazújváros 0165, 0175, 0188/24,26-49,54,55,61,62, 0210/1, 0260/20,39a, 0261, 0262/44-49,53, 
0274, 0277/6,38,94,95,149-166,168-183,222-228,269,286,287 hrsz 
 
Hajdúböszörmény 0117/1,3,4, 0120/3, 0124/1, 0125, 0126a, 0127, 0130/4, 0131, 0132/7a, 0143/27,29-
32, 0144/6, 0145, 0196/28, 0197, 0198/7, 0199a, 0200, 0201/3,4, 0221, 0230/51, 0236/22,26-
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29,70,72,83a, 0237, 0238/3,24, 0239, 0240/1, 0241, 0242/2,3,7-23,25,49, 0243/1,4,6, 0245, 0246/31,32, 
0247/4a,b, 0248/2, 0250/48,49,57-64,67,72-77,78a,b,83,84,91b,92b,93b,94b, 0251/2, 0252/51,53,55,57, 
59,61,68, 0258/66-68,71, 0260/52, 0262, 0263, 0265, 0264/1-5, 0266/2-2, 087/14,31 hrsz    
 
Bocskaikert 20913b, 20914/6, 20915, 20916/1-3, 20917, 20918, 20919, 20920, 20921, 20922, 20972, 
0141/3, 0153/6, 0159/81,82, 0160/2, 0165/34,78,79, hrsz 
 
Debrecen 0685a,b, 0687, 0755/4,5, 0758, 0793/8, 0795/4, 02, 027, 032, 050, 66001, 66037, 0116/1a,b, 
015/1,2c,f,g,h, 026/12, 026/5, 026/6a,b, 0276/3,4,10,11,26-28, 0278/2, 028/17,18, 033/4,32,60,114, 
036/1,2, 66068/170,171,337-339, 0132a, 01149, 01156, 01175, 01186, 01187, 01194, 01218a,b, 01219, 
01221, 01254a,d,f, 02158, 02169, 02171, 02262a,b, 02312, 02317, 02320, 02322, 02323, 02325, 02329, 
02333, 02343, 02549, 02559, 02562, 02586, 02594, 02627a,b,c, 02639, 02640, 31531, 31541, 31547, 
31548, 31549, 31557, 31558, 31563, 31564, 31565, 31566, 31567, 31568c, 31569b, 31570, 31571, 
31572, 31573, 31574, 31575, 31576, 31577, 31661, 31665, 32410, 32553, 32557, 49312, 49313, 50057, 
01019/1a,b,c,d.g,j, 01019/2, 01157/12,64, 01182/1b,c,j,k,p,r,s,t, 01182/4a,d, 01182/5a,b,c,d, 01197/1a, 
01220/1a, 01240/5,10a, 02065/1,2, 02072/2, 02159/4,8, 02179/5,6,10,11,18,19,20a,21,23b, 02180/2b, 
02180/3a,4, 02208/2, 02261/2, 02302/1a,b, 02302/7,8, 02316/2c, 3b,4a,b,16, 02316/5, 
02318/6a,b,22a,b,23, 02321/23, 02321/24b, 02324/18a, 02324/20a,b, 02326/24a,b,25b,c,d, 
02332/11,12,25, 02334/16b, 02337/24b, 02340/2, 02341/6, 02342/1-3, 02344/27c, 02374/2, 
02416/13,53a,55c, 02550/1, 02552/3a,4a, 02556/6a,7a,11c,12,13, 02563/3,4,5a,b,c, 02564/15,18, 
02566/1a,c, 02568/8b,c, 02570/28a, 02572/4,7,13c,14,16, 02574/20, 02575/1, 02585/7-9, 02587/1,2, 
02588/25,29,33, 02589/5, 02618/78a, 02618/8,90, 02626/3, 02628/1,14, 02629/4a,c,f, 31528/9,10, 
31530/2, 31559/2,3b,4, 32555/1,5, 32556/7, 32558/12,13, 32560/14,15,20,21, 32562/6, 49362/1,2, 
0116/3b,c,d hrsz 
 
KTJ száma: 103028313    
 
2.3. A tevékenység jellemz ő adatai, kapacitása 
 
A Hajdúhátság térségében a klímaváltozásból eredő hatások enyhítése és az alkalmazkodás lépéseinek 
megalapozása (térségi vízpótlási feladatok ellátása) céljából a CIVAQUA Program II/a. ütemében 
tervezett beavatkozások az alábbiak: 
 

1. A HTVR szivattyútelep fejlesztése (2 db szivattyú, 2 db transzformátor, belső elektromos hálózat 
felújítása, nyomócsövek egyesítése az udvartéren) 

2. H-IV nyomóvezeték megépítése 
3. H-IV/A nyomóvezeték megépítése 
4. H-IV/B gravitációs vezeték megépítése 
5. H-II/B vezeték megépítése 
6. H-II/A - Brassó-éri vízleadó zárt vezeték és vízleadó műtárgy megépítése 
7. Nagyerdei mellékvezeték megépítése 
8. Kondoros-csatorna mederburkolása 
9. Kondoros-Cserei-ér összekötő csatorna megépítése 
10. Cserei-ér mederburkolása 
11. Cserei-ér - Fancsika I. összekötő csatorna mederburkolása 
12. Kati-ér - Fancsika I. összekötő csatorna mederburkolása 
13. Kati-ér mederburkolása 40+861 - 40+491 szakaszon 
14. Kati-ér mederburkolása 39+155 - 38+561 szakaszon 
15. 10 db új műtárgy építése (több ponton) 
16. 12 db vízkivételi műtárgy előkészítése (H-IV és H-IV/A nyomóvezetékek mentén) 
17. 5 db tolózárakna kiépítése (H-IV és H-IV/A nyomóvezetéken) 
18. 9 db műtárgy felújítása (több ponton) 
19. Nagyerdei fogadótározó (kiegyenlítő tározó), mely vízszint és vízhozam szabályzási 

lehetőséggel ellátott kombinált műtárgy, a Nagyerdő vízpótlásának vízszintszabályozásának 
része. 
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A CIVAQUA projekt teljes – tehát az I. és a II. ütemben tervezett beavatkozások összes – 
hatásterületének vízpótlási mennyiségét az alábbiak szerint határozták meg: 
 

Öntözési vízigény: 33,8 millió m3/év 
Tócó csatorna vízfrissítése:   1,1 millió m3/év 
Nagyerdő vízpótlása:   2,0 millió m3/év 
Erdőspusztai tavak vízpótlása:   1,7 millió m3/év 
Összesen: 38,6 millió m3/év 
 
 

3. Környezetvédelmi el őírások, feltételek 
 
Az engedélyes köteles az engedélyezett tevékenységet az alábbiakban leírt feltételek és intézkedések 
szerint végezni a Khvr. 10. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott célok – a jelentős kedvezőtlen 
környezeti hatások elkerülése, megelőzése vagy csökkentése – érdekében:  
 
3.1. Földtani közeg min őségének védelme 
 
3.1.1. A bontási, építési és üzemeltetési tevékenység nem okozhatja a földtani közeg (B) 

szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát a földtani közeg és a felszín alatti víz 
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 
szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. 
számú mellékletében szereplő szennyezőanyagok és határértékek tekintetében. 
  

3.1.2. A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú közúti járművek, munkagépek és 
egyéb eszközök használhatók. A földtani közeg szennyezésének elkerülése érdekében a 
járművek, munkagépek és eszközök rendszeres karbantartásáról gondoskodni kell. A járművek, 
a munkagépek, és egyéb eszközök esetleges nagyjavítása, szervizelése, karbantartása csak 
szakműhelyben végezhető.  
  

3.1.3. A létesítés és üzemelés során a munkagépek esetleges tankolását szolgáló helyszínt megfelelő 
méretű (térfogat és alapterület), valamint folyadékzáró kármentővel kell ellátni. A földtani közeg 
minőségére veszélyes szennyezőanyagok (pl. üzemanyag, kenőanyag) tárolása csak a 
legszükségesebb mennyiségben, valamint megfelelő műszaki védelem és intézkedések mellett 
történhet. 
  

3.1.4. Amennyiben az építés és bontás, valamint az üzemeltetés vagy felhagyás során szennyezett 
földtani közeget találnak, úgy arról a területi környezetvédelmi hatóságot, valamint a területi 
vízügyi és vízvédelmi hatóságot haladéktalanul tájékoztatni kell. Szennyezett földtani közeg 
deponálása (átmenetileg is) csak műszaki védelem mellett végezhető.  
  

3.1.5. A földművekbe csak szennyezetlen földtani közeg (talaj, mederüledék, -iszap) építhető be. 
Munkagödör, munkaárok visszatöltésére csak tiszta talaj használható. 
  

3.1.6. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a 
területi vízvédelmi hatóság és a környezetvédelmi hatóság részére, azonnal gondoskodva a 
szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről. 
  

3.1.7. A szennyvíz és a hulladék, valamint egyéb, a földtani közeg minőségére veszélyes szennyező 
anyagok tárolását, gyűjtését és átadását/elhelyezését a földtani közeg szennyezését kizáró 
módon, műszaki védelem és -intézkedés mellett kell végezni.  
  

3.1.8. A benyújtott környezeti hatástanulmány földtani közeg (talaj) védelmére vonatkozó előírásait és 
javaslatait a megvalósítás és az üzemeltetés során be kell tartani. 

 
3.2. Hulladékgazdálkodás 
 
3.2.1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 63. § (1) bekezdés alapján a 

hulladék termelőjének, vagy - ha az nem állapítható meg - a hulladék birtokosának a 
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tevékenysége során keletkező hulladékokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM 
rendelet 2. sz. mellékletének megfelelően be kell sorolnia.  
  

3.2.2. A tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak 
megfelelő nyilvántartást kell vezetni.  
 

3.2.3. A hulladéktermelő az adatszolgáltatási kötelezettségének – a tevékenysége során keletkezett 
hulladékokról – évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig eleget kell tegyen, amennyiben 
a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjában előírt feltételek teljesülnek.  
  

3.2.4. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek megfelelő üzemi-, vagy 
munkahelyi gyűjtőhelyet kell biztosítani.  
  

3.2.5. A tevékenység végzése során be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait.  
  

3.2.6. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok kezeléséről a Ht. 31. §-ában 
meghatározottak szerint kell gondoskodni. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével –, meg kell 
győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, 
illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott 
hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. 

 
3.3. Levegőtisztaság-védelem 
 
3.3.1. Helyhez kötött légszennyező pontforrás (pl. tartalék áramforrás, aggregátor) csak a 

környezetvédelmi hatóság által kiadott végleges légszennyező forrás létesítési és működési 
engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető. 
 

3.3.2. A munkálatok végzése során keletkező hulladékok nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének 
feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése 
tilos. 
  

3.3.3. Az építési tevékenységekkel kapcsolatos szállítások esetén a fuvarozó köteles gondoskodni 
arról megfelelő intézkedés megtételével (takarás, csomagolás stb.), hogy a szállított anyag 
levegőterhelést ne okozzon. 
 

3.3.4. Az építési tevékenységek végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell 
akadályozni az építési területtel szomszédos ingatlanok diffúz porterhelését.  

 
3.4. Zaj- és rezgés elleni védelem 
 
3.4.1. Az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett (zajszegény gépek, zajszegény építési 

technológia és eljárás választásával, illetve – amennyiben szükséges – zajvédő burkolatok, 
mobil zajárnyékoló fal használatával) munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem 
betartásával biztosítani kell, hogy az építési munkálatok, a szállítások és a létesítmények 
üzemeltetése során jelentkező zaj- és rezgéskibocsátás a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt 
határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb 
mértékben zavarja. 
  

3.4.2. A közúti szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy az lehetőség szerint a lakott területet 
elkerülje, valamint a legrövidebb útvonal megválasztásával minél kisebb mértékben terhelje a 
környezetet.  
  

3.4.3. Az építési szakaszban a kritikus helyeken ellenőrző méréseket kell végezni, mind a zajterhelési, 
mind a rezgésterhelési határértékek betartásának biztosítására. A zaj- és rezgésterhelési 
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határértékek betartása érdekében a szükséges szervezési, illetve műszaki intézkedések 
haladéktalan megtétele a kivitelező kötelezettsége.  
  

3.4.4. Amennyiben az egyes építési időszakokra a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési 
megoldással határértékre nem csökkenthető, a kivitelező felmentést kell, hogy kérjen a külön 
jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól. A 
kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és 
végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.  
  

3.5. Természet- és tájvédelem 
 
3.5.1. A tervezett vízi létesítmények kialakítása és későbbi üzemeltetése során védett természeti érték, 

védett, Natura 2000 hálózat részét képező terület nem károsodhat.  
 

3.5.2. A beruházás megvalósítása, üzemeltetése nem eredményezhet védett vagy Natura 2000 
területről történő vízelvezetést.  

 
3.5.3. A munkálatok során az igénybe vett munkaterületet az indokolt szükségleteknek megfelelően a 

lehető legkisebbre – kiemelten a védett, Natura 2000 hálózat részét képező területeken, 
valamint azok környezetében - kell korlátozni. 

 
3.5.4. A kivitelezési munkálatok során a környező, munkálatokkal nem érintett védett, Natura 2000 

hálózat részét képező ingatlanok területét igénybe venni nem lehet, azokon deponálás, 
felvonulás, gépek tárolása, közlekedés nem történhet. 

 
3.5.5. A munkálatok során az esetlegesen gödrökbe, munkaárkokba kerülő állatfajok (hüllők, kétéltűek, 

kisemlősök) egyedeinek kíméletes kimentéséről és zavarásmentes élőhelyre történő szállításáról 
a munkálatok során a betemetés, mederburkolatok kialakítása előtt gondoskodni kell. 

 
3.5.6. Az érintett területeken fakivágási, cserjeirtási, lehumuszolási munkálatok és emerz mocsári 

növényzet eltávolítása fészkelési és vegetációs időszakon kívül végezhető. 
 
3.5.7. A csatornák mederburkolását a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni. 
 
3.5.8. A Hajdúböszörmény 0250/78, 0250/91 hrsz-ú gyepterületeken, a Brassói-ér betáplálási pontja 

közelében, illetve a nyomóvezeték földutat követő szakasza mellett a védett merevszőrű 
boglárka (Ranunculus stirgulosus; t.é.: 10.000- Ft) előfordulása ismert, ezért ezeket a  
területeket nem lehet (pl. deponálás, felvonulás, gépek tárolása céljából) igénybe venni.  

 
3.5.9. A nyomvonal által érintett területeken található selymes boglárka (Ranunculus illyricus) egyedek 

– természetvédelmi hatóság engedélyével történő - áttelepítéséről, áttelepítési terv 
kidolgozásáról gondoskodni kell.  

 
3.5.10. Védett, fokozottan védett faj egyedét, állományát érintő - a természet védelméről szóló 1996. évi 

LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 42. § (3) és 43. § (2) bekezdéseiben szereplő - 
tevékenységek a területileg illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével végezhetőek. 

 
3.5.11. A kivitelezési munkálatok védett területen kizárólag a Tvt. 38. § (1) bekezdése, valamint Natura 

2000 hálózat részét képező területen az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 275/2004. (X. 
8.) Korm. rendelet) 9. § (2) bekezdése alapján szükséges engedélyek beszerzését követően, a 
hatósági döntések véglegessé válását követően végezhetőek. 

 
3.5.12. A nyílt medrű csatornaszakaszok tervezésénél és kialakításánál törekedni kell arra, hogy a 

nyitott szakaszokon ne rekedhessenek ízeltlábúak és kistestű gerinces állatok. Minimum 25-30 
méterenként olyan technikai megoldások alkalmazásáról kell gondoskodni (pl. rámpa), amely 
menekülési pontként szolgálhat a területeken megjelenő és élő kétéltű, hüllő és emlős fajok 
egyedeinek. 
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3.5.13. A csatornahálózat befogadókba (csatornák, tározók) történő bevezetése előtt minden esetben a 
hulladék- és olajfogók, szűrők, esetleg puffertárolók telepítéséről gondoskodni kell. 

 
3.5.14. A kotrási munkálatok során kizárólag a csatornák depóniája, területe vehető igénybe, védett 

vagy Natura 2000 területen található gyepterületen kotrási anyag elhelyezése nem történhet. 
 
3.5.15. A kotrás után a kotrási anyagot el kell egyengetni és gyommentesen tartásáról gondoskodni kell. 
 
3.5.16. A kotrási munkálatok során partra kerülő védett, fokozottan védett állatfajok egyedeit vissza kell 

juttatni a mederbe; a kivitelezéshez esetlegesen szükségessé váló egyes mederszakaszok 
kizárása előtt a védett fajok egyedeit ki kell menteni az érintett szakaszról vagy menekülési 
lehetőséget kell biztosítani a számukra; a tevékenység megkezdése előtt egyeztetni kell a 
területileg illetékes természetvédelmi őrrel. 

 
3.5.17. Nedves keresztmetszeti szelvényű csatornaszakaszok esetén a kotrás a vegetációs periódus, 

valamint a hüllők és kétéltűek szaporodási és vermelési időszakán kívül végezhető. Minden 
esetben a természetvédelmi kezelővel előre egyeztetni szükséges, helyszíni bejárással és 
jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg. 

 
3.5.18. A munkálatok során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén az 

egyed vagy állomány környezetében a munkálatokat fel kell függeszteni, és haladéktalanul 
értesíteni kell a területileg illetékes természetvédelmi őrt. 

 
3.5.19. Az állandó vízborítással érintett csatornaszakaszokon tervezett munkálatokat (pl. kotrási 

helyszínek, műtárgymunkálatok helyszíneinek munkálatai, illetőleg ezeket a szakaszokat érintő 
egyéb, pl. burkolási munkálatok) az érintett hüllő- és kétéltű fajok szaporodási időszaka után, de 
még a fajok aktív időszakában kerüljön elvégzésre. Ez az időszak, mikor a kétéltű és a vízhez 
kötődő hüllőfajok a legnagyobb valószínűséggel aktívak és már az aktuális évi juvenilis egyedek 
is elég fejlettek ahhoz, hogy jelentős arányban esélyük legyen elkerülni a fizikai sérüléssel járó 
kedvezőtlen hatásokat (sérülés/elhullás). Minden esetben a természetvédelmi kezelővel előre 
egyeztetni szükséges, helyszíni bejárással és jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg. 

 
3.5.20. Amennyiben a terület-előkészítést követően a tervezett építési munkálatok (földalatti csővezeték 

fektetés, földmedrű csatorna mederburkolása, körtöltés létrehozása) nem fejeződnek be a 
következő fészkelési időszak kezdetéig, akkor lehetőség szerint folyamatos kell, hogy legyen a 
munkavégzés, ill. a munkaterületen folyamatos jelenlét legyen. 

 
3.5.21. A terület denevérfaunája szempontjából, az őshonos, idősebb faegyedek a legfontosabb élőhely-

komponensek, mivel ezek biztosítják az optimális búvóhelyeket (nappalozó helyet, kölykező 
helyet) az erdőlakó fajok egyedei és kolóniái számára. A beruházás során ezért az a kívánatos, 
ha a középkorú és idősebb őshonos faegyedek egyáltalán nem kerülnek kivágásra. Amennyiben 
egyes idősebb faegyedek kivágása valós és alaposan indokolt okok miatt elkerülhetetlen, azt a 
kölyöknevelési időszak után, de a hibernációs időszak előtt kell kivitelezni, így jó eséllyel 
elkerülhető a röpképtelen kölykök, vagy hibernált egyedek pusztulása. Minden esetben a 
természetvédelmi kezelővel előre egyeztetni szükséges, helyszíni bejárással és jegyzőkönyv 
felvételével egyidejűleg. 
 

3.5.22. A H-IV nyomóvezeték 4+500 és 4+900 szakaszán javasolt a nyomvonalvezetést úgy módosítani, 
hogy a nyomóvezeték legalább a fák lombkoronájának megfelelő távolságba kerüljön az érintett 
öreg tölgyektől. Az esetlegesen a munkaárok útjában lévő fekvő holt fákat arrébb kell húzni és 
ott kell hagyni az erdőben, továbbá az álló holtfákat is kivágásukat követően a helyszínen kell 
hagyni úgy, hogy ne legyen útban. 

 
3.5.23. A Kati-ér azon szakaszán, amelyet metsz a benyújtásra került hatásbecslési dokumentáció 26. 

ábráján megjelölt pufferterület, minden a kivitelezéshez kötődő munkafolyamatot (beleértve a fa- 
és cserjeirtás munkálatait is) a zavarásra különösen érzékeny, fokozottan védett rétisas 
(Haliaeetus albicilla) fészkelőhelyének védelme érdekében a fészekfoglalási, fészkelési és 
fiókanevelési időszakon kívül kell elvégezni. Az érintett területen tervezett munkálatokat a 
megkezdés előtt legalább 5 nappal be kell jelenteni a természetvédelmi kezelőnek. 
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3.5.24. A Cserei-ér–Fancsika I. összekötő csatorna érintkező szakaszán, ami metszi a benyújtásra 
került hatásbecslési dokumentáció 27. ábráján megjelölt pufferterületet, minden a kivitelezéshez 
kötődő munkafolyamatot (beleértve a fa- és cserjeirtás munkálatait is) a fokozottan védett 
gyurgyalag (Merops apiaster) fészkelőhelyének védelme érdekében a fészekfoglalási, fészkelési 
és fiókanevelési időszakon kívül kell elvégezni. Az érintett területen tervezett munkálatokat a 
megkezdés előtt legalább 5 nappal be kell jelenteni a természetvédelmi kezelőnek. A madarak 
fészkelőhelyéül szolgáló partfal, szakadópart kíméletéről gondoskodni kell a munkálatok során. 

 
3.5.25. Bocskaikert közigazgatási területén, a tervezett H-II-B zártvezetéktől kb. 140 m-re található 

egykori homokbánya területét az ott kialakult védett partifecske (Riparia riparia) telep védelme 
érdekében sem kitermelés, sem felvonulás vagy depónia területként nem lehet használni. 
Lehetőség szerint a bányaterület fészkelési időszakban a szállítási útvonalakkal is kerülendő. 

 
3.5.26. A benyújtott környezeti hatástanulmány 5. számú Élővilág (jelen állapot és várható változások 

című mellékletének 3. fejezetében, 6.a számú Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció - 
Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek Különleges Természetmegőrzési Terület (HUHN20033) 
megnevezésű mellékletének 8. számú A kedvezőtlen hatások mérséklését szolgáló 
intézkedések című fejezetében, valamint 6.b számú Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció – 
Sámsoni-úti Bellegelő Különleges Természetmegőrzési Terület (HUHN20161) megnevezésű 
mellékletének 8.számú A kedvezőtlen hatások mérséklését, a beruházás révén bekövetkező 
kedvezőtlen hatások enyhítését, csökkentését, mérséklését szolgáló intézkedések című 
fejezetében megfogalmazott javaslatokat be kell tartani. 

 
3.5.27. A tervezett beruházás megvalósítása kapcsán esetlegesen szükséges állandó és ideiglenes 

külső világítási rendszerek (pl. műtárgyak megvilágítása, felvonulási, deponálási területek 
kivilágítása) az alábbiaknak megfelelően alakíthatóak ki:  
• Teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal takart síkburás lámpák alkalmazhatóak, olyan 

módon felszerelve, hogy az a horizont síkja fölé, illetve a megvilágítandó területen kívülre 
ne világítson,  

• A területen külső világítás kialakítása során az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 54. § 
(2) bekezdésében foglaltakat be kell tartani. 

 
3.6. Éghajlatvédelem  

 
Megállapításra került, hogy a környezeti hatástanulmányban a tervezett tevékenység 
éghajlatvédelmi szempontok szerinti értékelése megfelel a Khvr. 6. számú melléklet 3. d) 
pontjában megfogalmazott követelményeknek.  
 

3.7. Közegészségügy  
 

Közegészségügyi szempontból megállapításra került, hogy a tevékenység nem sérti az 
egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
közegészségügyi, járványügyi vonatkozású, és a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi 
előírásokat.  
 

3.8. Talajvédelem  
 

Talajvédelem szempontjából megállapításra került, hogy a dokumentációban leírtak betartása 
talajvédelmi érdeket nem sért, a dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható. 

 
3.9. Kulturális örökség védelme  
 
3.9.1. Az ingatlan tulajdonosának, vagyonkezelőjének, bérlőjének, a beruházónak, a kivitelezőnek a 

jogszabályok szerint biztosítania kell az ingatlanokon található régészeti örökség védelmét. 
 
3.9.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nagyberuházás esetében próbafeltáráson 

alapuló teljes előzetes régészeti dokumentációt (a továbbiakban ERD) és régészeti projekttervet 
kell az örökségvédelmi hatósághoz benyújtani. 
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3.9.3. „A Hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztése - CIVAQUA Program II/a ütem” földmunkáinak 
megkezdése előtt (humuszmentés, talajegyengetés, elfedés, alapozás, egyéb földtömeg 
kiemelése) a régészeti lelőhelyeken megelőző feltárás keretében az ERD Projektterv és az 
örökségvédelmi hatóság által meghatározott formában teljes felületű régészeti feltárást vagy 
régészeti megfigyelést kell végezni. 

 
3.9.4. A régészeti feltárással nem kutatott területeken a földmunkák kivitelezése csak régészeti 

megfigyelés mellett történhet. 
 
3.9.5. A próba- és megelőző/teljes felületű régészeti feltárás, a régészeti megfigyelés eredményeit 

bemutató dokumentumokat az örökségvédelmi hatósághoz be kell nyújtani, melyeket a 
használatbavételi engedélyezési eljárás során az örökségvédelmi hatóság megvizsgál.  

 
3.10. Erdővédelem  
 
3.10.1. A beruházás építési munkálatai során törekedni kell a területek igénybevételének 

minimalizálására, az erdei életközösség megóvására, illetve egészének vagy egyes elemei 
sérülésének csökkentésére (fa- és cserje csonkítás, kitermelés csak legszükségesebb 
mértékben valósítható meg). 

 
3.10.2. A különböző építéssel, létesítéssel járó kibocsátások (hulladék, zaj, rezgés, légszennyező 

anyag, stb.) csökkentésére kell törekedni, szükség esetén mihamarabbi ártalmatlanítást kell 
végezni. 

 
3.11. Termőföld mennyiségi védelme  
 

A termőföld mennyiségi védelme szempontjából a környezetvédelmi engedély kiadásához 
feltétel előírása nem szükséges. 

 
3.12. Területrendezési tervekkel való összhang  
 

A tervezett CIVAQUA Program II/a ütemének a magasabb rendű területrendezési tervekkel való 
összhangja biztosított. 
 

3.13. Vízügy és vízvédelem 
 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megelőzési és 
Engedélyezési Szolgálat 35000/7202-1/2022.ált. számon adott szakhatósági hozzájárulásában 
foglaltak betartása kötelező: 

 
3.13.1. A munkagépek karbantartása a munkaterületeken nem végezhető. A hibaelhárítás miatti 

szerelési munkálatok csak a legszükségesebbekre korlátozódhatnak, melyet csak kármentő 
tálca alkalmazásával lehet folytatni. 
 

3.13.2. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése csak a gépre kijelölt telephelyen történhet 
kármentő tálca alkalmazásával. 
  

3.13.3. A földtani közegre, felszíni és felszín alatti vízbe kijutó bárminemű szennyező anyagot a 
környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának szabályai alapján haladéktalanul és 
maradéktalanul el kell távolítani, valamint a szükséges környezetkárosodást megelőző 
intézkedéseket meg kell tenni. 
  

3.13.4. A szennyező anyag földtani közegre, felszíni és felszín alatti vízbe kerüléséről, a megtett 
intézkedésekről a területi vízvédelmi hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. 
  

3.13.5. A vízfolyás és a csatorna-vízilétesítmények mederkorrekciói kizárólag vízjogi engedély 
birtokában végezhetők. Az átereszeket 1-3%-os valószínűségű árvízi vízhozam károkozás 
nélküli vezetésére kell méretezni. 
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3.13.6. A vízjogi létesítési engedély alapján megépített vízilétesítmények használatba vételéhez vízjogi 
üzemeltetési engedély szükséges. 
 

3.13.7. Az építéskor, üzemeltetéskor, felhagyáskor keletkező veszélyes hulladék, üzemanyag és 
kenőanyag tárolókat úgy kell kialakítani, hogy a felszíni és felszín alatti vizek védelme 
biztosítható legyen.  

 
3.14. Katasztrófavédelem 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi szerve a 35900/5266-1/2022.ált. 
számon adott szakhatósági hozzájárulásában feltétel előírása nélkül hozzájárult az engedély 
megadásához az ipari baleseti kockázatok és a természeti katasztrófáknak való kitettség 
szakkérdésével kapcsolatosan katasztrófavédelmi szempontból. 

 
3.15. Rendkívüli események, környezetszennyezés, kármente sítés  
 
3.15.1. Az engedélyes köteles a tevékenységét úgy folytatni, hogy ne okozzon környezetszennyezést. 
 
3.15.2. Környezetszennyezés észlelése esetén az engedélyes köteles: 

- azonnali vizsgálatot végezni a szennyeződés forrásának megállapítása és izolálása 
érdekében, 

- megtenni a szükséges intézkedéseket a további szennyeződés elkerülése és a káros 
hatások minimalizálása érdekében,  

- haladéktalanul értesíteni a környezetvédelmi hatóságot illetve más érintett hatóságokat, 
szervezeteket, 

- az eseményt naplóban kell rögzíteni, megjelölve annak okát, lefolyását, a 
környezetterhelés mértékét, a környezetterhelés csökkentésére hozott intézkedéseket, 
azok eredményét. 

 
3.15.3. A tevékenységgel esetlegesen okozott környezetkárosodást az engedélyes köteles 

megszüntetni, a károsodott környezet helyreállításáról gondoskodni. 
 

3.15.4. Környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is 
kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére. 
 

3.15.5. Amennyiben a környezeti elemek valamelyikének állapotában a környezethasználat 
környezetszennyezést okozna, a környezetvédelmi engedély módosításra, vagy visszavonásra 
kerülhet. 

 
3.16. A tevékenység felhagyása 
 
3.16.1. A tevékenység felhagyása esetére ún. felhagyási tervet kell készíteni, mely tartalmazza az 

ütemezést, a műszaki megvalósítást, a szükséges intézkedéseket, amelyekkel a környezet 
szennyezését el lehet kerülni, illetve a bekövetkezett szennyezéseket fel lehet számolni. 
 

3.16.2. A létesítmények felhagyásához/elbontásához szükséges engedélyeket (vízjogi engedély, bontási 
engedély, stb.) az illetékes hatóságoktól be kell szerezni. 

 
3.16.3. A tevékenység felhagyása, a létesítmények bontása során keletkező hulladékokat, csak az azok 

átvételére engedéllyel rendelkező szervezeteknek lehet átadni. 
 
3.16.4. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 

Kvt.) 105. § szerint a környezethasználó jogutód nélküli megszűnése esetén a felszámolás vagy 
végelszámolás során, állapotfelmérés alapján a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a 
tevékenység következtében létrejött környezetkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.  

 
 
4. A környezetvédelmi engedély hatálya: 
 

Az engedély 2047. december 31-ig hatályos. 
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5. A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét az alábbiakra: 
 
5.1. A Kvt. 72. §-a alapján a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt visszavonja, ha 

a véglegessé válástól számított öt éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz szükséges 
építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, illetőleg ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy a 
környezetvédelmi engedéllyel nem kíván élni, továbbá akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló 
feltételek lényegesen megváltoztak. 

 
5.2. Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá az engedélyes 

adataiban bekövetkező változást az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság felé 15 
napon belül bejelenteni. 

 
5.3. A Khvr. 10. § (8) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt – 

hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek 
megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.  

  
5.4. Jelen engedély nem mentesít az egyéb, – jogszabályban előírt – hatósági engedélyek 

beszerzésének kötelezettsége alól. 
 
5.5. Környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is 

kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás, intézkedés megtételére. 
 
5.6. A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység a Khvr. 26. § (4) 

bekezdése szerinti jogkövetkezményeket vonja maga után.  
 
5.7. A Khvr. 11. § (3) bekezdése szerint az engedély érvényességi idejének lejártakor, amennyiben a 

környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a Kvt. felülvizsgálatra 
vonatkozó rendelkezéseit [Kvt. 73–76. §, 78–80. §] kell alkalmazni. 

 
A döntés közlése hirdetményi úton történik. A környezeti hatásvizsgálati eljárást lezáró határozatról szóló 
hirdetményt az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzője részére jelen határozat 
mellékleteként küldi meg a környezetvédelmi hatóság, a hirdetményi közlés időpontját jelen döntéssel 
párhuzamosan küldendő levélben jelöli meg. 
 
A közlés jogkövetkezményei – így a jogorvoslatra nyitva álló határidő kezdete – a hirdetményi úton 
történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.  
 
A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. 
 
A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per 
kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem 
rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a 
Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.), de a 
vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-
48.) címén benyújtani. 
 
A perben a jogi képviselet kötelező. 
 
Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti minden 
elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet. Az elektronikus 
ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a határozza meg. 
 
A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client 
 
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 
hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a 
halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni 
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azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek 
igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. 
 
Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy 
érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.  
 
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000 forint. A közigazgatási bírósági 
eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le 
nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt. 
 
 

INDOKOLÁS  
 
 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztése – CIVAQUA 
Program II/a üteme keretében a térségi vízpótlási feladatok ellátását tervezi megvalósítani. A tervezett 
tevékenységek részben a Khvr. 3. sz. melléklet 122. b) és 127. c) pontjának hatálya alá tartoznak, illetve 
a beruházás több, a Khvr. hatálya alá nem tartozó elemet is tartalmaz. 
 
A Khvr. 1. § (5) bekezdése szerint a környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság – 
előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó 
olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel. 
 
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság meghatalmazásából a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és 
Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2022. július 21-én a környezetvédelmi hatóságnál 
környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett a Khvr. 3. § (1) bekezdése alapján.  
 
A környezeti hatástanulmányt a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. készítette el, alvállalkozóként az élővilágvédelmi fejezet kidolgozásában és a Natura 
2000 hatásbecslésben közreműködött a Bioaqua Pro Kft. 
 
A környezeti hatástanulmány áttanulmányozása után megállapításra került, hogy az a Khvr. 6. számú 
mellékletében meghatározott általános tartalmi követelményeknek megfelelően került összeállításra.   
 
A beruházás környezetvédelmi engedélyezése a „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú 
Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése” elnevezésű projekttel összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
685/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű ügy. 
 
A környezeti hatástanulmány és az állásfoglalások alapján, a létesítés és az üzemeltetés során 
figyelembeveendő tényezőket, a szükséges feltételeket az alábbi szempontok alapján rögzítette a 
környezetvédelmi hatóság: 
 
A földtani közeg védelmével  kapcsolatosan a benyújtott hatástanulmányban foglaltak szerint az építési 
és üzemeltetési fázisban a földtani közeg tekintetében elsősorban fizikai hatásokra és változásokra kell 
számítani (tömörödés, áthelyezés, termőföldfoglalás, funkcióváltás). A tervezett létesítmények túlnyomó 
része földmű, illetve a földtani közeg jelentős mennyiségi igénybevételével jár (zárt vezeték, munkaárok, 
meder, tározó), de ez nem jelenti a minőségi veszélyeztetés hatványozott jelenlétét. 
A földtani közeg minőségében a tervezett építési munkák és művek vonatkozásában csupán rendkívüli 
események (havária) kapcsán állhat be kedvezőtlen változás, mely megfelelő munkaterületi fegyelem és 
az esetlegesen szükségessé váló kárelhárítás mellett csak kis kiterjedésű és ideiglenes lehet. 
Az építési munkálatok során havária helyzetet jelenthet a munkagépek meghibásodása (pl. munkagép 
hidraulikacsövének sérülése, vagy más jellegű szénhidrogén kifolyása meghibásodás miatt) és ezáltal 
szennyezőanyag kikerülése. Ezekre az esetekre fel kell készülnie a kivitelezőknek, és megfelelő felitató 
anyagokat kell a munkaterületen tárolni. Ezeket használatukat követően jogszabályokban meghatározott 
módon tárolni kell, illetve át kell adni ártalmatlanításra. Az esetleges káreseményről a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fav.) 19. § (1)-(2) bekezdései 
értelmében a területileg illetékes vízügyi és a környezetvédelmi hatóságot értesíteni kell, illetve 
haladéktalanul meg kell kezdeni a kárelhárítást. A kiviteli tervben a havária veszély elkerülése és 
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-elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket meg kell határozni. Korszerű munka- és szállítógépek 
alkalmazása, a kiviteli tervben meghatározott intézkedések betartása esetén a havária veszély 
elviselhető kockázatot jelent. 
A benyújtott hatástanulmány szerint a munkagépek üzemanyaggal való feltöltése általában a helyszínen 
történik tartálykocsiról. Az esetleges túltöltések megelőzésére a tartálykocsit túlfolyás-gátló szeleppel kell 
ellátni, melynek következtében elkerülhetők az üzemanyag elfolyások. (Ugyanezen szempontot 
figyelembe véve nem javasolt az üzemanyag hordóból szivattyúval történő feltöltése.) Az üzemanyag 
áttöltés idejére kármentő tálcát kell elhelyezni az üzemanyagtartály alatt, kizárva ezzel a szénhidrogének 
földtani közegbe kerülését. Javasolt továbbá egy, a tartálykocsihoz tartozó hulladékgyűjtő zsák is, 
amiben az esetlegesen keletkező olajos rongyokat lehet gyűjteni. 
A munkavégzés helyszínén olajcsere a munkagépeken nem várható. Amennyiben erre mégis szükség 
lenne, kármentő tálcák alkalmazásával elkerülhető, hogy a fáradt olaj veszélyt jelentsen a környezetre. A 
fáradt olajat, az elhasznált olajszűrőket és az olajos rongyokat, göngyölegeket zárt tartályban, 
edényzetben kell gyűjteni. 
A hidraulikus munkagépek működéséhez szükséges olaj, illetve az akkumulátorok cseréje szintén nem 
valószínűsíthető a földmunkák helyén, mert erre a korszerű gépeknél évente legfeljebb 1-2 alkalommal 
lehet szükség. Ezt a TMK munkák keretében a gépeket üzemeltető cég telephelyén, illetve 
szakszervízben végzik el. 
 
Tekintettel arra, hogy a szükséges bontási munkák és az építési tevékenységek egyrészt meglévő, 
üzemelő létesítmények területén, illetve közelében tervezettek, (bár igen kis valószínűséggel, de) 
előfordulhat a korábbi üzemelésből kifolyólag szennyezett földtani közeg (kotrási iszap) jelenléte. A 
Bodaszőlő mellett tervezett zárt vezeték a volt szovjet üzemanyag tároló területét megközelíti, ahol – kis 
eséllyel – szintén előfordulhat szennyezett földtani közeg. A rendelkező részben erre az esetre 
vonatkozóan a Fav. 19. § (1)-(2) bekezdései alapján előírásra került a megnevezett hatóságok értesítési 
kötelezettsége. 
 
A hatástanulmány a lehetséges hatótényezőkből kiindulva – elsősorban a havária események esetére 
vonatkozóan – részletes védelmi intézkedéseket javasol a földtani közeg védelme érdekében. 
 
A benyújtott hatástanulmányban foglaltak, valamint a Fav. és a Favhér. előírásai alapján megállapítható, 
hogy a megvalósítás, a tevékenység végzése, valamint a felhagyás során – a rendelkező részben foglalt 
feltételek, a hatástanulmányban foglalt előírások, az általános környezetvédelmi jogszabályi és a 
vonatkozó szakmai előírások, valamint a technológiai fegyelem maradéktalan betartása esetén – a 
földtani közeg szennyezése kizárható. 
 
A földtani közeg minőségének védelme érdekében tett előírások jogszabályi alapja a Fav. 10. § (1) 
bekezdés a)-c) pontjai, a 19. § (1)-(2) bekezdései, a Favhér. 1. és 3. számú mellékletei, a Khvr. 10. § (4) 
bekezdés a) pontja, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. §-a. 
 
Hulladékgazdálkodási  szempontból a benyújtott dokumentációban bemutatták a hulladékképződéssel 
járó tevékenységeket, ismertették a keletkező hulladékok mennyiségét és összetételét és leírták a 
hulladékok gyűjtési módját.  
 
Hulladékkeletkezés számottevő mennyiségben csak a kivitelezés során várható. Az üzemelés a 
fenntartási tevékenységhez köthető elenyésző mennyiségű hulladék keletkezésével jár. A kivitelezési 
munkák alkalmával kommunális, szénhidrogén tartalmú és építési/bontási hulladékok keletkeznek, 
továbbá a tervezett fejlesztés növényzet irtását teszi szükségessé. 
 
A környezetvédelmi hatóság a hatástanulmányban közöltek alapján megvizsgálta a hulladékképződés 
megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények 
teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések 
kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék kezelésének 
megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint építésnél az 
építési és a bontási hulladékok kezelését. 
 
Amennyiben a tevékenység során keletkező hulladékokat az engedélyben foglaltaknak és a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtik és az adott hulladék kezelésére engedéllyel rendelkező 
részére adják át, abban az esetben kizárható a környezet károsodása. 
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A veszélyes-, és nem veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, az adatszolgáltatásokra 
és nyilvántartás vezetésére vonatkozó feltételeket a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet és az egyes 
hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. 
(IX. 29.) Korm. rendelet és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 
szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet alapján írta elő a környezetvédelmi hatóság. 
 
A levegőtisztaság-védelemmel  kapcsolatban megállapítható, hogy az építési időszakban egyrészt 
maguk az építési munkák, másrészt az azokhoz kapcsolódó szállítások járnak légszennyező anyag 
kibocsátással. 
Az építési munkálatok közé tartozik a nyomóvezeték és a hozzá tartozó tolózár aknák építése, 
gravitációs vezetékek építése, csatornaépítés, csatornák medrének burkolása, műtárgyak (vízkormányzó 
és vízkivételi) építése, felújítása és bontása, tározó létesítése, a terület előkészítés, a növényzetirtás, 
valamint az előkészítés és az utómunkálatok keretében is előforduló tereprendezés. 
 
Légszennyező anyag kibocsátással jár a munkagépek működése, melynek legnagyobb hatásterülete 
126 m. 
Határértéket meghaladó koncentrációk kialakulása védendő épületeknél csak néhány esetben, 
alkalomszerűen, rövid ideig várható. 
 
A munkagépek kipufogógázai miatt jelentkező levegőkörnyezeti terhelés (alapvetően a szálló por és 
nitrogén-dioxid) hatása a munkavégzés közvetlen, néhány tízméteres környezetében terhelő, nagyobb 
távolságban már elviselhető, illetve semleges lesz. 
 
Az építési munkák során a környezet porterhelésének átmeneti növekedése várható a földmozgatással 
járó munkák (tározótér kialakítása, tereprendezés, terület előkészítés, csatornaépítés, vezetéképítés), 
illetve az ezekhez és az egyéb munkálatokhoz szükséges szállítások miatt. 
 
A porterhelés legnagyobb hatásterületét 148 méterben állapította meg a hatástanulmány, védelmi 
intézkedésekkel a hatásterület középmagas növényzettel borított felszín esetében 107 m, 
falusias/kertvárosias beépítettségű, illetve erdővel borított területen 99 m. 
 
A szállításból adódó többletterhelés megfelelő ütemezés esetén elhanyagolható mértékű lesz, a 
szállítások hatása semlegesnek tekinthető. 
 
Az új létesítmények (szivattyútelep, nyomóvezeték és gravitációs vezeték, új műtárgyak, burkolt medrű 
csatornák, tározó) üzemeltetése során levegőterhelés nem várható, a szivattyútelep elektromos üzemű 
lesz. Levegőszennyezés az esetenként szükséges fenntartási, karbantartási munkákhoz köthető és 
normál üzemmenet esetén érdemi levegőterheléssel nem jár. 
 
A feltételek rögzítését az alábbi jogszabályok indokolják: 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lev.R.) 4. §-a 
értelmében tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő 
működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, 
továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 
 
A Lev.R. 25. § (1) bekezdése szerint helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában 
létesíthető és üzemeltethető. 
 
A Lev.R. 26. § (1) bekezdése alapján diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket 
érvényesíteni kell. A (2) bekezdése értelmében diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag 
levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, 
fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és 
tisztántartásáról gondoskodik. 
 
A Lev.R. 28. § (2) bekezdése szerint a közúti jármű üzembentartója szállítás esetén a szállított anyag 
által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles. 
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A Lev.R. 30. § (1) bekezdése alapján bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika 
alkalmazásával végezhető. A (2) bekezdése értelmében ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a 
levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények 
írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés 
leválasztási hatásfokának növelése. 
 
Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a 
bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható. 
 
A zaj- és rezgés elleni védelemmel  kapcsolatban megállapítható, hogy a tervezett beavatkozások több 
szakaszon lakóterületek mellett is elhaladnak, illetve a szállítással érintett lehetséges útvonalak mentén 
is több település található. 
 
Az építési tevékenység nappal zajlik, éjszakai munkavégzés nem történik. A legnagyobb zajhatással a 
növényzetirtás jár majd, emellett a tározótöltés építése, a területelőkészítés és a műtárgyépítési 
tevékenységek járnak még magasabb zajterheléssel (ez utóbbi azokban az esetekben, ahol minden 
felsorolt munkagép szükséges lesz). 
 
A hatástanulmány alapján megállapítható, hogy az építési munkálatok során a zajterhelési határértékek 
túllépése a jelenlegi információk alapján nem zárható ki a projekt megvalósítása során a 
beavatkozásokhoz közeli védendő objektumoknál. A zajterhelés – például: Debrecen Pallag, Debrecen-
Józsa, Debrecen Salakos utca, Bürök utca, Katicavirág utca, Hópihe utca, Madárbirs utca, Harangvirág 
utca, Bocskaikert Farkas köz, Viola utca, Bodaszőlő Zelemér utca, – ezeken a helyszíneken a 
munkálatokhoz közeli védendő objektumok vonatkozásában akár terhelő is lehet. Az egyéb, illetve 
távolabbi helyszíneken a munkavégzés okozta zajterhelés elviselhető.  
 
A határérték feletti zajterhelés csökkentésére több csillapítási lehetőség van. Javasolt minden érintett 
helyszín esetében a végzett munkákat csökkentett méretű géplánccal, amennyire csak lehetséges nem 
egyidőben működve végezni, az érintett védendő épületek közelében végzett munkálatoknál a 
munkagépekkel lehetőség szerint nem együtt, egyszerre mozogva dolgozzanak, hanem azokat 
egymástól minél távolabb mozgatva, ritkított üzemeltetést biztosítva kell végezni a munkálatot, a 
munkafolyamatokat semmiképpen sem párhuzamosan kivitelezve, szükség esetén mobil zajvédelem 
alkalmazása mellett. 
 
A dokumentáció 6.2.6. Zaj- és rezgésvédelem fejezetében felsorolt zajterhelést csökkentő javaslatok 
betartásával a zajterhelésből adódó konfliktusok minimalizálhatók. 
 
Mivel az építési zaj az egyes munkafázisokban határérték túllépést eredményez, amennyiben az egyes 
építési időszakokra a zajterhelés műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem 
csökkenthető, a kivitelező felmentést kell, hogy kérjen a külön jogszabály szerinti zajterhelési 
határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól. A kérelemben meg kell jelölni a határérték 
túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett 
intézkedéseket és azok várható eredményeit. 
 
A szállításokból adódó, közlekedési zajterhelés a szállítási útvonalakhoz közel eső épületeknél a 
jelenlegi zajállapothoz képest, a zajvédelmi javaslatok betartása mellett az érintett utak esetében 
várhatóan csak elhanyagolhatóan kismértékű növekedést jelent. 
 
A létesítéshez kapcsolódó szállítás miatt és a földmunkák közben fellépő rezgésterhelés várhatóan a 
legtöbb helyszínen semleges lesz a védendő objektumokra nézve. A későbbi vitás helyzetek 
megelőzése érdekében azonban javasolt, a nagyobb volumenű szállításokkal érintett útszakaszokhoz és 
építési munkákkal érintett területekhez legközelebb eső épületek statikai állapotfelmérését, a meglévő 
épületkárok dokumentálását a kivitelezési munkák megkezdése előtt elvégezni. 
 
A rendszer üzemeltetésekor számottevő zajhatás elsősorban a szivattyúk használata során fordulhat elő. 
A szivattyútelep fejlesztése után összesen 6 db új KSB RDLO elektromos motorral működő szivattyú 
használata tervezett. Üzemeltetéskor a nappalra, és az éjszakára meghatározott határértékeket 
várhatóan nem haladják meg. 
Az egyéb kisműtárgyak esetében aggregátok vagy szivattyúk használata nem tervezett, így ezek 
zajterhelése is semleges lesz. 
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A vízpótló rendszer elemei várhatóan kis mértékű többlet fenntartási, karbantartási munkát  
igényelhetnek, amely rövid ideig tartó átmeneti zajterheléssel jár majd a gazdasági területen, ebből a 
szempontból nem várható számottevő változás. A csatornák fenntartása a területen már korábban is 
végzett mezőgazdasági tevékenységek során tapasztalható zaj- és rezgéskibocsátástól  számottevően 
nem különbözik. 
 
Mindezek figyelembevételével az üzemelés közben a jelenlegi zajállapothoz képest az érintett területek 
esetében a hatást elviselhetőnek ítélte meg a dokumentáció. 
 
A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feltételek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a 27/2008. KvVM-EüM együttes rendelet alapján 
kerültek előírásra. 
 
Természet- és tájvédelmi szempontból  a benyújtott hatástanulmány alapján megállapításra került, 
hogy a benyújtott hatásvizsgálati dokumentáció alapján a tervezett CIVAQUA Program II/a. ütemében a 
HTVR szivattyútelep fejlesztése (2 db szivattyú, 2 db transzformátor, belső elektromos hálózat felújítása, 
nyomócsövek egyesítése az udvartéren), a H-IV nyomóvezeték megépítése, a H-IV/A nyomóvezeték 
megépítése, a H-IV/B gravitációs vezeték megépítése, a H-II/B vezeték megépítése, a H-II/A - Brassó-éri 
vízleadó zárt vezeték és vízleadó műtárgy megépítése, a Nagyerdei mellékvezeték megépítése, a 
Kondoros-csatorna mederburkolása, a Kondoros-Cserei-ér összekötő csatorna megépítése, a Cserei-ér 
mederburkolása, a Cserei-ér - Fancsika I. összekötő csatorna mederburkolása, a Kati-ér - Fancsika I. 
összekötő csatorna mederburkolása, a Kati-ér mederburkolása 40+861 - 40+491 szakaszon, a Kati-ér 
mederburkolása 39+155 – 38+561 szakaszon, 10 db új műtárgy építése (több ponton), 12 db vízkivételi 
műtárgy előkészítése (H-IV és H-IV/A nyomóvezetékek mentén), 5 db tolózárakna kiépítése (H-IV és H-
IV/A nyomóvezetéken), 9 db műtárgy felújítása (több ponton), a Nagyerdei fogadótározó (kiegyenlítő 
tározó) megvalósítása tervezett Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Bocskaikert, Debrecen közigazgatási 
területén található ingatlanokat érintve. 

A tervezett beruházás megvalósítása által érintett Balmazújváros közigazgatási területén található 
ingatlanok nem minősülnek országos jelentőségű védett természeti területnek, nem képezik a Natura 
2000 hálózat részét. A HTVR szivattyútelep fejlesztéséhez kapcsolódó munkálatok a Magyarország és 
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
2018. évi CXXXIX. törvény) alapján az Ökológiai Hálózat ökológiai folyosójának részét képező 
földrészleteket érintenek.  

A tervezett beruházás nyomvonala Hajdúböszörmény közigazgatási területén az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett fölrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) 
KvVM rendelet (a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet) értelmében a Natura 2000 hálózat 
(Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek HUHN20033 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület), 
valamint a 2018. évi CXXXIX. törvény alapján az Ökológiai Hálózat mag- és pufferterületének részét 
képező földrészleteket érint. A létesítendő zártvezeték környezetében a Tvt. 23. § (2) bekezdése alapján 
országos jelentőségű védett kunhalmok (Telek-halom, Zeleméri-templomdomb), továbbá 
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 42/2007. (XII. 07.) Önk. rendeletének (a továbbiakban: 
42/2007. (XII. 07.) Önk. rendelet) 6. és 7. számú mellékletei alapján a Tócóvölgy helyi jelentőségű 
természetvédelmi terület (1996), valamint a Zeleméri középkori templomrom (1981) megnevezésű helyi 
jelentőségű természetvédelmi területek találhatóak. 

A tervezett beruházás nyomvonala Bocskaikert közigazgatási területén nem érint országos jelentőségű 
védett természeti területet vagy a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a Natura 2000 hálózat részét 
képező földrészletet. 

A tervezett beruházás megvalósítása Debrecen közigazgatási területén a helyi jelentőségű természeti 
értékek védelméről szóló 24/2006. (VIII. 14.) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzati rendelete (a 
továbbiakban: Önkormányzati rendelet) alapján helyi jelentőségű védett (pl. Monostori- és Szentgyörgyi-
erdő, Bánk - Fancsika, Pihenőerdő Központ, Vekeri Pihenőközpont), a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet 
alapján a Natura 2000 hálózat (Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek HUHN20033, Sámsoni úti-
bellegelő HUHN20161 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület), valamint a 2018. évi CXXXIX. 
törvény alapján az Ökológiai Hálózat mag- és pufferterületének részét képező földrészleteket érint. A 
beruházás környezetében a Tvt. 23. § (2) bekezdése értelmében ex lege védett láppal érintett, a 
Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet (a 
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továbbiakban: 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet) alapján a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület 
részeként országos jelentőségű védett területek is találhatóak. 

A 42/2007. (XII. 07.) Önk. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint helyi védelem tárgyát képezi mindazon 
magasabb szintű védelemben nem részesülő épített (épület, településrész, utcarész, építmény, köztéri 
szobor, emlékmű) vagy természeti (területegység, növények együttese, egyedi növény, országos 
védelem alatt nem álló , védett vagy fokozottan védett állat és növényfaj egyede és élőhelye) érték, 
melyet az Önkormányzat Képviselő-testülete településtörténeti, településszerkezeti, tájképi, régészeti, 
környezeti, építészeti esztétikai értéke miatt védettnek, védelem alatt állónak minősített, illetve amelynek 
védelmét folyamatba helyezte.  
 
Az Önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében e rendelet célja egyrészt, hogy a helyi 
jelentőségű természeti területek őrizzék meg a megmaradt élővilágnak továbbra is potenciális élőhelyeit, 
tudományos, kulturális közérdekből biztosítsa a rekreációt, lehetőséget adva a lakosság részére a 
természeti értékek megismerésére, másrészt a helyi jelentőségű természeti értékű fák, fasorok 
megőrzése, mivel kiemelkedő értékes fajok. 

A 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet 2. §-a alapján a védetté nyilvánítás célja a Magyarországon elsőként 
védetté nyilvánított öreg tölgyes és a környező erdőtársulások megőrzése az utókor számára. Debrecen 
város életében a Nagyerdő mindig jelentős szerepet játszott, megőrzése a város és a természetvédelem 
szempontjából egyaránt fontos. 

A Tvt. 23. § (2) bekezdése értelmében e törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, 
barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti területek 
országos jelentőségűnek [24. § (1) bekezdés] minősülnek. 

A Tvt. 31. §-a szerint tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi 
célokkal ellentétesen megváltoztatni. 
 
A Tvt. 35. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai alapján védett természeti területen a 7. § (2) 
bekezdésében foglaltakon túl tilos olyan épületet, építményt, nyomvonalas létesítményt, berendezést 
létesíteni vagy üzembe helyezni, amely annak jellegét és állapotát veszélyezteti, károsítja, vagy ott a 
tájképi egységet megbontja, valamint gondoskodni kell a vadon élő szervezetek, életközösségeik, a 
biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a 
talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről. 

A Tvt. 38. § (1) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen 
b)  a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz; 
c)  a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához; 
d) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a 

megváltoztatásához; 
e)  az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás 

legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez; 
f)  nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló és 

szalma égetéséhez, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével - erdőterületen tűz 
gyújtásához; 

g)  növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét 
befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához; 

j)  járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt mezőgazdasági és erdészeti használatú utak, az 
engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó 
- külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek járművei kivételével. 

 
A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a Natura 2000 területek 
lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, a rendelet 1-3. számú mellékletében 
meghatározott fajok és a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott élőhelytípusok kedvező 
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek 
lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek 
biztosítása. 
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A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) 
bekezdés a), b) és c) pontjai alapján a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen 
a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé 
alakításához; a terület helyreállításához, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet 
hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna 
medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási 
céllal történő kivágását. 
 
A 2018. évi CXXXIX. törvény 4. § 34. pontja szerint az ökológiai hálózat magterületének övezete az 
OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe 
olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző 
természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és több 
védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. 

A 2018. évi CXXXIX. törvény 4. § 36. pontja értelmében ökológiai hálózat pufferterületének övezete az 
OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe 
olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik azon tevékenységek 
negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül 
befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek. 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezés során megállapítást nyert, hogy a beruházás 
megvalósítása közvetlenül érinti a Natura 2000 hálózat részét képező ingatlanok területét, azokra, 
valamint azok élővilágára hatással van mind a létesítés, mind az üzemeltetés során, ezen oknál fogva a 
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a benyújtásra került Natura 2000 
hatásbecslési dokumentáció alapján történő hatásbecslés szükséges. 
 

I. A tervezett beruházás hatásainak – a létesítés és az üzemeltetés során - vizsgálata a 
hatásterület által érintett Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek HUHN20033 kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület, az ott található Natura 2000 jelölő fajok és élőhelyek vonatkozásában. 
 

A Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek HUHN20033 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 
kiterjedését tekintve 5634,6 hektáros területen terül el - Debrecen közigazgatási területén 2183,84 ha, 
Hajdúböszörmény közigazgatási területén 2301,98 ha, Hajdúhadház közigazgatási területén 1148,78 ha 
-, melynek mintegy 1000 hektáros területén található meg a 91I0 – Euro-szibériai erdősztyepp-tölgyesek 
megnevezésű, kiemelt közösségi jelentőségű élőhely.  
 

A Natura 2000 területre a H-II/B. vezeték megépítése, valamint a Nagyerdei fogadótározó (Debrecen-
Pallag településrész délnyugati határán) kialakítása lehet hatással. 

1. A Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek HUHN20033 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
terület jelölő élőhelyei (forrás: 
https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDF.aspx?site=HUHN20033): 

 

91F0 - Keményfás ligeterdők 
91I0 - Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek – kiemelt jelentőségű jelölő élőhely 
 
A tervezett beruházás megvalósításával a 91F0 - Keményfás ligeterdők megnevezésű Natura 2000 
jelölő élőhely nem érintett, arra a projekt kivitelezése, üzemeltetése nincs jelentős hatással. 
 
A 91I0 - Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek megnevezésű kiemelt jelentőségű Natura 2000 jelölő 
élőhely az alábbi esetekben érintett a beruházás megvalósításával. 
 
A 3-as azonosító, L5×RC×OG ANÉR-kódú élőhelyfolt, ami egy kevéssé járt, keskeny földút, amelynek 
mindkét oldalán kocsányos-tölgyesek találhatóak. Az aljnövényzetük zavart, de megjelenik bennük 
néhány faj, amelyek a természetes alföldi tölgyesek aljnövényzetében is megtalálhatók. A szakaszon 
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található erdők megfeleltethetőek „91I0 Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek tölgyfajokkal (Quercus 
spp.)” élőhelynek. 
 
A 15-ös azonosító, L5×RC ANÉR-kódú élőhelyfolt, ami egy kocsányos tölgyes erdő, elég zavart 
aljnövényzettel. Viszonylag idős 30-40 cm törzsátmérőjű példányok élnek itt. Valaha itt is futott egy 
földút, de most már alig kivehető a nyomvonala. A szakaszon található erdő megfeleltethető „91I0 
Euroszibériai erdőssztyepp-tölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)”élőhelynek. 
 
A 16-os azonosító, L5×P1×OG ANÉR-kódú élőhelyfolt, ami egy földút, az egyik oldalán kerített fiatal hárs 
ültetvény található, a másik oldalán kocsányos tölgy alkotta erdő. A szakaszon található erdők egy része 
megfeleltethető „91I0 Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)” élőhelynek. 
 
A 17-es azonosító, L5×S3×OG ANÉR-kódú élőhelyfolt, ahol a földút egyik oldalán egy kocsányos tölgyes 
található, a másik oldalán egy fekete dió (~20 cm körüli törzsátmérő jellemző) ültetvény. A tölgyes 
fajkészlete valamivel természetesebb képet mutat. A szakaszon található erdők egy része 
megfeleltethető „91I0 Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek tölgyfajokkal (Quercus spp.)” élőhelynek. 
 
A 18-as azonosító, L5×RC×OG ANÉR-kódú élőhelyfolt egy földút, aminek az egyik oldalán kocsányos 
tölgyes, a másik oldalán hárs erdő található. Mindkét erdő aljnövényzete jellegtelen, fajszegény. A 
szakaszon található erdők egy része megfeleltethető „91I0 Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek 
tölgyfajokkal (Quercus spp.)” élőhelynek. 
 
A vizsgálati dokumentáció a 91I0 - Euro-szibériai erdőssztyepp-tölgyesek megnevezésű kiemelt 
jelentőségű Natura 2000 jelölő élőhelyet hatásviselőnek tekinti, a beruházás megvalósítása kapcsán a 
legnagyobb területigényt (a H-II-B vezeték nyomvonalának esetében 10 méter széles helyfoglalással – 6 
méter széles munkaárok, 4 méter szélesen ideiglenes földdepóniák elhelyezése – vizsgálva). A tervezett 
nyomvonal legtöbbször meglévő, útként is funkcionáló, tisztán tartott nyiladékokban fut, kisebb részben 
cserjékkel-fákkal benőtt, nyiladékként már nem funkcionáló fás-bokros területeken, még kisebb részben 
erdőállományokban, állománybelsőkben. A kivitelezési munkálatok a jelölő élőhely állapotára tekintettel 
ideiglenesen megszüntető hatásúak, azonban a rendelkező részben foglalt feltételek betartásával 
történő munkavégzés esetén a káros hatások mérsékelhetőek, továbbá megállapítható, hogy 
hosszútávon sem a kivitelezés, sem az üzemeltetés nem lesz jelentős hatással az érintett területekre és 
azok élővilágára.  
 

2. A Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek HUHN20033 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
terület jelölő fajai (forrás: https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDF.aspx?site=HUHN20009): 

 
nagy hőscincér (Cerambyx cerdo; t.é.: 50.000- Ft) 
nagy szarvasbogár (Lucanus cervus; t.é.: 10.000- Ft) 
skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus; t.é.: 5.000- Ft) 
díszes tarkalepke (Euphydryas maturna; t.é.: 50.000- Ft) 
magyar nőszirom (Iris aphylla ssp. hungarica; t.é.: 100.000- Ft) 
csonkafülű denevér (Myotis emarginatus; t.é.: 100.000- Ft) 
nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus; t.é.: 100.000- Ft) 
 
A benyújtott Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció alapján a vizsgálattal érintett, Natura 2000 hálózat 
részét képező ingatlanok területén jelölő fajok tekintetében a díszes tarkalepke (Euphydryas maturna), 
csonkafülű denevér (Myotis emarginatus), nyugati piszedenevér (Barbastella barbastellus), magyar 
nőszirom (Iris aphylla ssp. hungarica) előfordulása nem nyert bizonyítást.  
 
A jelölő denevérfajok esetében elmondható, hogy a vizsgálat során a területen egyedeik nem kerültek 
elő, azonban a munkálatok során esetlegesen szükségessé váló idős, odvas fák – melyek az egyedek 
számára búvóhelyül szolgálhatnak - kivágása esetén érinthetik a fajok egyedeit, megjelenésük nem 
kizárható.  
 
A tárgyi Natura 2000 terület előzően felsorolt jelölő fajainak esetében sem a beruházás megvalósítása, 
sem annak üzemeltetése nincs jelentős hatással. 
 
A nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) esetében megállapításra kerül a vizsgálati dokumentációban, hogy 
a felmérés során a zártvezeték nyomvonalán előfordulása nem került regisztrálásra, azonban a vezeték 
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nyomvonalán várhatóan kivágásra kerülő fák között előfordulhatnak olyan középkorú vagy idős 
kocsányos tölgy (mellmagasságban mért törzsátmérő > 50 cm) egyedek, amelyek potenciális fejlődési 
helyei lehetnek a faj lárva állapotú egyedeinek.  
 
A tervezett beruházás megvalósítása, amennyiben a faj egyedei előfordulnak, jelen vannak a területen, 
kismértékű károsító hatással lehet az egyedekre és élőhelyükre nézve, azonban ezen hatás a 
rendelkező részben foglalt előírások betartásával tovább mérsékelhető. 
 
A természetmegőrzési terület tervezett beruházással érintett részein a nagy szarvasbogár (Lucanus 
cervus) és a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), mint jelölő és védett bogárfajok egyedeinek jelenléte 
nyert bizonyítást. 
 
A skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) és a nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) esetében 
megállapításra kerül a vizsgálati dokumentációban, hogy a fajok egyedei a felmérések során csupán egy 
helyről kerültek elő, mégpedig a tervezett fogadótározó környezetéből, ahol közvetlen érintettség (azaz a 
Nagyerdő fáinak kivágása) nem várható, továbbá, a vezeték nyomvonalán várhatóan kivágásra kerülő 
fák között előfordulnak olyan középkorú vagy idős faegyedek, amelyek potenciális fejlődési helyei a fajok 
lárvális állapotú egyedeinek. 
 
A tervezett beruházás megvalósítása, amennyiben a fajok egyedei előfordulnak, jelen vannak, a 
területen kismértékű károsító hatással lehet az egyedekre és élőhelyükre nézve, azonban ezen hatás a 
rendelkező részben foglalt előírások betartásával mérsékelhető. 
 
A megvalósuló beruházás elősegíti a környező területek – köztük a természetvédelmi szempontból 
jelentős élőhelyek – élővilágának megőrzését és élőhelyeinek fennmaradását, vízellátását segítheti, 
ezen oknál fogva hosszútávon pozitív hatások feltételezhetőek az üzemeltetés során.  
 
A tervezett beruházás megvalósítása a jelölő fajok magyarországi állományának tekintetében – a 
munkálatok megfelelő időbeli ütemezése, térbeli lehatárolása, valamint a természetvédelmi szempontú 
előírások betartása mellett - nem lesz jelentős hatással. 
 
II. A tervezett beruházás hatásainak – a létesítés és az üzemeltetés során - vizsgálata a 
hatásterület által érintett Sámsoni úti-bellegelő HUHN20161 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
terület, az ott található Natura 2000 jelölő fajok és élőhelyek vonatkozásában. 
 
A Sámsoni úti-bellegelő HUHN20161 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület kiterjedését 
tekintve 241,09 hektáros területen terül el. 
 
A Natura 2000 területet a Kondoros-csatorna (20+955 és 21+535 szelvények közötti szakasz) 
mederburkolásához kapcsolódó munkálatok érintik. A beavatkozások által érintett terület gyakorlatilag a 
Kondoros-ér nyomvonala (kb. 1220 m). Amennyiben a munkavégzés által érintett területrész egy 
legfeljebb 10 m széles sávként kerül meghatározásra a korábbiak alapján, akkor az érintett terület 
maximális kiterjedése 12 200 m2, ami a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület területének 
0,5%-a. 
 

1. A Sámsoni úti-bellegelő HUHN20161 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő 
élőhelyei (forrás: https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDF.aspx?site=HUHN20161): 

 
6260 – Pannon homoki gyepek 

A tervezett beruházás megvalósításával a 6260 – Pannon homoki gyepek megnevezésű Natura 2000 
jelölő élőhely sem közvetlenül, sem közvetve nem érintett, arra a projekt kivitelezése, üzemeltetése nincs 
jelentős hatással. 
 

2. A Sámsoni úti-bellegelő HUHN20161 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület jelölő fajai 
(forrás: https://natura2000.eea.europa.eu/natura2000/SDF.aspx?site=HUHN20161): 

 
vöröshasú unka (Bombina bombina; t.é.: 10.000- Ft) 
mocsári teknős (Emys orbicularis; t.é.: 50.000- Ft) 
magyar kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. hungarica; t.é.: 100.000- Ft) 
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ürge (Spermophilus citellus; t.é.: 250.000- Ft) 
 
A benyújtott környezeti hatástanulmány, valamint a környezetvédelmi hatóság rendelkezésére álló 
információk alapján a vizsgálati területen, valamint annak környezetében a védett mocsári teknős (Emys 
orbicularis) előfordulását legutoljára a természetmegőrzési terület déli szélén elhelyezkedő mesterséges 
vizes élőhelyen („tankúsztató„) észlelték (2003.), a jelenlegi felmérés során a vizsgálati területen egyede, 
állománya nem került elő. A tervezett beruházás megvalósítása, üzemeltetése nem lesz káros hatással a 
faj egyedeire, állományára. 
 
A vizsgálati dokumentáció megállapításai alapján a fokozottan védett ürge (Spermophilus citellus) 
kapcsán a Sámsoni-úti bellegelő területén egyetlen helyen, mindösszesen 3 db ürgelyuk került 
rögzítésre. A lyukak a vizsgálati évben keletkeztek, de a vizsgálat idején láthatóan nem voltak aktívak, az 
ürge előfordulására más nem utalt. A terület erősen alullegeltetett, magas lágyszárú és kóros 
növényekkel borított, aktuális állapotában az ürge számára kevéssé alkalmas. A tervezett 
beavatkozással közvetlenül érintett nyomvonal mentén az élőhelyi adottságok az ürge számára 
alkalmatlanok, az egyetlen potenciálisan ürgés terület a beavatkozás hatásterületén kívül, attól mintegy 
300 méterre helyezkedik el. A tervezett beruházás megvalósítása a jelölő faj magyarországi 
állományának tekintetében sem a kivitelezés, sem az üzemeltetés során nem lesz jelentős hatással. 
 
Összességében elmondható, hogy a tervezett beruházás megvalósítása a védett, fokozottan védett, 
közösségi jelentőségű fajok esetében időszakos zavarással, élő- és táplálkozóhelyek átalakulásával jár. 
Azonban a projekt következtében kialakuló stabilabb vízellátottságú élőhelyek létrejötte az ott élő 
állatfajok számára kedvezőbb életfeltételeket biztosíthatnak, melynek következtében egyedszámuk, 
állományuk nagyságának növekedése várható. A munkálatok megfelelő időbeli ütemezésével és 
természetvédelmi szempontból megfelelően történő végzésével azok hatása az állat- és növényfajok 
esetében elviselhetőnek tekinthető. Továbbá elmondható, hogy a beruházás megvalósítása esetén a 
Natura 2000 terület vizes élőhelyein (a Kondorosi-éren és a tankúsztatókon) a többletvizek megjelenése, 
ill. bevezetőségének lehetősége javulást jelent(het) azok vízforgalmában, ami közvetetten – élőhely 
teremtés, élőhelyi minőség javulása – a fajok állományaira pozitív hatást gyakorolhat. 
 
Védett – nem Natura 2000 jelölő - növényfajok tekintetében a hatásvizsgálati dokumentáció alapján 
megemlítendő a védett selymes boglárka (Ranunculus illyricus; t.é.: 5.000- Ft; Hajdúböszörmény-
Bodaszőlőtől délre a H-II-B gravitációs vezeték nyomvonala mentén), pompás kosbor (Anacamptis 
palustris subsp.elegans; t.é.: 10.000- Ft; Vekeri-tó nyugati oldala), fehér madársisak (Cephalanthera 
damasonium; t.é.: 10.000- Ft; Vekeri tó keleti oldala), kacstalan lednek (Lathyrus nissolia; t.é.: 5.000- Ft; 
Kenupálya nyugati oldali rézsüjében) előfordulása, állománya. 
 
A védett növényfajok esetében egyedeik, állományaik fennmaradása a környező, munkálatokkal nem 
érintett területekre történő áttelepítésükkel biztosítható. 
 
A beruházás megvalósításával érintett területeken, valamint azok környezetében számos védett, 
fokozottan védett, illetve közösségi jelentősségű állatfaj – többek között atalanta lepke (Vanessa 
atalanta; t.é: 5.000- Ft), kis szarvasbogár (Dorcus parallelipipedus; t.é.: 5.000- Ft; Monostori-erdő), 
orrszarvú bogár (Oryctes nasicornis; t.é.: 50.000- Ft; Monostori-erdő), magyar nadály (Hirudo verbana), 
ritka légivadász (Coenagrion scitulum; t.é.: 5.000- Ft), réti rabló (Lestes dryas; t.é.: 5.000- Ft), fürge gyík 
(Lacerta agilis; t.é.: 25.000- Ft), barna ásóbéka (Pelobates fuscus; t.é.: 10.000- Ft), mocsári teknős 
(Emys orbicularis; t.é.: 50.000- Ft), vöröshasú unka (Bombina bombina; t.é.: 10.000- Ft), fülemüle 
(Luscinia megarhynchos; t.é.: 25.000- Ft), fekete rigó (Turdus merula; t.é.: 25.000- Ft), énekes rigó 
(Turdus philomelos; t.é.: 25.000- Ft), barátposzáta (Sylvia atricapilla; t.é.: 25.000- Ft), szürke légykapó 
(Muscicapa striata; t.é.: 50.000- Ft), széncinege (Parus major; t.é.: 25.000- Ft), csuszka (Sitta europaea; 
t.é.: 25.000- Ft), sárgarigó (Oriolus oriolus; t.é.: 25.000- Ft), tövisszúró gébics (Lanius collurio; t.é.: 
25.000- Ft), mezei veréb (Passer montanus; t.é.: 25.000- Ft), erdei pinty (Fringilla coelebs; t.é.: 25.000- 
Ft), tengelic (Carduelis carduelis; t.é.: 25.000- Ft), búbosbanka (Upupa epops; t.é.: 50.000- Ft), házi 
rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros; t.é.: 25.000- Ft), gyurgyalag (Merops apiaster; t.é.: 100.000- Ft; 
Cserei-ér Fancsika-I. összekötő csatorna mentén található fészkelőtelep), fattyúszerkő (Chlidonias 
hybrida; t.é.: 100.000- Ft), cigányréce (Aythya nyroca; t.é.: 500.000- Ft), búbos vöcsök (Podiceps 
cristatus; t.é.: 50.000- Ft), vörösnyakú vöcsök (Podiceps grisegena; t.é.: 250.000- Ft), feketenyakú 
vöcsök (Podiceps nigricollis; t.é.: 100.000- Ft), bölömbika (Botaurus stellaris; t.é.: 100.000- Ft), törpegém 
(Ixobrychus minutus; t.é.: 100.000- Ft), nagy kócsag (Ardea alba; t.é.: 100.000- Ft), vörös gém (Ardea 
purpurea; t.é.: 250.000- Ft), barna rétihéja (Circus aeruginosus; t.é.: 50.000- Ft), guvat (Rallus aquaticus; 
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t.é.: 50.000- Ft), pettyes vízicsibe (Porzana porzana; t.é.: 50.000- Ft), kis vízicsibe (Zapornia parva; t.é.: 
50.000- Ft), vízityúk (Gallinula chloropus; t.é.: 25.000- Ft), kormos szerkő (Chlidonias niger; t.é.: 
250.000- Ft), kékbegy (Luscinia svecica; t.é.: 50.000- Ft), nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides; t.é.: 
50.000- Ft), foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus; t.é.: 25.000- Ft), bölömbika (Botaurus 
stellaris; t.é.: 100.000- Ft), bakcsó (Nycticorax nycticorax; t.é.: 100.000- Ft), fekete gólya (Ciconia nigra; 
t.é.: 500.000- Ft; Fancsika-III-as tározó), rétisas (Haliaeetus albicilla; t.é.: 1.000.000- Ft) – előfordulása, 
fészkelése ismert. 
 
Az érintett területeken esetlegesen megtelepedő és a környéken táplálkozó védett, fokozottan védett 
állat- és növényfajok élettevékenységeinek zavartalansága, egyedeinek és állományainak védelme, 
megőrzése érdekében a rendelkező rész pontjaiban leírt feltételek kerülnek megadásra, melyek 
betartásával a beruházás élővilágra gyakorolt hatásai nem lesznek jelentősek. 
 
A védett és fokozottan védett állat- és növényfajok körét, természetvédelmi értékét a védett és a 
fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai 
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. 
(V. 9.) KöM rendelet határozza meg. 
 
A Tvt. 8. § (1) bekezdése értelmében a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei 
megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 
 
A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő 
szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a 
természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. 
 
A Tvt. 17. § (2) bekezdése értelmében a természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni 
az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség 
fenntartására. 
 
A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély 
nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, továbbá a 43. § (1) bekezdése 
szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának 
és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy 
búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 
 
A Tvt. 42. § (3) bekezdésének a) és e) pontjainak értelmében a természetvédelmi hatóság engedélye 
szükséges védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének 
gyűjtéséhez, valamint egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához. 
 
A Tvt. 43. § (2) bekezdésének b), j) és l) pontjai alapján a természetvédelmi hatóság engedélye 
szükséges védett állatfaj egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, 
idomításához; egyede visszatelepítéséhez, betelepítéséhez; egyede fészkének áttelepítéséhez. 
A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a Tvt. 44. § (3) bekezdése alapján védett állat- és 
növényfaj egyedének károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a természetvédelmi 
hatóság köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység végzésétől eltiltani. Amennyiben a védett 
egyedet károsító, veszélyeztető, zavaró tevékenységet más hatóság engedélye alapján végzik, a 
hatóság a természetvédelmi hatóság megkeresésére az engedélyezési eljárást ismételten lefolytatja. Az 
eljáró hatóság - amennyiben az nem a természetvédelmi hatóság - a tevékenység folytatását az eljárás 
végleges befejezéséig felfüggeszti. 
 
A kültéri világítás és az abból adódó fényszennyezés az éjszakai életmódot folytató állatok egyedeinek 
(rovarok, denevérek) életfolyamatainak zavarását, esetleges elhullását eredményezi, ezen felül 
tájesztétikai szempontból is jelentős tényező: a természetközeli táj megjelenéséhez hozzátartozik az 
éjszakai sötétség és a csillagos ég látványa, ezért nem elfogadhatók a megvilágítandó területről kifelé, 
illetve felfelé világító lámpatestek.  
 
Az OTÉK 54. § (2) bekezdésének c) és d) pontja alapján az építmény megvilágítását, a köz- és 
díszvilágítást, a fényreklámot és a hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a 
fényhatás az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa és fényszennyezést ne okozzon. 
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 Az OTÉK 1. számú mellékletének 38. pontja értelmében a fényszennyezés olyan mesterséges 
zavarófény, ami a horizont fölé vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába, illetve 
nem a megfelelő időszakban világít, ezzel káprázást, az égbolt mesterséges fénylését vagy káros 
élettani és környezeti hatást okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt negatív hatásokat is. 
 
A Tvt. 6. § (2) bekezdése alapján a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell 
őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai 
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek 
fennmaradásáról. 
 
A Tvt. 7. § (2) bekezdésének a) és g) pontjai szerint a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi 
tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodni kell az épületek, építmények, 
nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a 
mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről, valamint 
autópályát, valamint a vadon élő állatfajok ismert vonuló útvonalait keresztező vonalas létesítményt úgy 
kell építeni, hogy a vadon élő állatfajok egyedeinek átjutása - megfelelő térközönként - biztosítva legyen. 
 
Az eljárás során a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 1537-17/2022. iktatószám tájékoztatásában 
foglaltak figyelembe lettek véve. 
 
A Tvt. 5. § (1) bekezdése alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet 
kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben 
kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, 
következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában. 
 
A környezetvédelmi hatóság rendelkezésére álló adatok alapján – a rendelkező részben leírt elvárások 
megvalósulása esetén – a beruházás nem lesz jelentős hatással a terület természeti környezetére. 
Természetvédelmi szempontból a beruházás megvalósítása elfogadható. 
 
Éghajlatvédelem szempontjából megállapítható, hogy a tervezett beruházás a térségben keletkező 
vízigények kielégítését, a vízhiány enyhítését szolgálja, a klímaváltozás kedvezőtlen folyamatainak 
(vízellátás problémája, talajvízszint jelentős csökkenése) mérséklésére, a természeti értékek megőrzése, 
a jelenlegi területhasználatok fenntartása érdekében kerül megvalósításra. A beavatkozás célja a 
meglévő állapot változtatása egy kedvezőbbnek tartott irányba, a természet adta adottságokhoz való 
jobb alkalmazkodás elérése, a terület eltartóképességének javítása. 
 
A hatástanulmányban leírták, hogy a beruházás esetében – alapvetően és hosszútávon – nem a 
beavatkozás okoz kedvezőtlen környezeti hatásokat, hanem a „be nem avatkozás”. 
 
A hatástanulmány az éghajlatváltozáshoz kapcsolódva vizsgálta a klíma további jelentős változásának 
ütemét és léptékét befolyásoló üvegházhatású gáz-kibocsátás mértékét; a már bekövetkezett negatív 
hatások csökkentésének képességét, az éghajlati tényezőkre esetlegesen gyakorolt hatásokat; továbbá 
a változásokhoz való alkalmazkodási képességet, a klímaváltozással szembeni sérülékenységet. 
 
A hatástanulmányban bemutatott klímaadaptációs intézkedések (meder- és rézsűburkolás, 
növényesítés, tömörítés, kis repedésérzékenységű és megfelelő vastagságú betonelemek alkalmazása, 
stb.) eredményességét javasolt nyomon követni a karbantartási-fenntartási munkálatok során. 
 
 
A közegészségüggyel, talajvédelemmel, a kulturális örökség védelmével, az erdő védelmével, a 
termőföldre gyakorolt hatásokkal, valamint a területrendezési tervekkel való összhanggal kapcsolatos 
szakkérdés vizsgálata a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklete alapján történt. 
 
A környezet- és település-egészségügyre , az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások 
felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) 
számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni 
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vizek védelmére kiterjedő szakkérdések tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni, 
Hajdúböszörményi és Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya nyilatkozott. 
 
Az állásfoglalás szakmai tartalmát megalapozó jogszabályhelyek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4-5. §, az ivóvíz minőségi 
követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklete, 
valamint a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (2) bekezdés, 29 § (1) bekezdései. 
 
A közegészségügyi szempontú szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 
bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontja alapján vizsgálta meg a környezetvédelmi hatóság. 
 
A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata kapcsán  talajvédelmi szempontból a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya az alábbiak szerint nyilatkozott. 
 
Az elektronikus úton csatolt dokumentációból megállapítható, hogy a CIVAQUA Program II/a üteme 
mezőgazdasági művelés alatt álló területeket is érint, a dokumentációban leírtak betartása talajvédelmi 
érdeket nem sért, ezért az üggyel kapcsolatban talajvédelmi szempontból nem tett észvételt. 
 
A talajvédelmi szempontú szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. 
számú melléklet I. táblázat 5. pontja alapján vizsgálta meg a környezetvédelmi hatóság. 
 
A kulturális örökség  (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) 
védelmére  kiterjedően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
Építésügyi Osztály 1. nyilatkozott. 
 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 4. § (1) bekezdés 
szerint a kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása 
mindenkinek kötelessége. Tilos a kulturális örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, 
megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása.  
 
„A Hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztése — CIVAQUA Program II/a ütem” elnevezésű 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 685/2020. (XII. 28.) 
Korm.rendelet a környezeti hatásvizsgálati eljárást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánította.  
 
A benyújtott tervdokumentációk és az örökségvédelmi hatósági nyilvántartás összevetése alapján 
megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházás hatósági nyilvántartásában szereplő régészeti 
lelőhelyeken történik (azonosító-számok: 25338, 53338, 53088, 54174, 80757, 90903, 90907, 90909 és 
Balmazújváros KFCS-part Telek É, Hajdúböszörmény, Bodaszőlői bekötőút új lelőhelyek, stb.). A Kötv. 
19. § (1) bekezdés szerint a földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni.  
 
A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése előírja, hogy nagyberuházás esetében teljes ERD-t kell készíteni. A 
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban Övr.) 40. § (7) bekezdés szerint az ERD-t a földmunkával járó tevékenység 
engedélyezésére irányuló első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni. Az 
ERD-t és a projekttervet a Kötv. 23/C. § (3) bekezdése, az Övr. 3. § (3) bekezdése alapján a 
beruházóval kötött írásbeli szerződés alapján a szakkérdés vizsgálat idején a Nemzeti Régészeti Intézet 
Magyar Nemzeti Múzeum (továbbiakban MNM RI; Székhely: 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. 
Levelezési cím: 1113 Budapest, Daróczi út 3.; Koordinációs Igazgatóság) készíti el. Az Övr. 39. § (1) 
bekezdése szerint az ERD két fázisban is készülhet.  
 
Az ERD a Kötv. 7. § 3. pontja alapján valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti 
örökség elemeire vonatkozó ismeretek megszerzésére és pontosítására szolgáló, az ismert adatok és 
források feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, 
illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. Az Övr. 38. § 
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(1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetekben egyszerűsített ERD is készíthető, ha az előzetes 
régészeti dokumentáció készítése során elvégzett roncsolásmentes vizsgálatok eredményei, vagy a 
beruházás jellege próbafeltárás végzését nem indokolják, vagy a körülmények nem teszik lehetővé. A 
próbafeltárás fogalmát, feladatát a Kötv. 7. § 26. pontja határozza meg.  
 
A próbafeltárás nélkül készült ERD I. esetén az Övr. 37. § (3) bekezdés szerint az örökségvédelmi 
hatóság dönt arról, hogy a már rendelkezésre álló anyag alkalmas-e az elvégzendő régészeti 
feladatellátás meghatározására. Figyelembe véve a Kötv. 7. § 3. pontjában az ERD-vel szemben 
megfogalmazott követelményeket, az örökségvédelmi hatóság megállapítja, hogy jelen esetben a 
különösen a tározók területén a próbafeltárások eredményei nélküli ERD I. nem alkalmas az elvégzendő 
régészeti feladatellátás módjának, valamint idő- és költségvonzatának meghatározására, ezért 
szükséges az ERD örökségvédelmi hatáselemzésében meghatározott nagyságú próbafeltárás 
elvégzése.  
 
A Kötv. 23/C. § (5) bekezdése kimondja, hogy a próbafeltárás nem a megelőző feltárás része. Az ERD 
keretében a próbafeltárást – ha másként nem lehetséges – az Övr. 39. § (2) bekezdés a) pont szerint az 
akadályozó körülmény megszűnését követően kell elvégezni. Az ERD II.-höz kapcsolódó próbafeltárás 
elvégzésére jogosult szervezet a MNM RI.  
 
A beruházó korábbi nyilatkozata alapján a „CIVAQUA-Tócó (KEHOP-1.3.0)” várható teljes bruttó 
bekerülési költsége 15.747.547.451 Ft.  
 
A tervezett tevékenység örökségvédelmi szempontból bolygatott területen történik, illetve az eddig ismert 
érintett lelőhelyek egészét, központi részét, vagy szélét érintik. A beruházással érintett régészeti 
lelőhelyek szakirodalmi adatok, valamint a területen már elvégzett régészeti kutatások eredményei 
alapján ismertek. A lelőhelyeken még szisztematikus régészeti kutatás, teljes felületű feltárás nem 
történt, ezért nem ismert a lelőhelyek vertikális és horizontális kiterjedése, állapota és intenzitása, illetve 
a korábbi tevékenységek során bekövetkezett bolygatás mértéke. „A Hajdúhátság vízgazdálkodásának 
fejlesztése - CIVAQUA Program II/a ütem” fejlesztéssel tervezett változtatások alkalmával elérhetnek 
feltáratlan, érintetlen lelőhelyrészeket. A beépítéshez kapcsolódó elsődleges földmunkák 
(humuszmentés, tereprendezés, földtömeg kiemelése) során nem csak érinthetik a feltételezhető 
régészeti rétegeket, hanem át is vághatják azokat, ill. olyan mértékben és módon bolygatják meg, vagy 
fedik el a régészeti lelőhelyeket, amely a régészeti örökséget veszélyezteti. A Kötv. 19. § (2) bekezdése 
értelmében a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében 
mozdíthatók el. A Kötv. 22. § (1) bekezdése szerint a régészeti lelőhelynek a beruházással érintett 
részén az örökségvédelmi hatóság által a feltárási engedélyben előírt módszerekkel, megelőző régészeti 
feltárást kell végezni, melybe beleértendő a Kötv. 7. § 12. pontja szerinti tudományos módszereket 
alkalmazó roncsolásmentes vagy roncsolásos beavatkozással járó eljárások együttese is.  
 
A Kötv. 22. § (3) bekezdés c pontja alapján az örökségvédelmi hatóság teljes felületű feltárást ír elő, ha 

ca) pont szerint a beruházással érintett lelőhely vagy lelőhelyrész hazánk múltjának kiemelkedő 
fontosságú forrása, vagy a  
d) pont szerint teljes felületű feltárást írhat elő, ha a feltárás a tudományos ismereteket várhatóan 
jelentős új eredményekkel gazdagítja.  

A Kötv. 7. § 40. szerint a teljes felületű feltárás a régészeti örökség elemeinek a földmunkával érintett 
terület teljes egészén történő feltárása.  
 
A Kötv. 23. § (3) bekezdése alapján, ha a megelőző feltárás módja régészeti megfigyelés, akkor a 
földmunkát a feltárás vezetőjének irányításával kell végezni. Az Övr. 35. § (1) bekezdése értelmében, ha 
a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor – legalább a beruházási 
földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti 
bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. 
 
Az ERD záródokumentuma a Kötv. 23/D. § (1) bekezdésében meghatározott feltárási projektterv.  
A Kötv. 23/D. § (2) bekezdése szerint a feltárási projektterv meghatározza a nagyberuházáshoz 
kapcsolódó valamennyi régészeti feladatellátást, annak módját, az érintett területet és annak régészeti 
jellemzőit, a várható kockázatokat. A feltárási projektterv tartalmazza továbbá a projektterv készítésének 
időpontjában irányadó szabályok szerint, valamint a Kötv. 23/E. § (2) bekezdése alapján a régészeti 
feladatellátást végző, feltárásra jogosult intézményt. Az ERD készítője a projekttervben határozza meg a 
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nagyberuházás régészeti területi jellemzőit és előkészítettsége alapján a régészeti feladatellátás területi 
szakaszait és a szakaszolás indokait.  
 
A Kötv. 19. § (3) bekezdése kimondja, hogy a beruházót terheli az ERD – beleértve a próbafeltárást is –, 
a megelőző-/teljes felületű feltárás, valamint a régészeti megfigyelés és az elfedés régészeti 
előkészítésének költsége. A Kötv 23. § (2) bekezdése szerint a régészeti feltáráshoz kapcsolódó 
régészeti földmunka megvalósításáról a beruházó köteles gondoskodni. Ha a beruházó nem tudja 
biztosítani a földmunkát, akkor a feltárást végző intézmény – a közbeszerzésekről szóló törvény szerint – 
gondoskodik a régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó földmunka elvégzéséről a beruházó költségén.  
 
A kulturális örökség védelmére irányuló szakkérdés vizsgálata a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. 
§ (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat 4. pontja alapján, az Övr. 88. § (1) bekezdésében felsorolt 
szempontok szerint történt. 
 
Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedő szakkérdés tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály nyilatkozott. 
 
Az erdészeti hatóság nyilvántartása, az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) 
adatai, valamint a hatástanulmány alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás az erdőről, az 
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 6. § 
(1) bekezdése szerinti erdőnek, vagy szabad rendelkezésű erdőnek minősülő területet nagy 
valószínűséggel érint, illetve a beruházás céljaként megjelölt – nagyobb területre hatást kifejtő – 
kedvezőbb vízgazdálkodási helyzet az erdőterületekre is hatást gyakorol. 
 
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 1. § 4a) bekezdése szerint az erdészeti hatóság 
jogosult annak megállapítására és igazolására, hogy mely terület minősül az erdőről, az erdő védelméről 
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdőnek. 
 
A fentebb írtak, továbbá a hatástanulmány alapján a beruházás – az üzemelésének beindítását követően 
várhatóan kedvező hatással jár az erdőterületek szempontjából is. 
 
A létesítés és építés vonatkozásában mind az igénybe venni kívánt területek nagysága, mind a 
kibocsátások és erdőre, erdei életközösségre gyakorolt hatások vonatkozásában azok minimalizálására 
kell törekedni. 
 
A szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 
6. pontja alapján vizsgálta meg a környezetvédelmi hatóság. 
 
A termőföld mennyiségi védelme kapcsán a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály az alábbiak szerint nyilatkozott. 
 
A megkereséshez csatolt dokumentációk alapján megállapítható, hogy a H-II-A Brassó-éri zártvezeték, a 
H-IV-A nyomóvezeték, a H-IV-B zártvezeték, a H-II-B zártvezeték és kapcsolódó műtrágyai kerülnek 
megvalósításra. A tervezett vezetékek nyomvonala és műtárgyaik építése termőföldet is érintenek. A 
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) 10. § (1) bekezdés szerint a 
termőföldet az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet más célra hasznosítani, ide nem értve a (2) 
bekezdésében meghatározott eseteket. 
 
A Tfvt. 10. § (2) bekezdés f) pontja alapján a termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi 
hatóság engedélye alól, ha a termőföldet véglegessé vált vízjogi létesítési engedélyben meghatározott 
vízkivételt biztosító vízilétesítmény vagy mezőgazdasági vízellátást szolgáló vízilétesítmény, valamint az 
ezekhez kapcsolódó műtárgyak létesítése, illetve építési engedélyezés hatálya alá nem tartozó, 
öntözéshez kapcsolódó építmények létesítése céljából veszik igénybe. 
 
A mellékelt vizsgálati dokumentáció alapján a beruházás célja a Hajdúhátság vízgazdálkodási 
rendszerének fejlesztése, a környező termőföldek öntözhetőségének javítása. 
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Amennyiben a más célú hasznosítás célja véglegessé vált vízjogi létesítési engedélyben meghatározott 
vízkivételt biztosító vízilétesítmény vagy mezőgazdasági vízellátást szolgáló vízilétesítmény, valamint az 
ezekhez kapcsolódó műtárgyak létesítése, illetve építési engedélyezés hatálya alá nem tartozó, 
öntözéshez kapcsolódó építmények létesítése akkor a termőföld más célú hasznosítása mentes az 
ingatlanügyi hatóság engedélye alól. 
 
A hatástanulmányban felsorolt helyrajzi számok közül 16014/2022, 16015/2022, 16016/2022 
iktatószámon (Hajdúböszörmény külterület 0252/68, 0258/67, 0264/1 hrsz.) termőföld végleges más célú 
hasznosítási kérelem, 16017/2022 iktatószámon (Hajdúböszörmény külterület 0196/28, 0236/83, 
0238/24, 0238/3, 0240/1, 0242/7-23, 0242/25, 0242/49, 0246/31-32, 0250/48, 0250/84, 0258/71, 0264/2-
5, 0266/2-4 hrsz.) pedig termőföld időleges más célú hasznosítási kérelem került benyújtásra a földügyi 
hatósághoz a fenti beruházás megvalósítása vonatkozásában, amely eljárások a Tfvt. 10. § (2) 
bekezdés f) pontja alapján megszüntetésre kerültek. 
 
A földügyi hatóság a fenti ügyszámú megkeresésben meghatározott engedélyezési eljáráshoz a 11283-
3/2022. számon kiadott véleményében foglaltak alapján azzal a feltétellel hozzájárul, hogy a szakkérdés 
vizsgálatában kiadott hozzájárulása nem helyettesíti a termőföld végleges/időleges más célú 
hasznosításának engedélyét, amit termőföldek igénybevételekor a Tfvt. rendelkezései alapján az 
illetékes ingatlanügyi hatóságtól meg kell kérni. 
 
A rendelkezésére álló adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenységgel érintett 
Balmazújváros külterület 0188/61; 0188/62; 0277/149; 0277/155; 0277/156; 0277/157; 0277/158; 
0277/159; 0277/286; 0277/287; Bocskaikert külterület, illetve zártkert 20917; 20918; 20919; 20920; 
20921; 20922; 0159/43*; 0159/44*  
(*Megyjegyzés: az építéssel potenciálisan érintett helyrajzi számokat tartalmazó listában feltüntetett 
Bocskaikert külterület 0159/43 és 0159/44 hrsz-ú földrészletek – a Bocskaikert külterület 0159/41 és 
0159/42 hrsz-ekkel együtt – összevonásra, majd ezt követően megosztásra kerültek. Az így kialakult 
Bocskaikert külterület 0159/81 és 0159/82 hrsz-eket a kérelmező által benyújtott lista nem tartalmazza.); 
0165/34; 0165/78; 0165/79; 20916/3; 
Debrecen külterület, illetve zártkert 0685 ’b’ alrészlet; 0795/4; 015/2 ’f’ alrészlet; 015/2 ’c’ alrészlet; 015/2 
’g’ alrészlet; 026/12; 026/5; 028/17; 02158; 02169; 02262 ’a’ alrészlet; 02262 ’b’ alrészlet; 31531; 31557; 
31563; 31566; 31567; 31568 ’c’ alrészlet; 31569 ’b’ alrészlet; 31570; 31571; 31572; 31574; 31575; 
31661 ’b’ alrészlet; 31665; 32410; 32553; 49312; 50057; 01019/1 ’d’ alrészlet; 01019/1 ’b’ alrészlet; 
01157/64; 01182/1 ’k’ alrészlet; 01182/1 ’j’ alrészlet; 01182/1 ’r’ alrészlet; 01182/1 ’b’ alrészlet; 01182/4 
’a’ alrészlet; 01182/5 ’d’ alrészlet; 01182/5 ’b’ alrészlet; 02159/8; 02179/10; 02179/11; 02179/18; 
02179/19; 02179/20 ’a’ alrészlet; 02179/21; 02179/23 ’b’ alrészlet; 02179/5; 02180/2 ’b’ alrészlet; 
02180/3 ’a’ alrészlet; 02180/4; 02302/1 ’a’ alrészlet; 02302/7; 02302/8; 02316/2 ’c’ alrészlet; 02316/4 ’a’ 
alrészlet; 02316/5; 02318/22 ’b’ alrészlet; 02318/22 ’a’ alrészlet; 02318/6 ’b’ alrészlet; 02321/23; 
02321/24 ’b’ alrészlet; 02324/18 ’a’ alrészlet; 02324/20 ’a’ alrészlet; 02326/24 ’b’ alrészlet; 02326/25 ’b’ 
alrészlet; 02332/12; 02332/25; 02334/16 ’b’ alrészlet; 02337/24 ’b’ alrészlet; 02341/6; 02416/13; 
02416/53 ’a’ alrészlet; 02416/55 ’c’ alrészlet; 02550/1; 02552/3 ’a’ alrészlet; 02552/4 ’a’ alrészlet; 
02556/11 ’c’ alrészlet; 02556/12; 02556/13; 02556/6 ’a’ alrészlet; 02556/7 ’a’ alrészlet; 02563/4; 02563/5 
’a’ alrészlet; 02563/5 ’b’ alrészlet; 02563/5 ’c’ alrészlet; 02566/1 ’a’ alrészlet; 02568/8 ’c’ alrészlet; 
02570/28 ’a’ alrészlet; 02572/13 ’c’ alrészlet; 02572/14; 02572/16; 02572/7; 02575/1; 02585/7; 02585/8; 
02588/33; 02589/5; 02618/78 ’a’ alrészlet; 02618/8; 02618/90; 02628/1; 02629/4 ’c’ alrészlet; 31559/2; 
31559/3 ’b’ alrészlet; 32556/7; 32560/15; 32560/20; 32560/21; 32562/6; 49362/1 hrsz-ú földrészletek  
vonatkozásában, termőföld végleges más célú hasznosításával kapcsolatos engedélyező határozat nem 
került kiadásra. 
 
A termőföld mennyiségi védelmére irányuló szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. 
§ (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 7. pontja alapján vizsgálta meg a környezetvédelmi 
hatóság. 
 
A területrendezési tervekkel való összhang  tekintetében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítészi Iroda az alábbiak szerint nyilatkozott. 
 
A Nemzeti Jogszabálytárban található 2021. február 19-től hatályos állapot szerinti Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Hajdú-Bihar Megye Területrendezési Tervéről szóló 3/2020. (VI. 29.) 
önkormányzati rendelet 1/14. sz. melléklete a Fancsika I. tározót az országos jelentőségű meglévő 
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tározók között azon belül is az 1 millió köbméter tározási lehetőséget meghaladó térfogatú tározók között 
az 1. táblázat 12. pontjában nevesíti. 
 
A CIVAQUA Program II/a ütemének többi vízgazdálkodással összefüggő eleme nem tartozik a 
területrendezési tervek hatálya alá. 
 
A területrendezési tervekkel való összhangra irányuló szakkérdést a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 9. pontja alapján vizsgálta meg a 
környezetvédelmi hatóság a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a 
területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, 
elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 8. §-ban 
felsorolt szempontok szerint. 
 
 
A környezeti hatástanulmányt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján érintett szakhatóságok 
bevonásával a környezetvédelmi hatóság áttanulmányozta.  
 
Fenti rendelet 1. § (5) bekezdése szerint a Kormány a vízgazdálkodási és vízvédelmi célú projektek 
esetén, az 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázat 2. és 3. sorában meghatározott környezetvédelmi 
közigazgatási hatósági eljárásokban vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdésben országos 
illetékességgel eljáró szakhatóságként az országos vízügyi hatóságot és az országos vízvédelmi 
hatóságot jelöli ki. 
 
A vízügyi és vízvédelmi  szakkérdésben bevonandó Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat 35000/7202-1/2022.ált. számon adott 
hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást, feltételeit a határozat rendelkező része rögzíti. A szakhatósági 
állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében 
támadható meg. 

 
Szakhatósági állásfoglalásának indokolásában az alábbiakat rögzítette: 
 
„I. Előzmények, el őzetes megállapítások 
 
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/d) megbízásából eljáró Viziterv 
Environ Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15., a továbbiakban: Tervező) megkeresésében 
kérelmezte Hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztése – CIVAQUA Program II/a ütemére (a 
továbbiakban: Projekt) vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását a környezetvédelmi 
hatóságtól. 
 
A környezetvédelmi hatóság HB/17-JHNY/00687-31/2022. számú levelében a környezeti 
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása érdekében megkereste a BM OKF-et kérve a vízügyi és 
vízvédelmi szakkérdések vonatkozásában szakhatósági állásfoglalásának megadását. 
 
A környezetvédelmi hatóság által mellékelt „A Hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztése – 
CIVAQUA Program II/a. ütem” környezeti hatástanulmány (a továbbiakban: KHT) című 
dokumentációt szaktervezőként a Tervező készítette. 
 
A beruházás környezetvédelmi engedélyezése a „CIVAQUA – Tócó projekt, mint a Hajdúhátság 
Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, kibővítése” elnevezésű projekttel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 685/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 
 
A Hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztése – CIVAQUA Program II/a. ütem része a 
„Hajdúhátság vízgazdálkodásának fejlesztése - CIVAQUA program”-nak. Ez a program, mint a 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program nevesített kiemelt projektje (KEHOP-1.3.0) a 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 
szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. melléklete 48 i. sorában szerepel. 
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Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (5) 
bekezdése értelmében a Kormány [….] a vízgazdálkodási és vízvédelmi célú projektek esetén [….] 
az 1. melléklet 9. pontja szerinti táblázat 2. és 3. sorában meghatározott környezetvédelmi 
közigazgatási hatósági eljárásokban vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdésben országos 
illetékességgel eljáró szakhatóságként az országos vízügyi hatóságot és az országos vízvédelmi 
hatóságot jelöli ki. 
 
A környezetvédelmi hatóság a Tervező kérelmére, a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) alapján, annak 3. számú melléklete 122., 
valamint a 127. pontjára tekintettel folytatja le a hatásvizsgálati eljárását. 
 
A vízgazdálkodásra, illetve a vizek védelmére vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.), illetve a Kvt., a felszín alatti 
vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet) és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet), valamint a 
környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet, együttesen: vízgazdálkodási és 
vízvédelmi jogszabályok) tartalmazzák. 
 
Jelen szakhatósági állásfoglalást a BM OKF rendelkezésére bocsátott vízgazdálkodási és 
vízvédelmi jogszabályok szerinti vizsgálata alapján alakítottam ki, figyelemmel a fenti, illetve az 
alábbi jogszabályokra tekintettel, 
• az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése, illetve annak 1. számú melléklete 9. 

táblázat 2. és 3. pontjaira, valamint 
• a Kvt. 66/A. § (1), (2) és (3) bekezdésében foglaltakra, továbbá tekintettel  
• a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. 
rendelet) 10. § (3) bekezdésére, mely alapján a Kormány országos vízügyi hatóságként, 
továbbá országos vízvédelmi hatóságként – országos illetékességgel – a BM OKF-et jelöli ki. 

 
A BM OKF a szakhatósági állásfoglalása kialakítása során figyelemmel volt a Magyarország 
felülvizsgált, 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozat (a 
továbbiakban: VGT3) mellékletében foglaltakra is.  
 
A KHT készítésekor a Magyarország felüllvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 
1155/2016. (III. 31.) Korm. határozata (a továbbiakban: VGT2) volt hatályban. 
 
II. A tervezett beruházással kapcsolatos megállapít ások 
 
A KHT alapján az alábbiakat állapítottam meg: 
 
A Projekt célja a térség vízgazdálkodási rendszerének fejlesztése csatornák mederburkolásával, 
építésével, melynek hatására a vízátvezetéssel és a vízvisszatartással javul a térség vízellátása. A 
fejlesztés hatására a térség fenntartható vízgazdálkodásának megvalósítása mellett lehetővé válik a 
közel eső kiváló minőségű mezőgazdasági termőterületek öntözhetősége, valamint kapcsolódó 
fejlesztéssel a Nagyerdő vízellátása is javul, továbbá az előkészített projekt megvalósítása jó alapot 
ad Debrecen városfejlesztési tervei között szereplő különböző „tájparki élményterek” 
kialakíthatóságára. 
 
A tervezett beruházás főbb műszaki fejlesztései az alábbiak: 
 
- a HTVR szivattyútelep fejlesztése; 
 
- H-IV nyomóvezeték megépítése; 
 
- H-IV-A nyomóvezeték megépítése; 
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- H-IV-B gravitációs vezeték megépítése; 
 
- H-II-B gravitációs vezeték megépítése; 
 
- H-II-A Brassó-éri vízleadó zárt vezeték és vízleadó műtárgy megépítése; 
 
- Nagyerdei mellékvezeték és Nagyerdei tározó megépítése; 
 
- Kondoros-csatorna mederburkolása; 
 
- Kondoros-Cserei-ér összekötő csatorna megépítése; 
 
- Cserei- ér mederburkolása; 
 
- Cserei-ér – Fancsika I. összekötő csatorna mederburkolása; 
 
- Kati-ér – Fancsika I. összekötő csatorna mederburkolása; 
 
- Kati-ér mederburkolása két szakaszon; 
 
- Vadkijárók, vadátjárók létesítése; 
 
- Műtárgyak építése, átépítése. 

 
Felszíni vizek 
 
A Hajdúhátság területén több vízfolyás és állóvíz víztest található. A vizsgált terület a 2-15 Berettyó 
és a 2-17 Hortobágy-Berettyó vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységen helyezkedik el. A 
beavatkozások érintik a Keleti-főcsatornát, a Kondoros-csatornát és a Kati-eret, továbbá a 
beavatkozások közvetlenül hatnak a Fancsikai I. tározóra és a Brassó-érre. A vízfolyások közös 
jellemzője, hogy síkvidéki, kis esésű, meszes, közepes-finom mederanyagú víztestek. 
 
A többlet vízkivételt biztosító Keleti-főcsatorna egy mesterségesen kialakított és szabályozott szintű, 
nagy vízgyűjtővel rendelkező víztest. Elsődleges hasznosítása a vízellátás, a Tiszántúl, az ország 
egyik legaszályosabb gondjai enyhítésére létrehozott Tisza- Körös-völgyi Együttműködő 
Vízgazdálkodási Rendszer része. A főcsatorna mezőgazdasági hasznosítású földek öntözését, 
vizes élőhelyek létesítését teszi lehetővé, valamint kiemelt fontosságú ivóvízbázis. 
 
A Brassó-ér belvízcsatornaként funkcionál, fő feladata a vízelvezetés a környező mezőgazdasági 
területekről. 
 
A Kondoros-csatornának jelentős szerepe van Debrecen keleti városrészének 
belvízmentesítésében. Kis vízgyűjtővel rendelkező víztest, elsődleges hasznosítása a vízelvezetés.  
 
A Fancsika I. tározó határa nyugaton és délen mesterséges töltés, a többi oldalán természetes 
magaspart. A tározó síkvidéki - meszes vagy szerves, sekély vagy nagyon sekély, állandó 
vízborítottsággal rendelkező víztest. Jellemző hasznosítása: vízkárelhárítás, belvíztározás, 
vízvisszatartás, rekreáció – szabadidőtó. 
 
A Kati-ér közepes vízgyűjtővel rendelkező víztest. Jellemző hasznosítása: Vízelvezetés, vízellátás, 
tározás. A terület vízrajzi adottságai alapján időszakos vízfolyás, kiszáradását többször észlelték, de 
ez alól van kivételt képező szakasz. 
 
A beavatkozással még érintett Cserei-ér csatorna és a Vekeri-tó nem számítanak a 
vízgyűjtőgazdálkodási tervek besorolása alapján víztestnek. 
 
A víztestek hidromorfológiai állapota minden esetben „mérsékelt” besorolású. Ökológiai állapot 
tekintetében a Keleti-főcsatorna, a Kondoros-csatorna és a Kati-ér „mérsékelt”, míg a Fancsika I. 
tározó és a Brassó-ér „gyenge” minősítésű. Az érintett víztestek mennyiségi állapota minden víztest 
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esetében a „jónál nem rosszabb” minősítésű, kivétel a Fancsika I. tározót, mert az „jónál rosszabb” 
besorolású. 
 
A felszíni vizek ökológiai állapota tekintetében problémát jelenthet a vízkivétel, mert a csapadékok 
és az azokból táplálkozó készletek térbeli és időbeli eloszlása miatt az élővilág és az ember között 
kisvízi időszakban versengés alakul ki a vízkészletekért. A vízkivételek, vízbevezetések és 
elterelések megváltoztathatják a felszíni víztestek természetes vízjárását, lefolyási viszonyait, olyan 
mértékben, hogy az már akadályozhatja az ökoszisztéma működését és a jó ökológiai állapot 
elérését. 
 
Az érintett felszíni víztesteket több helyen éri vízkivétel, a közvetlen vízkivételek közül a vizsgált 
területen a VGT3 egyiket sem minősítette jelentősnek vagy fontosnak. A Keleti-főcsatorna a kiemelt 
fontosságú ivóvízbázisok közé tartozik. A vízbázis üzemel és sérülékeny. 
 
A VGT3 által javasolt védelmi intézkedések alapján a Brassó-érre és a Kati-érre közös intézkedés a 
mezőgazdasági termelés tápanyag terhelés és veszteség csökkentésére, a tápanyag 
hasznosulásának növelésre vonatkoznak, talajjavító és talajvédelmi beavatkozások, illetve a 
művelési ág váltás. 
 
A víztestek kapcsán megjelenik a területi vízvisszatartás is: mezőgazdasági területeken a 
beszivárgás növelése és a lefolyás csökkentése érdekében, tározással síkvidéken 
belvíztározókban, illetve medertározás kiszélesített szakaszokon. 
 
A Fancsika-tározóra kevés előirányzott intézkedés van, ezek főleg a szabályozottságra, illetve 
vízjárásra vonatkoznak. Ezek a felhalmozódott iszap és mederbeli növényzet egyszeri eltávolítását, 
az állóvizek parti zónájában a víztípustól függő zonáció rehabilitációját javasolják, illetve a 
belvízelvezető rendszer kialakításának és üzemeltetésének módosítását, beleértve zöld energia 
alkalmazását javasolják. Mindemellett a kémiai állapot javítása érdekében a monitoring tevékenység 
javasolt. 
 
A beavatkozások által közvetlenül érintett vízfolyások a Keleti-főcsatornát leszámítva időszakosak, 
így a felszíni vízzel való kapcsolat a kivitelezési tevékenység során jellemzően nem várható. A 
vízzel borított néhány rövidebb szakaszon a beavatkozások kivitelezése szádfalazás mellett 
tervezett. Esetleges vízfelülettel borított beavatkozási helyszínen a munkálatok alatt az üledék 
felkavarodásával, az átlátszóság csökkenésével, a lebegőanyag-koncentráció lokális 
növekedésével lehet számolni, azonban ez rövid ideig tartó lokális hatás. 
 
A Keleti-főcsatorna 48+340 fkm felszíni ivóvízbázistól körülbelül mintegy 780 méterre valósulnak 
meg egy szivattyútelep felújításának munkálatai, minden más beavatkozás nagyobb távolságra 
történik. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján a beavatkozások nem gyakorolnak 
jelentős hatást az érintett felszíni ivóvízbázisra. A havária helyzetek elkerülése érdekében ettől 
függetlenül folyamatosan ellenőrzött, kifogástalan műszaki állapotú gépekkel és fokozott 
körültekintéssel történő munkavégzés javasolt. 
 
Új vízfelület kialakítása, vízellátás javítása, vízpótlás, vízkészlet-gazdálkodás átalakítása 
 
A tervezett beavatkozások elsődleges célja, hogy egy vízhiányos területre juttatnak felszíni vizet, 
ahol lehetőség nyílik a vízkészlet tartósabb megőrzésére is az építendő Nagyerdei tározó, illetve a 
meglévő Fancsikai tározók vízpótlásával. A vízvisszatartási és vízkormányzási infrastruktúra 
kiépítésével, illetve módosításával lehetőség lesz új vízfelületek kialakítására (az eddig száraz 
csatornák tartós vízellátása, valamint az új tározó kialakítása), a meglévők bővítésére, 
vízellátottságuk javítására. 
 
A nyomóvezeték, az új csatornák, a meglévők burkolása és a műtárgyak segítségével a célterület 
vízpótlása még igen száraz időszakokban is megoldható, az érintett meglévő csatornák a 
korábbiakhoz képest kiegyensúlyozottabb vízjárásúak lesznek. Az újonnan építendő tározóban is 
állandó vízfelület tartása tervezett, az évszakos üzemelést a vegetáció igényei és a mindenkori 
hidrológiai helyzet befolyásolja majd. Mindezek hatására feltétlen javul a terület vízháztartása. A 
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tározó, illetve a csatornákban visszatartott víz felülete párolgásának köszönhetően javulnak a terület 
mikroklimatikus adottságai, elsősorban a hőháztartás, valamint a páratartalom. 
 
A kedvező hatások létrejöttének feltétele ezekben a víztestekben a jó vízminőség megőrzése. 
 
Az érkező víz minősége szempontjából a Keleti-főcsatorna víztest minősége a meghatározó, mely a 
VGT2 és a VGT3 alapján is fiziko-kémiai szempontból kiváló állapotban van. A tározótér a tervek 
szerint egész évben rendelkezik majd vízborítással, a víz tartózkodási ideje a tározóban döntően 
befolyásolja a víz kémiai jellegét, valamint a benépesülés és algásodás mértékét. 
 
Azon vízfolyások esetében, ahol többletvíz-mennyiség jelenik meg, pozitív hatás várható a 
terhelésre való érzékenység tekintetében. Ugyanakkor az eddigi száraz részek felszíni víz 
szempontból gyakorlatilag nem igen voltak kitéve a terhelésveszélynek, a talaj és a talajvíz annál 
inkább. A vízfolyások és a tározók vízellátása kiegyensúlyozottabb lesz a korábbiakhoz képest, 
nőnek a rendelkezésre álló vízmennyiségek, így csökken a terhelés/szennyezés-érzékenység, mely 
például a Kondoros-csatorna és a Kati-ér esetében a városi burkolt felületekről érkező diffúz 
tápanyagterhelés kedvezőtlen hatásait csökkentheti. 
 
Felszín alatti vizek 
 
A Projekt által érintett területen két sekély felszín alatti víztest található, melyek az alábbiak: 
 
- sp. 2.6.2 – Hortobágy, Nagykunság, Bihar északi rész; 

 
- sp. 2.6.1 – Nyírség déli rész, Hajdúság. 

 
A víztestek porózus törmelékes vízadó típusba tartoznak. A vízhőmérsékleteket tekintve hidegek. 
Az sp.2.6.2 víztest jellemzően feláramlási hidrodinamikát képvisel, míg az sp. 2.6.1 leáramlásit. A 
felszín alatt átlagosan 3-3,5 m mélyen találhatóak, és mintegy 30, illetve 15 m átlagos vastagság 
jellemzi őket. 
 
Fontos hidrológiai jellemzője a felszín alatti víztesteknek, hogy milyen kapcsolatban vannak a 
felszíni vizekkel. Az sp. 2.6.2 felszín alatti víztestnek lényeges víztől függő ökoszisztéma kapcsolata 
van, hozzájárul a környező csatornák alaphozamához. A hidrológiai ciklus tekintetében mindkét 
víztest hozzájárul a szomszédos felszín alatti vizek táplálásához, aktívan közreműködik a 
talajvízpárolgásban, továbbá vizes élőhelyeket látnak el. 
 
Az érintett víztestek kémiai állapota az alábbiak szerint alakul: 
 

Minősítés szempontja Hortobágy,  Nagykunság, 
Bihar északi rész (sp. 2.6.2) 

Nyírség déli  rész,  Hajdúság  
(sp. 2.6.1) 

diffúz szennyeződés (nitrát, 
ammónium) a víztesten 
(>20%) (VGT2) 

jó jó 

diffúz szennyeződés (nitrát, 
ammónium) a víztesten 
(>20%) (VGT3) 

jó jó 

szennyezett ivóvízbázis 
védőterület (VGT2) 

jó jó 

szennyezett ivóvízbázis 
védőterület (VGT3) 

jó, de fennáll a gyenge állapot 
kockázata (NO3-) 

jó 

összesített trend szerinti 
víztest minősítés (VGT2) 

jó, de gyenge a kockázata jó 

összesített trend szerinti 
víztest minősítés (VGT3) romló (NO3-) romló (SO42-) 

felszíni vizek állapota 
(VGT2) 

jó jó 

felszíni vizek állapota 
(VGT3) 

jó jó 
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összesített min ősítése  
(VGT2) 

jó, de gyenge a  
kockázata (NO3-) jó 

összesített min ősítése  
(VGT3) 

jó, de fennáll a  gyenge  
állapot kockázata (NO3-) jó 

 
A vízkivétel alapján az sp. 2.6.2 víztestből ipari, öntözési, mezőgazdasági egyéb és egyéb 
felhasználás céljából történik vízkivétel, míg az sp. 2.6.1 víztestből az ipari, öntözési, 
mezőgazdasági egyéb és egyéb felhasználás mellett ivóvíz kivétele is történik. 
 
A vizsgált területen 8 üzemelő ivóvízbázis van, melyből a Debreceni Vízműveknek van a 
legnagyobb kapacitású (15000-25000 m3/nap) védendő hozama. 
 
Műszaki beavatkozás a Debreceni I. Vízmű (AID294) és a Debreceni Vízmű IV. számú víztermelő 
telepe (ALF926) hidrogeológiai B, illetve C védőövezeten történne. A többi vízbázis védőterületét 
nem fogja érinteni, mivel a védőövezet legalább 1,4 km távolságra található azoktól. 
 
A vizsgált teljes terület nitrátérzékeny területnek számít. 
 
A talajvízdomborzat alakulása nagyjából követi a felszíni domborzatot, mélysége 2-6 m-el a felszín 
alatt jellemző. A vízfolyások völgyeiben maga az allumvium jelenti a talajvízadó képződményt. Itt a 
talajvíztükör megközelíti a felszínt. 
 
A talajvíztartó alatti első víztartó összlet a pleisztocén korú folyóvízi ártéri üledékek alkotta víztartó, 
melynek vastagsága észak-dél irányban az 50-100 m, de helyenként elérheti a 300 m-t is. Az 
összlet komoly jelentőséggel bír, hiszen számos ivóvízkút települt elsősorban felső, 100–300 m 
vastag homokosabb, relatíve sekély kutakkal könnyen elérhető, megfelelő vízminőségű rétegekre. A 
kitermelhető felszín alatti víz minősége kifogásolható metángáz, arzén, ammónia, nitrát, mangán, 
bór szempontjából. Az ivóvíz biztosításához a kutakból kinyert vizet szinte mindenütt kezelni 
szükséges. 
 
Hidraulikai szempontból a vizsgált terület nyugati, Hortobágyra eső része megcsapolási területnek 
tekinthető. Itt a piezometrikus nyomásszintek a mélység felé haladva növekednek, a függőleges 
hidraulikus gradiens pozitív előjelű, ezért a talaj- és sekély rétegvízadókból a mélyebb helyzetű 
vízadókba történő átszivárgás – a rendszer természetes állapotában – nem lehetséges. A regionális 
feláramlási zónát jelzi a Hortobágy keleti peremére jellemző intenzív szikesedés is. 
 
Jelentős hévíztermelés Debrecen környezetében folyik. A kitermelt hévizek alkáli-
hidrogénkarbonátos-kloridos típusúak, magas Na-tartalommal. 
 
Az építési munkák során vízszennyezés csak havária esetén fordulhat elő. Elsősorban 
munkagépek, szállítójárművekből kifolyó, kicsepegő üzemanyaggal, hidraulika folyadékkal kell 
számolni, mely általában a talajra jutva közvetetten a talajvizekbe is bekerülhet. Ilyen balesetekre a 
kivitelező cégeknek fel kell készülnie, bekövetkezés esetén a kárelhárítást haladéktalanul el kell 
kezdeni. A kivitelezési tervnek kellő részletességgel kell tartalmaznia a haváriaveszély elkerülése 
végett tett intézkedéseket, hogy a környezeti kockázat minimálisra legyen csökkenthető. 
 
A kivitelezési munkák során a tározó építése érinti a Debrecen I. Vízmű vízbázis hidrogeológiai „C” 
védőövezetét és a Debreceni Vízmű IV. sz. víztermelő telepe vízbázis hidrogeológiai „B” 
védőövezetét. Haváriaveszély szempontjából különösen fontos a kockázatok minimalizálása a 
védőterületeket érintő tevékenységnél. 
 
A Debrecen I. Vízmű Debrecentől északra helyezkedik el. A védőterületen 36 db, a 83 m – 158 m 
mélységközben települt mélyfúrású kút található, amelyek elsősorban az alsó pleisztocén vízadó 
rétegeket szűrőzik. Alárendelten a felső és középső pleisztocén vízadókat igénybe vevő ipari 
felhasználóknak található saját kútja. Az p.2.6.1 porózus víztestet kapacitása 15500 m3/nap. A 
vízbázis diagnosztikai vizsgálat alapján sérülékenynek nyilvánították. 
 
A talajvíz szennyezettsége veszélyezteti a vízadó rétegek vízminőségét ezért fontos, hogy minél 
kevesebb szennyezőanyag jusson a talajba, a talajvízbe. A sérülékenység ténye miatt hosszabb 
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távon fennáll a veszélyeztetettség akkor is, ha a szennyezett talajvizek még nem érték el az 
ivóvízadó rétegeket. 
 
Az intenzív vízkitermelésnek tulajdoníthatóan a rétegvíz leszívásának mértéke akár 20-30 m-t is 
eléri, horizontális kiterjedése a depressziós tölcsérnek a 35 km-t is meghaladhatja. A jelenség a 
regionális áramlási rendszerben az áramkép gyökeres megváltozását eredményezi. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy az adott réteg tartós szivattyúzása során nem csak szűrőzött rétegből származik 
a víz, hanem a felette települt rétegek is hozzájárulnak átszivárgás folytán. 
 
A Debrecen Vízmű IV. számú víztermelő telepe a várostól keletre, északkeletre helyezkedik el, 
összesen 27 db kúttal jellemezhető. Az alsó pleisztocén rétegek (142-214 m mélységköz) kútjai 
mellett az üzem egy kúttal szűrőz felső pannon vízadót (235-264 m). Szintén a p.2.6.1 porózus 
víztestet termelik. A telep kapacitása 15000 m3/nap. A vízbázis diagnosztikai vizsgálata már 
megtörtént, amely alapján nem nyilvánították sérülékenynek. 
 
Az új csatornák létesítése és a Nagyerdei tározó esetében a 2-3 m-t nem haladja meg. Mivel a 
termelő kutak szűrőzése – a legsekélyebbek esetében is – meghaladja a 80 m mélységet, ezért a 
kivitelezés során sem adódik jelentős környezeti kockázat. 
 
A célterületen nyomó- és gravitációs vezetékek, csatornák létesítésével, illetve a Nagyerdei tározó 
megépítésével új vízrendszert alakítanak ki, amely lehetővé teszi a térség vízpótlását. Tekintettel 
arra, hogy a csatornák medrét az infiltráció megakadályozása érdekében burkolattal látják el, ezért 
az ezekben folyó, illetve tárolt víz a felszín alá nem tud beszivárogni. Tehát a vízpótlási rendszer 
üzemelése során magának a vízkormányzásnak – a Nagyerdei tározó kivételével – közvetlen 
felszín alatti vizet tápláló, illetve talajvízszint-emelő hatása nincs. 
 
A Nagyerdei tározó vízpótlásának következményeként lokálisan növekszik a talajok víztartalma, ami 
a talajvízszint emelkedésben is megnyilvánulhat. Tehát a vízpótlás kedvező hatással van a felszín 
alatti vizek mennyiségi állapotára. 
 
A Fancsika I., II. és III. tározó, valamint a Vekeri-tó esetén is hasonló kedvező hatásra lehet 
számítani, jelen beruházási ütem közvetett következményeként (amennyiben a tározók vízpótlása, 
vízellátása megvalósul, melynek befejezése a CIVAQUA Projekt következő ütemétől is függ 
részben). 
 
Amennyiben az elszivárogtatott víz minősége a Keleti-főcsatorna vizére jellemző összetétellel bír, a 
felszín alatti vizekre nézve nem okoz minőségromlást a kémiai állapotban. Felszíni vizeket 
potenciálisan érő havária esetén a vízkormányzás azonnali leállításával a felszín alatti vizek  
minősége nem változik kedvezőtlenül. 
 
Víz Keretirányelv vizsgálat 
 
A Projekt kivitelezéséhez Tervező elkészítette a Víz Keretirányelv (2000/60/EC Európai Parlament 
és Európai Tanács irányelv, a továbbiakban: VKI) 4. cikk 7. bekezdése alapján megkívánt 
vizsgálatot, valamint a VGT3 intézkedéseit (a víztestek jó állapotának elérése érdekében) és Projekt 
során tervezett beavatkozások hatását is vizsgálta. 
 
A VGT3 intézkedések között nincs olyan, melynek megvalósítását jelen beavatkozások kifejezetten 
akadályoznák. A Projektnek emellett lokálisan számottevő közvetett hatása van a felszín alatti 
víztestek mennyiségi állapotára (elsősorban az érintett tározók területén és környezetében), mely az 
olyan VGT3 intézkedésekhez, mint a talajvízszint-süllyedés kompenzációja vízpótlással felszíni 
vízből, kifejezetten hozzájárul. 
 
A Tervező által eddig elvégzett vizsgálatok alapján az érintett víztesteken tervezett beavatkozások 
következtében kategóriaromlás nem várható, ezek alapján a VKI 4. cikk 7. bekezdése szerinti 
további vizsgálat nem szükséges. 
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III. A vízvédelmi el őírások szakmai indokolása 
 
A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá 
a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése a terület érzékenységétől függetlenül tilos. 
Szennyezőanyagot nem terveznek elhelyezni a földtani közegen, illetve szennyezőanyagot nem 
terveznek bevezetni a felszín alatti vízbe. 
 
A kivitelezés során felhasználásra kerülő, valamint a keletkező veszélyes, illetve szennyezőanyagok 
tárolását, kezelését szolgáló létesítményeket a felszín alatti víz szennyeződését kizáró módon kell 
kialakítani (üzemanyag tárolók, munkagépek karbantartásának körülményei, a védelem eszközei, 
hulladékok és veszélyes hulladékok tárolásának és szállításának módjai). A tervezett vízépítési 
létesítmények folyamatos, szükséges időközönkénti karbantartásáról gondoskodni kell. 
 
A vízfolyások környezetében és partjukat kísérő 20-20 méteres sávban gépkarbantartás, olajcsere 
nem történhet. A gépek tárolására és karbantartására szolgáló telepeket a felszíni vízfolyások 20-20 
méteres sávjában tilos kijelölni. 
 
A befogadóba vezetendő csapadékvíz minőségének mindenkor ki kell elégítenie a 220/2004. (VII. 
21.) Korm. rendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 
alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet előírásait. 
 
Vízvédelmi szempontból megállapítottam, hogy a tevékenység kapcsán „a felszíni és felszín alatti 
vizek minősége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban 
meghatározott előírások érvényesíthetők-e” szakkérdéseket a KHT megfelelően vizsgálta, illetve 
javasolt műszaki és szervezési intézkedéseket a várható hatások minimalizálása érdekében. 
 
Esetlegesen bekövetkező havária esetén a szennyezőanyag terjedése ellen azonnal intézkedni kell. 
Az elfolyt szennyezőanyagokat az átitatott közeggel együtt zárt tároló edénybe kell gyűjteni és a  
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. 
(VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai alapján kell kezelni. 
 
Figyelembe kell venni továbbá a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltakat, miszerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében 
tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 
állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 
 
A vízügyi hatóságtól elvi vízjogi engedély kérhető a létesítmény tervezését megelőzően, valamint a 
Vgtv. 28/A § (1) bekezdés a) pontja alapján engedély szükséges a vízimunka elvégzéséhez, a 
vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély), a vízilétesítmény 
használatba vételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély) és a 
vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). A fentiek alapján az 5. és 6. 
pontokban a vízimunkák és vízilétesítmények megvalósításával kapcsolatban előírtam, hogy azok 
csak vízjogi létesítési engedély birtokában építhetők meg, illetve üzemeltethetőek. A vízjogi 
létesítési engedély alapján megépített vízilétesítmények használatba vételével kapcsolatos előírást 
a Vgtv. 28/A § (1) bekezdés b) pontja alapján tettem meg. 
 
A KHT szerint a létesítés és az üzemelés esetén az elvárható legnagyobb gondossággal fognak 
eljárni, azonban a legnagyobb elővigyázatosság mellett is szennyező anyag kerülhet a talajra, 
munkaterületre, felszíni vízbe, ilyen esetben a környezethasználó a Kvt. 4. § 30. és 31. pontjai 
(elővigyázatosság és megelőzés), valamint a 8. § (2) bekezdése alapján köteles gondoskodni a 
tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet 
helyreállításáról. Ennek érdekében a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti intézkedéseket meg 
kell tennie és az illetékes hatóságokat értesítenie kell. Mindezek alapján az elővigyázatosság és 
megelőzés elvével összhangban a rendelkező rész 1. – 4. és a 7. pontjaiban tettem előírást. 
 
A felszíni és a felszín alatti vizek védelmével kapcsolatban megállapítottam, hogy a fenti előírások, 
továbbá a benyújtott dokumentációban vázolt megoldások és intézkedési javaslatok betartása 
mellett a tárgyi létesítmény megvalósítása megfelel a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, továbbá a 
219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet követelményeinek. 
 



 

35 
  

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 30. § d) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:  
 
30. § Ez a rendelet a Kvt.-vel együtt  
 
d) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ával 
és 11. §-ával együtt, a VKI 4. cikk (7) – (9) bekezdésének való megfelelést szolgálja. 
 
A dokumentációban felvázoltak alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás nem 
veszélyezteti a felszíni és a felszín alatti víztestek jó állapotban tartását, valamint a VGT3-ban előírt 
célkitűzések, továbbá intézkedések megvalósítását. 
 
A fenti indokokra tekintettel a tárgyi hatásvizsgálati eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági 
hozzájárulásomat előírásokkal megadtam, a rendelkező részben a foglaltak szerint döntöttem. 
 
Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (5) 
bekezdésén, valamint annak 1. melléklete 9. pontja szerinti táblázat 2. és 3. pontjain alapul, továbbá 
a következő jogszabályi rendelkezéseket alkalmaztam: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet, Kvt., 
illetve a fent felsorolt vízgazdálkodási és vízvédelmi jogszabályok, 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet fentiekben idézett rendelkezései. 
 
Jelen állásfoglalásom rendelkező része a Kvt. 66/A. § (3) bekezdése a) pontja és aa) alpontja 
szerint rögzíti a vízvédelmi szakkérdés vizsgálatának tényét, a vízvédelmi előírásokat a Kvt. 66/A. § 
(3) bekezdése a) pontja és ab) alpontja szerint tettem, míg a Kvt. 66/A. § (3) bekezdése b) pontja 
alapján a vízvédelmi szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat az indokoló rész 
tartalmazza. 
 
Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § szerint „ha az 1. melléklet eltérően nem rendelkezik, a 
szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap”. 
 
Jelen szakhatósági eljárásban az ügyintézésre vonatkozó tizenöt napos határidőt betartotta.  
 
Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.” 

 
Az ipari baleseti kockázatok és a természeti katasztró fáknak való kitettség  tekintetében vizsgálandó 
szakkérdésben bevonandó Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság területi szerve 
35900/5266-1/2022.ált. számon adott hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást, feltételt nem szabott. 
Szakhatósági állásfoglalása ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság 
határozata elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

 
Szakhatósági állásfoglalásának indokolásában az alábbiakat rögzítette: 
 
„A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.), mint engedélyező hatóság 
megkereste a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint első fokú 
katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából, az egyes közérdeken 
alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 1. melléklet (Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok) 
9. táblázat (Környezet- és természetvédelmi ügyek) 4. sora alapján. 
 
Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső 
hatóság által csatolt iratokat megvizsgáltam, melyre tekintettel a környezeti hatásvizsgálati 
eljárásban az engedély megadásához hozzájárultam. 
 
Tárgyi ügy az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés alapján nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt beruházásnak minősül. 
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Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló 
kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sora, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete 
határozza meg. 
 
Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.” 

 
 
A környezetvédelmi hatóság az alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság informálását és bevonását: 
 
A létesítmény hatásterülete Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Bocskaikert, Debrecen és Mikepércs 
közigazgatási területét érinti. A hatásterület vélelmezett legnagyobb határa 1413 méter. A beruházás 
kapcsán az országhatáron átterjedő környezeti hatások kialakulása nem valószínűsíthető, ezért a Khvr. 
12-16. § szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem vált szükségessé. 
 
A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 8. § (2) bekezdése és 9. § (6) bekezdése alapján kérte 
Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzőjét, Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Jegyzőjét, 
Bocskaikert Község Önkormányzat Jegyzőjét, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjét, 
valamint a csak a hatásterülettel érintett, de a beruházás helyszínéül nem szolgáló település 
jegyzőjeként Mikepércs Község Önkormányzatának Jegyzőjét, hogy közlemény közhírré tétele útján 
értesítse az ügyfeleket, valamint a nyilvánosságot az eljárás megindításáról, az ügyben tartandó 
közmeghallgatás helyéről és időpontjáról, a közleményben az érintettek arról is tájékozódhattak, hogy 
hol és mikor tekinthetnek be a tervekbe, illetve az ügy egyéb irataiba. A környezetvédelmi hatóság 
felhívta a nyilvánosság figyelmét, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan az önkormányzat jegyzőjénél 
vagy a környezetvédelmi hatóságnál a közmeghallgatás időpontjáig írásbeli észrevételt lehet benyújtani. 
A Khvr. 8. § (1a) bekezdése alapján tartalmazta a közlemény a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat 
is, így külön közzététel és közhírré tétel a közmeghallgatásról nem vált szükségessé. 
 
Környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult egyesületek, és más társadalmi szervezetek értesítése 
is megtörtént a közlemény útján, azonban ilyen egyesület vagy szervezet nem jelezte az eljárásban való 
részvételi szándékát. 
 
A közleményt a kérelem benyújtását követően, 2022. július 27-én a környezetvédelmi hatóság a 
kormányhivatal honlapján közzé tette, és 2022. július 28-án a hivatalában lévő hirdetőjében is 
kifüggesztette közzététel céljából. 
 
A közlemény Balmazújváros Város, Hajdúböszörmény Város, Bocskaikert Község, Debrecen Megyei 
Jogú Város, valamint Mikepércs Község Polgármesteri Hivatalában a helyben szokásos módon 
kifüggesztésre került. 
 
A közlemény közzététele legalább harminc napig megtörtént, illetve a közzététel legalább harminc 
nappal a közmeghallgatás időpontja előtt megtörtént.   
 
A közmeghallgatás helyét is idejét a Khvr. 9. § (1), (3) és (7) bekezdésének figyelembevételével hirdette 
meg a környezetvédelmi hatóság, melyről a 9. § (4) bekezdése alapján értesítette az ügyben érdekelt 
szakhatóságokat és az érintett önkormányzatot és a környezethasználót. 
A kormányhivatal szakkérdés vizsgálatába bevont osztályai, továbbá a környezethasználó szakértője 
szintén értesültek a közmeghallgatásról. 
 
A közlemény kifüggesztésének ideje alatt a tervezett tevékenység végzésével kapcsolatos észrevétel 
érkezett 2022. augusztus 15-én. 
 
2022. augusztus 31-én a környezetvédelmi hatóság hivatalos helyiségében megtartotta a 
közmeghallgatást. 
 
A Khvr. 9. § (9) bekezdése szerint, ha a környezetvédelmi hatóság a közmeghallgatást hangfelvétellel 
vagy kép- és hangfelvétellel dokumentálja, azt elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. Ha a 
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környezetvédelmi hatóság a közmeghallgatás dokumentálására az írásos jegyzőkönyvi formát választja, 
a dokumentumot elektronikus úton közzéteszi. 
 
A környezetvédelmi hatóság a közmeghallgatást jegyzőkönyvvel dokumentálta, azt elektronikus úton 
közzétette, a közzététel érdekében készült honlap karbantartási űrlapot, valamint a közmeghallgatás 
jelenléti ívét a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvhöz mellékelte, a jegyzőkönyv HB/17-KTF/00687-
33/2022 iktatószámon került iktatásra. 
 
A közmeghallgatáson az érintett nyilvánosság részéről senki sem jelent meg, így környezetvédelmi és 
természetvédelmi szempontú kérdés, észrevétel sem hangzott el. Az érintett nyilvánosság részéről a 
2022. augusztus 15-én érkezett, írásban tett észrevételek jutottak a környezetvédelmi hatóság 
tudomására.  
 
Az észrevételek többek között a Pallagra tervezett víztároló elhelyezése kapcsán a talajvízszint 
emelkedésére, a tározó elhelyezése esetében gyümölcsös helyett szántóföld területének 
igénybevételére, a csapadékvíz kezelésére, valamint a szúnyogok túlszaporodásának 
megakadályozására vonatkoztak. 
 
A Khvr. 10. § (5a) bekezdés b) pontja értelmében a környezetvédelmi hatóság határozatának indokolása 
tartalmazza az érintett nyilvánosság észrevételeinek összefoglalását és értékelését. 
 
Az észrevétellel kapcsolatos állásfoglalás kialakítása érdekében a környezetvédelmi hatóság 
megkereste a kérelmezőt álláspontja kifejtése érdekében. 
 
A VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 2022. 
augusztus 31-én érkezett levelében az alábbiak szerint fogalmazta meg álláspontját a benyújtott 
észrevétellel kapcsolatban: 
 

„Az elmúlt évtizedekben a rétegvíz kutak intenzív leszívásának tulajdoníthatóan a Nagyerdő 
térségben 8-15 m-rel is csökkent a talajvízszint, majd annak mélysége az elmúlt években 
stabilizálódott. Tehát a jelenlegi talajvízszint állás a korábbinál lényegesen mélyebb helyzetben 
található. Mivel a terület vízhiányos és beszivárgás a jellemző rá, ezért a lefelé tartó áramlás a 
domináns. Korábbi tanulmányok (mint pl. a CIVAQUA Tócó projekt) hasonló körülmények között 
történő felszín alatti vízáramlás hidraulikai modellezéseinek eredményei is azt mutatják, hogy a 
talajvízszint emelkedése – az elmúlt évek talajvízszint süllyedéséhez képest – nem jelentős (néhány 
tíz cm a vízfolyás környezetében). 
A tározó alatt lévő talajok szemcsés jellegűek, egy közbenső kötött jellegű réteggel, melynek 
mélységi elhelyezkedése változó. 
A tározó területe 2,3 ha, tervezett maximális tengerszint feletti vízszint magassága 129,90 m, ami a 
környező terepszint alatt van kb. 50 cm-el. A szemcsés jellegű vízvezető talajokban a függőleges 
irányú vízvezetés jelentős, amit a folytonossági hiányos beékelődő kötött réteg sem befolyásol 
jelentősen. Nem várható ebben a talajtípusban jelentős oldalirányú vízáramlás kialakulása. 
A szabad szivárgás nem veszélyezteti a Pallag területén 48-53 méteres mélységében található 
középső vízadó kutak rétegét. A fent leírt tapasztalatok, tények alapján, illetve a modellezések 
analógiaként történő felhasználásával megállapítható, hogy a talajvízszint-emelkedés mértéke 
laterálisan nem jelentős: nem veszélyezteti a környező pinceszintet, sem a vízadó kutakra nincs 
hatással. 
Hidrodinamikai modellvizsgálatokkal meghatározásra került a tervezett vízpótlási módozatok 
talajvízszintre gyakorolt várható hatása a Nagyerdő teljes környezetében. 
A tározó lezárható, több elzárószerelvény is beépítésre kerül a zárt rendszerbe. A tározóba 
kizárólag a 2. sz. üzemi magasponti tározóból érkező Tisza víz kerül bevezetésre. Az utántöltést 
végző zárt cső lezárható a 2. sz. kiegyenlítő tározó után közvetlenül és a Nagyerdei tározó előtt is. 
Tekintettel arra, hogy a tározó utánpótlását elzárható csővezetéken oldják meg, ezért a szélsőséges 
időjárási hatások jelentősen enyhíthetők. Mivel a talajvíz emelkedése sem jelentős, továbbá sem a 
szemcsés szerkezetű talajok, sem pedig a leszálló felszín alatti vízáramlás sem kedveznek a belvíz 
kialakulásnak, ezért belvízre nem kell számítani. 
A tengerszint feletti terep magasságok Pallag területén 130-133 m közöttiek. A tározó tervezett 
maximális vízszintje 129,90 m. A területen található szemcsés jellegű talajokban nem várható 
oldalirányú vízáramlás kialakulása. A Nagyerdő területén a terepmagasságok 130-120 között 
egyenletesen csökkenek É-D-i irányban. 
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A Nagyerdei fogadó tározó műszaki kialakításánál a sok egyéb mellett alapvető tervezési szempont 
volt, hogy az erdő tengerszint feletti legmagasabb területén (130 m) vagy ehhez minél közelebbi 
ponton kerüljön kialakításra. Ez azért fontos, mert így a teljes Nagyerdő talajvíz pótló rendszer 
gravitációsan üzemelhet, plusz energia (szivattyúzás) nélkül. A gravitációs vízpótlást a talaj 
mindenkori víznyelő képessége szabályozza. Ezzel elkerülhető, hogy káros felszíni elöntések 
keletkezzenek. A nevezett szántó terület tengerszint feletti magassága 127 m. Ha ezen a szinten 
készítünk tározót, akkor az erdő területének több mint 35%-án nem pótolható a talajvíz gravitációs 
úton, kizárólag szivattyúsan, ami a plusz energia ráfordítás mellett megnöveli a talajok 
túltöltődésének kockázatát, felborítva a kívánatos víz-levegő arányt a talajban és helyi elöntések 
keletkezhetnek. Ezt mindenképpen el szeretnénk kerülni. A korábbi műszaki megalapozó 
tanulmányokban a jelenlegi VELODROM terülte bizonyult a legalkalmasabbnak a mikro domborzat 
és terepmagassága miatt a több mint 50 ha tározó vízfelület kialakítására. A közben megvalósult 
beépítés miatt azonban itt tározót már nem lehet műszakilag kialakítani. Más terület szükséges a 
CIVAQUA céljainak teljesítéséhez. 
Nem a 300 m horizontális távolság a korlátja a tározó arrébb helyezésének, hanem a terület 
tengerszint feletti 127 m-es terepmagassága a fent leírt okok miatt. 
Azzal egyetértünk, hogy mind a tájhasználatok, mind a biológiai aktivitásérték alapján kedvezőbb 
lenne egy szántóterület vízfelületté alakítása, azonban elsődleges cél, hogy a Nagyerdő – mint az 
első hazai országos jelentőségű védett természeti terület – érdekeit tartsuk szem előtt a fentiek 
szerint. 
A tározó területe 2,3 ha. A szabályozott vízszint (nem folyamatosan maximális, de állandó 
vízborítás) lehetővé teszi a magasabb rendű élőlények, halak megjelenését és a tartós élőhely 
kialakulását. A magasabb rendű élőlények szabályozzák a szúnyogok túlszaporodását. 
 
A zöld környezetből és a burkolatlan felületekből adódó kedvező hatások elvesztésére vonatkozóan 
megértjük a véleményét, azonban erre jelen projektnek nincs ráhatása, burkolt felületek nem 
tervezettek. A felvetett szempontokat Debrecen településrendezési terve szabályozza, mely a 
városfejlesztési szándékokat tükrözi (megj. Pallag területén számos új lakóterületi bővítés is 
tervezett, mely területek ma még szántók). Emellett jelen projektnek (illetve majd a következő 
Civaqua ütemnek) egyik fő célja a Nagyerdő – mint értékes zöldfelületi elem és élőhely – egészségi 
állapotának javítása. 
 
Az ipari parkokban a parkolók és burkolt felületek csapadékvizének Tócó-csatornába való 
bevezetése nem a projekt része, ezzel kapcsolatban adat nem áll a rendelkezésünkre. 
Pallag területéről a tározóba nem kerül(het) csapadékvíz. A tározót kizárólag a Keleti-főcsatornából 
szivattyúzott és ide gravitációsan bevezetett Tisza víz táplálja, zárt csőrendszeren keresztül. A 
vezetékre rácsatlakozási vagy bevezetési pont a projektben nem kerül kialakításra. Ha és 
amennyiben a későbbiekben bármilyen bevezetésre igény mutatkozik, ennek létesítése külön 
engedélyköteles tevékenység. 
Átemelő nem kerül kialakításra a tározó környezetében. A gravitációs talajvízpótlás szükségtelenné 
teszi ilyen létesítmény építését. A tározóba sem szennyvíz sem pedig helyi csapadékvíz nem 
kerülhet, emiatt szükségtelen túlfolyó létestése. A szabályozott, csövön érkező vízpótlással 
pontosan tartható a kívánt üzemi vízszint. 
A zárt csővezetéken érkező Tisza víz minősége és mennyisége is mérésre kerül. Ahogy az a 
Környezeti Hatástanulmány 2.4-26. ábráján is jól látható, a nagyerdei tározó vízbevezetésének 
helyszínén a tervek olyan monitoring rendszer elemet javasolnak, ahol vízminőségi észlelés is zajlik 
majd. 
A vezetéken külső bekötési lehetőség vagy becsatlakozási pont nem kerül kialakításra. A vezeték a 
2. sz. kiegyenlítő magasponti tározótól indul és a Nagyerdei tározóban ér véget. (A 2. sz. kiegyenlítő 
tározó Debrecen-Józsa település felett a 35. sz. főút mellett 400 m-re épül.) 
 
A tervezett Nagyerdei tározó és az erdő között közút nincs, a tározó mellett található utak (Pallagi 
út, Heltai Gáspár utca) forgalma pedig nem jelentős. Szükség szerint azonban forgalomcsillapító 
intézkedéseket lehet hozni az állatok védelme érekében (pl. forgalomlassító, veszélyre felhívó 
táblák kihelyezése). A Nagyerdő területét közvetlenül érintő vízpótló intézkedések (szivárogtató 
drénhálózat) a következő ütemben tervezettek, melyek egyúttal biztosítják majd az állatok számára 
az itatóhelyeket is. 
 



 

39 
  

Ha a Nagyerdő alatt a természetes talajvízszint pótlása nem történik meg, ha nem kerül 
kompenzálásra a meghosszabbodó száraz időszakok miatti súlyos vízhiány, akkor az erdő rövid 
időn belül visszafordíthatatlan károkat szenved és végső soron a mai formájában teljesen eltűnik. 
Hasonló sors vár az öntözés nélküli gyümölcsösökre is a térségben. 
A tározó arrébb helyezésének korlátja – a fent leírtak szerint – a szántóterület tengerszint feletti 127 
m-es terepmagassága, ahonnan csak szivattyúzással lehet a vizet az erdő magasabban fekvő 
részére eljuttatni.” 
 

A Khvr. 10. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az érintett nyilvánosságtól kapott, a 
környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával 
érdemben megvizsgálja. 
 
A benyújtott észrevételek közegészségügyi, termőföldvédelmi és vízügyi hatáskörbe tartozó kérdéseket 
is érintettek. Az észrevétel érdemi megvizsgálása érdekében megküldött megkeresésekre az alábbi 
válaszok érkeztek. 
 
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megelőzési és Engedélyezési 
Szolgálat 35000/7505-1/2022.ált. iktatószámon az érintett nyilvánosság által tett észrevételeket 
vízgazdálkodási (vízügyi) és vízvédelmi szempontból megvizsgálta és az Ákr. 25. § (1) bekezdése, 
továbbá az Ákr. 55. és 56. §-aiban foglaltak alapján a 35000/7202-/2022. ált. számú szakhatósági 
állásfoglalását továbbra is fenntartotta. 
 
A Megkereséséhez csatolt, a vízgazdálkodást és a vízvédelmet érintő észrevételekkel kapcsolatban az 
alábbiakat állapította meg: 
 

„A Tocó-csatornával kapcsolatos észrevétel nem releváns tárgyi ügyben, mivel az említett csatornát 
a Program és a KHV eljárás nem érinti. 
 
A KHV eljáráshoz csatolt környezeti hatástanulmány (továbbiakban: KHT) szerint a tervezett 
Nagyerdei tározó (érintett terület 2,27 ha) – amelyet burkolatok nélkül terveznek megvalósítani – 
feltöltésére teljes mértékben a Keleti-főcsatorna (a Tisza) felszíni vízkészletét használnák fel, a 
vízszállítás zárt nyomott csővezetékkel történne, nem tervezik, hogy Pallagról vizet vezetnének a 
tározóba, továbbá a KHT szerint más felszíni vagy csapadékvíz, illetve szennyvíz bevezetését sem 
tervezik. 
 
A KHT szerint a Nagyerdei tárózónak az üzemeltetése téli/tavaszi és nyári/őszi üzemrendben 
tervezett, amelyet a Keleti-főcsatornán keresztüli feltöltéssel szabályoznak, ezért záporvíz 
szabályozásról nem kell gondoskodni. 
 
A Keleti-főcsatornából kiemelt víz mennyiségét és minőségét folyamatosan tervezik vizsgálni, a 
Program érinti a Kelet-főcsatorna dél felszíni víztestet, amely a Magyarország felülvizsgált, 2021. 
évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
VGT3) keretében egyébként is folyamatos monitorozás alatt áll, így a nem megfelelő minőségű 
felszíni vizek Nagyerdei tárózóba való betáplálása kizárható. A KHT szerint a Keleti-főcsatorna 
vízkészlete mesterségesen betáplált a Tiszából, ezért a Keleti-főcsatorna vízkészlete a víz 
mennyiségi és minőségi oldaláról egyaránt megfelelően szabályozható. 
 
A KHT értékelése szerint Debrecen és a Nagyerdő térségében a rétegvíz kutak intenzív 
kitermelésének következtében a talajvízszintek jelentősen csökkentek. A vízföldtani vizsgálatok és a 
VGT3 szerint a Programmal érintett talajvizeket jellemzően a beszivárgások táplálják, mely talajvíz 
rétegnek a vastagsága 15-30 m. A VGT3 szerint az érintett sekély, porózus, törmelékes réteg 
mennyiségi állapota gyenge, ezért a célkitűzés az, hogy a gyenge mennyiségi állapotot elmozdítsák 
a jó mennyiségi állapot irányába. 
 
A KHT hidrodinamikai vizsgálatai szerint a szemcsés talajokban a lefelé irányuló vízmozgás a 
meghatározott vízmozgás (és nem az oldalirányú), ezért a környező épületek és garázsok, pincék 
vizesedése kizárható. 
 
A KHT szerint a tervezett Nagyerdei tározó legmagasabb nyári üzemvízszintje 129,90 m, míg Pallag 
településrész ennél magasabban helyezkedik el, átlagosan 130-133 m terepszinten, továbbá a 
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Nagyerdei tározó téli üzemvízszintje a nyárihoz képest 80-150 cm-rel alacsonyabban tervezett, 
ezért a belvizes időszakban sem kell belvízi elöntéssel számolni. Abban az esetben, ha az időjárás  
tartósan csapadékosra fordul, a Nagyerdei tározó vízszintje a mesterséges vízbetáplálás átmeneti 
szüneteltetésével kedvezően szabályozható. 
 
A KHT-ban ismertetett domborzati, sekély földtani viszonyok, továbbá a porózus, törmelékes 
(szemcsés) vízadó réteg és a mélyebbre szállt talajvízszintek kizárják, hogy a Nagyerdei tározó 
környezetében a belvízveszély növekedjen vagy tartósan megjelenjen. 
 
A KHT a felszín alatti talajvízben bekövetkező változásokat nyomon kívánja követni, ezért terveztek 
monitoring kútrendszert. A Program valós hatásai a monitoring rendszerrel lesznek nyomon 
követhetőek, a monitoring rendszer eredményeit a Program üzemeltetése során fel kívánják 
használni, adott esetben módosítva az üzemeltetést is. 
 
A KHT szerint a Nagyerdei tározó kapcsán tervezett munkálatok mélysége általában 2-3 m-el a 
terepszint alatti lesz, továbbá a víztermelő kutak szűrőzése jóval meghaladja a 80 m-t és közben 
található egy vízzáró agyag réteg, így kizárható, hogy a tervezett vízilétesítmény kialakításának és 
üzemeltetésének érdemi hatása, vagy kockázata lenne az érintett víztermelő kutakra. 
 
Összességében vízügyi (vízgazdálkodási) és vízvédelmi szempontból - a nyilvánosság által tett 
észrevételeket megvizsgálva és értékelve - a 35000/7202-/2022. ált. számú vízügyi és vízvédelmi 
szakhatósági állásfoglalásomat továbbra is fenntartom, az Ákr. 56. § (1) bekezdésében foglaltak 
szerinti módosításra nem intézkedem. 
 
Tárgyi ügyben a BM OKF vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatára vonatkozó hatáskörét az 
egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése (gyorsforgalmi közúthálózat fejlesztés esetén 
a környezetvédelmi közigazgatási eljárásokban vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdések 
tekintetében az országos vízügyi és országos vízvédelmi hatóság jár el), továbbá a fentebb említett 
Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. sorában előírt bevonási és közreműködési 
feltételek alapozzák meg. 
 
A BM OKF országos vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a 
vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 
4.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése jelöli meg.” 

 
A népegészségügyi feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztály HB-03/NEO/16675-4/2022 iktatószámon az észrevétellel kapcsolatban az 
alábbi állásfoglalást adta: 
 

„A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. §-a szól az egészségügyi kártevők elleni védekezésről: 
 
36. § (1) A fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és 
egyéb ízeltlábúak (a továbbiakban: rovarok), valamint a rágcsálók és egyéb állati kártevők (a 
továbbiakban együtt: egészségügyi kártevők) megtelepedésének és elszaporodásának 
megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni 
kell. 
(2) bekezdés b) pontja szerint egészségügyi kártevőnek minősülnek a maláriát terjesztő és egyéb 
vérszívó szúnyogok. 
(4) Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges 
rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, 
használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője (a továbbiakban 
együtt: fenntartója) köteles gondoskodni. 
 
Ha szükségessé válik, a szúnyogok irtása történhet légi úton illetve földi járműről, mely kezelések 
időpontját és helyét, nagyságát az illetékes kormányhivatalnak/járási hivatalnak be kell jelenteni (az 
egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4/A. §, valamint a 
18/1998. NM rendelet 4. számú melléklet 2. pont).” 
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A termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatos feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 11758-2/2022 iktatószámon az 
alábbiak szerint értékelte az észrevételeket: 
 

„A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal földügyi igazgatási feladatkörében eljáró Földhivatali 
Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály (a továbbiakban: Földmérési és Földügyi Osztály) a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) által megküldött, 
HB/17-JHNY/00687- 34/2022. számú – nyilvánosság részéről érkezett észrevétel érdemi 
megvizsgálása ügyében  megkeresésére az alábbiak szerint adja ki véleményét: 
 
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 11. § (1) bekezdése 
alapján termőföldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 
igénybevételével - lehet felhasználni. 
A Tfvt. 11. § (2) bekezdése alapján az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani 
csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. 
A Tfvt. 11. § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött 
igénybevételnek kell tekinteni különösen 
c) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási 
célterületté nyilvánított. 
 
A „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer átalakítása, 
kibővítése” elnevezésű projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 685/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdés szerint a Kormány nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. melléklet szerinti ingatlanokon, illetve az ezen 
ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított 
ingatlanokon megvalósuló, „CIVAQUA-Tócó projekt, mint a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási 
Rendszer átalakítása, kibővítése” elnevezésű beruházással (a továbbiakban: Beruházás) 
összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket. A Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdés szerint az (1) 
bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és 
üzemeltetésének beindításához szükségesek. 
 
A Földmérési és Földügyi Osztály állásfoglalása a Tfvt. 7. § (2) bekezdésében, valamint 8/A. §-ában 
foglaltakon alapul. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése, 
illetékességét a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja határozza meg.” 
 

Az észrevételek vizsgálatával és azok értékelésével kapcsolatban a környezetvédelmi hatóság kiemeli, 
hogy sem szennyezett, sem kezelt csapadékvíz bevezetése a Nagyerdei fogadó tározóba nem tervezett, 
a többi észrevétel – melyek többnyire nem környezetvédelmi szempontúak – esetében a beérkezett 
válaszokat, értékeléseket kielégítőnek tartja. Az erdei itatókra vonatkozó észrevétel kapcsán megemlített 
vaddisznó és őz védelme nem tartozik a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a 
fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból 
jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet, illetve a Tvt. hatálya 
alá. 
 
 
A Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárásban a tevékenység telepítési 
helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül. Az önkormányzatok a környezetvédelmi 
hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében ügyfélként nem nyilatkoztak. 
 
A fent leírtak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott a környezetvédelmi hatóság, és a 
környezetvédelmi engedélyt megadta. 
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A környezetvédelmi engedély érvényességi idejének meghatározásakor a környezetvédelmi hatóság 
figyelembe vette a Khvr. 11. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében foglaltakat.  
 
Engedélyes az eljárás lefolytatásához a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. sz. mellékletének 12. pontjában 
meghatározott 1.350.000 Ft eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett. 
 
A Kvt. 91. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi engedély kiadására irányuló eljárásban az 
ügyintézési határidő százöt nap. 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (továbbiakban Ngtv.) 3. § (5) bekezdése a) pontja szerint 
az ügyintézési határidő környezeti hatásvizsgálati eljárás esetén hatvan nap. 
Az ügyintézési határidő lejárta: 2022. szeptember 19. 
 
A környezetvédelmi hatóság határozatát az ügyintézési határidőn belül, a környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 
Korm. rendeletben és a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. 
rendeletben biztosított jogkörében eljárva, az Ákr. 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 
112. §-a alapján hozta meg, a Kvt. és a Khvr. rendelkezéseinek figyelembevételével. 
 
Az Ngtv. 2. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a jelen határozatot hirdetményi 
úton közli, ennek megfelelően a határozatról szóló hirdetményt a hivatalában és a kormányhivatal 
honlapján közzéteszi. Mivel a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, ezért az Ngtv. 2. § 
(2) bekezdése alapján jelen határozat megküldésével a környezetvédelmi hatóság az ügyfelet 
tájékoztatja a döntés szövegéről. 
 
A döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet eltérő 
rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap. 
 
A döntés közhírré tételéről a Khvr. 10. § (3) és 5. § (6) bekezdése alapján rendelkezett a 
környezetvédelmi hatóság. 
 
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. 
§ (1) bekezdése biztosítja.  
 
A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 
I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) 
bekezdése határozza meg.  
 
A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó 
hatály elrendelése. 
 
A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a 82. § tartalmazza.  
 
Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény 605. § és 608. §, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg. 
 
A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint 
az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik. 
 
Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási 
szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője jogosult. 
 
Debrecen, id őbélyegz ő szerint 
 

Rácz Róbert f őispán nevében és megbízásából 
 

Dr. Hajduné dr. Kovács Mária Mónika 
főosztályvezet ő 
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Kapják: 
 
1. VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (cégkapu) 

útján az Országos Vízügyi Főigazgatóság  
2. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (KÉR) Hiv. szám: 1537-17/2022. 
3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (KÉR)  
4. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (KÉR) 

Hiv. sz.: HB-01/NEO/16169-2/2022 
5. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(KÉR) 
6. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály Hiv. sz.: 

HB/15-NTO/03564-2/2022 (KÉR) 
7. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. 

Hiv. sz.: HB/19-ÉPO-1/01897-2/2022 (KÉR) 
8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály Hiv. sz.: HB/15-

ERD/15276-2/2022 (KÉR) 
9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály Hiv. sz.: 

19549/4/2022. (KÉR) 
10. Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda Hiv. sz.: HB/14-ÁF/00919-2/2022 (KÉR) 
11. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megelőzési és Engedélyezési 

Szolgálat Hiv. sz.: 35000/7202-1/2022.ált. (KÉR) 
12. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Megyei Főfelügyelőség (KÉR) Hiv. sz.: 

35900/5266-1/2022.ált. (KÉR)  
13. Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője + kísérőlevél + hirdetménytervezet a határozat 

közzétételéhez (KÉR) 
14. Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Jegyzője + kísérőlevél + hirdetménytervezet a határozat 

közzétételéhez (KÉR) 
15. Bocskaikert Község Önkormányzat Jegyzője + kísérőlevél + hirdetménytervezet a határozat 

közzétételéhez (KÉR) 
16. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője + kísérőlevél + hirdetménytervezet a 

határozat közzétételéhez (KÉR) 
17. Mikepércs Község Önkormányzat Jegyzője + kísérőlevél + hirdetménytervezet a határozat 

közzétételéhez (KÉR) 
18. Irattár 
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