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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult,  

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló  

314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban:Khvr.) hatálya alá tartozó  

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/01259/2022. 

Kérelmező: NÉMETERV Tervező és Szolgáltató Kft. (6086 Szalkszentmárton, belterület 1087/7 hrsz.) 

Ügy tárgya: Az Abasár 075/11-17 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett öntözőtelepre vonatkozó előzetes 

vizsgálati eljárás 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Abasár 

A tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi számai: 075/11, /12, /13, /14, /15, /16, /17. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

Az Abasár 075/11, /12, /13, /14, /15, /16, /17. hrsz.-ú ingatlanokon kajszibarack és szilva ültetvény 

telepítését tervezik. Mivel a terület földrajzi és meteorológiai adottságai miatt a növénytermesztés 

biztonsággal öntözés nélkül nem megoldható, ezért a területen öntöző telep kialakítását szeretnék 

megvalósítani. A terület közvetlen közelében, a telekszélek déli részén öntözésre igénybe vehető felszíni 

vízfolyás található. Az Északi-övcsatorna (Markazi-tápcsatorna - Abasár 076/4 hrsz.) tulajdonosa, egyben 

kezelője (MVM Mátra Energia Zrt.) írásban megadta a pozitív tartalmú hozzájárulását a tervezett felszíni 

vízkivétel kiépítéséhez. 

 

A vízkivétel: 

- helye: Északi-övcsatorna (Markazi-tápcsatorna) 4+438 szelvénye; bal part 

- szívócsövének helye: vízfolyás tengelyében EOVY: 722.429; EOVX: 274.962 

 

Az Abasár 075/16 hrsz. alatt 2,0 * 2,0 *1,50 m külméretű monolit vasbeton akna létesül, ahova mobil 

szivattyú telepítése történik az öntözési idényben. A szivattyúakna fixen épül, bordáslemez lefedéssel. A 

szivattyúaknától DN63 P6 KPE szívócső épül ki a terepszint alatt 1,2 m mélységben, majd a Északi-

övcsatorna (Markazi-tápcsatorna) burkolt része felett történik a kicsatlakozása, a burkolat megsértése 

nélkül. A DN63 KPE P6 Lszívó=17 fm szívócső a tápcsatorna mederszelvény tengelyében 90 fokos 

iránytöréssel a folyásirányba néz. A szívócső végére szűrőkosár kerül felszerelésre, egyben a szívócső 

rögzítő bilincsekkel kerül stabilizálásra a mederhez. Az Északi-övcsatornába (Markazi-tápcsatorna) a 

vízkivételi szelvénytől 2,0 m-re vasbeton fenékborda lesz elhelyezve a 30 cm magasságú 

mederburkolathoz rögzítve. A fenékborda kiemelő vasfülekkel lesz ellátva. A duzzasztó betonborda a 

mederburkolathoz teljesen illeszkedik. 
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Az öntözési idényen kívül mind az ideiglenesen telepített mederborda, mind a mederszelvényben lévő szívó 

csővezeték szűrőkosárral eltávolítandó, és a következő öntözési idényben újra elhelyezhető. 

 

Az öntöző rendszer vízigénye 

A telepített kajszibarack + szilva ültetvény öntözését a NETAFIM DRIPNET PC AS típusú csepegtető 

öntözőrendszer segítségével biztosítja. 

 

Vízigény meghatározás alapadatai: 

- öntözési mód: víztakarékos csepegtető öntözés 

- öntözendő terület: Tnettó = 3,5962 ha 

- öntözési szektorok: 4 db ( 1.-2. sorszámmal szilva, 3.-4. sorszámmal kajszi) 

- öntözési idény: 03.01. - 10.31. között 

 

Az éves szinten lekötött maximális vízmennyiség mindösszesen: 

Qszumma ≈ 5.016 m
3
/év 

Qnapi_maximum = 100,31 m
3
/d  

 

A felszíni vizet a szivattyúaknától DN63 P6 Ltöltő=258 m hosszú töltővezeték juttatja el a telepítendő 

gyümölcsös felső harmadában elhelyezendő föld alatti öntözővíz tartályig, amely Vhasznos=7,5 m3 

űrtartalmú; sík végű; nyaktaggal ellátott. 

Az öntözővíz az Északi-övcsatorna (Markazi-tápcsatorna)-ból HONDA WT20X típusú benzin üzemű 

szivattyúval kitermelve először az öntözővíz tartályba jut, itt pihentetik. A puffer tartály mellett kerül 

telepítésre az ún. szűrő és tápoldatozó központ is. A berendezések kültéri elhelyezésben lesznek, de a 

fagymentességet és vagyonvédelmet szükséges biztosítani, így zárható térelhatárolás létesül. 

 

Az öntözőtelep kialakításához kapcsolódó műveletek: 

- a vízellátást biztosító felszíni vízkivételi mű megépítése, 

- a terepszint alatti töltővezeték fektetése, 

- a víztartály kialakítása, 

- a szűrő és tápoldatozó központ építése, 

- terepszínt alatt kialakított öntöző főnyomócső, és osztóvezeték beépítése, valamint terepszint feletti 

szárnyvezeték lefektetése. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. május 7. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: 45 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

Kérelmező 2022. április 26-án a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz (a továbbiakban: Főosztály) a tárgyi ügyben 

elektronikus úton kérelmet nyújtott be. A Főosztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
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CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a alapján az ügyben az illetékességének hiányát állapította meg, 

melyre hivatkozással a kérelmet és a dokumentációt a BO/32/03299-2/2022. számú végzéssel a 

Környezetvédelmi Hatósághoz áttette. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 

Khvr.) 3. számú melléklet 4. pontja [Öntözőtelep b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, 

barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül] hatálya alá tartozik, így a környezetvédelmi hatóság előzetes 

vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

Az előterjesztett kérelem alapján az Ákr. 37.§ (2) bekezdés értelmében az eljárás 2022. május 7. napján 

megindult. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás 

megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő 

hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével 

egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és 

mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb  

5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. 

A kérelem és a dokumentáció HE/KVO/01259/2022. számon megtekinthető elektronikus formátumban a 

Környezetvédelmi Hatóság honlapján a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-

es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a keltezés napját követő 30 napig. 

A dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani a közzététel időtartama alatt. 

A Környezetvédelmi Hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket 

hozhatja: 

1. Megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti 

hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről és a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről, illetve ha a 

tevékenység a Khvr. 2. számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes 

környezethasználati engedély tartalmi követelményeiről. 

- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység 

mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve ha a tevékenység a Khvr. 2. 

számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes környezethasználati engedély 

tartalmi követelményeiről. 

2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek 

létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható, 

- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban 

az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a 

kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell 

szüntetni; 

4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások 

figyelembevételével írja elő. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. május 12. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

A kormánymegbízott helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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