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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán 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/01680/2022. 

Kérelmező: Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) 

Ügy tárgya: Tiszanánai Öntözési Közösség Kft. (3359 Tenk, Arany János út 2-6.) részére készített 

környezeti körzeti terv jóváhagyására irányuló előzetes vizsgálati eljárás 

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Tiszanána 

 

A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok adatai: 

Település Hrsz 
Művelési 

ág 
Területnagyság 

(ha) 

HÉSZ 
övezeti 

besorolás 
Egyéb érintettség 

Tiszanána 0242/27 szántó 36,3623 Mk 

MTÉT zóna 3- Alföldi 
madárvédelmi (szántó) terület 
 
MTÉT zóna 6- Alföldi 
madárvédelmi gyepterület 

Tiszanána 0242/28 szántó 23,1195 Mk 

Tiszanána 0242/28 szántó 33,4617 Mk 

Tiszanána 0245/18 szántó 23,6923 Mk 

Tiszanána 0245/18 szántó 10,7230 Mk 

Tiszanána 0271/1 szántó 3,5344 Mk 

MTÉT zóna 1- Túzokvédelmi 
(szántó) terület 
 
MTÉT zóna 3- Alföldi 
madárvédelmi (szántó) terület 
 
MTÉT zóna 5- Túzokvédelmi 
gyepterület 
 
MTÉT zóna 6- Alföldi 
madárvédelmi gyepterület 
 
Natura 2000 terület fenntartási 
tervvel 

 

Tiszanána 0271/2 szántó 4,1292 Mk 

Tiszanána 0271/3 szántó 2,3475 Mk 

Tiszanána 0271/3 szántó 37,8116 Mk 

Tiszanána 0273/1 szántó 24,6613 Mk 

Tiszanána 0273/4 szántó 51,5455 Mk 

Tiszanána 0276/1 szántó 26,8052 Mk 

Tiszanána 0276/3 szántó 18,5318 Mk 

Tiszanána 0276/3 szántó 3,4185 Mk 

Tiszanána 0298 szántó 21,4806 Mk 
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Település Hrsz 
Művelési 

ág 
Területnagyság 

(ha) 

HÉSZ 
övezeti 

besorolás 
Egyéb érintettség 

Tiszanána 0306/3 szántó 2,5720 Mk MTÉT zóna 1- Túzokvédelmi 
(szántó) terület 
MTÉT zóna 3- Alföldi 
madárvédelmi (szántó) terület 
MTÉT zóna 5- Túzokvédelmi 
gyepterület 
MTÉT zóna 6- Alföldi 
madárvédelmi gyepterület 
Natura 2000 terület fenntartási 
tervvel 

 

Tiszanána 0306/4 szántó 22,1611 Mk 

Tiszanána 0306/5 szántó 3,4348 Mk 

Tiszanána 0306/6 szántó 3,6055 Mk 

Tiszanána 0312/7 szántó 2,6803 Mk 

Tiszanána 0312/8 szántó 25,4023 Mk 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A tervezett tevékenység (öntözés) célja a szántóföldi gazdálkodáshoz szükséges, klimatikus okok és a 

klímaváltozás miatt hiányzó víz pótlásának biztosítása. Az öntözendő növényi kultúrát elsősorban 

szántóföldi növények teszik ki (őszi árpa, cirok, búza, kukorica).  

A Tiszanánai Öntözési Közösség Kft. a tulajdonosok gazdálkodásához szükséges öntözővíz 

biztosítása céljából alakult, a meglévő öntözési infrastruktúra (közös vízkivétel, vízhasználat, 

vízbiztosító létesítmények fenntartása) üzemeltetése céljából. Az öntözést kiszolgáló infrastruktúra ez 

elmúlt években helyreállításra került, további fejlesztések nem tervezettek. 

Az öntözőtelep Tiszanána külterületén valósul meg esőztető öntözéssel, csévélődobos 

öntözőberendezések üzemével. Az öntözésfejlesztés vízbázisa rendelkezésre áll. Az öntözést felszíni 

vízből történő vízkivétellel (Tiszató – Sámágy-csatorna) kívánják megvalósítani 381 ha saját 

földhasználatú területen. A tervezett öntözési rendszer a Somogy III-as-csatornára épített korábbi, 

azóta megszűntetett öntözési infrastruktúrára épül. A fejlesztést a közösség gazdasági társasága, a 

Tiszanánai Öntözési Közösség Kft. valósítja meg, a későbbi üzemeltetési feladatok ellátása is az 

Öntözési Közösség feladata lesz.  

A Tiszanánai Öntözési Közösség Kft. az Agrárminisztérium FÖHÁT/32-2/2021 iktatószámú 

végzésében foglaltak szerint 009/2021 számon öntözési közösségként került nyilvántartásba. 

Az öntözési körzet teljes területe összesen: 381,01 ha, amelyből 52 hektárnyi területen jelenleg is 

zajlik öntözési tevékenység. Az öntözési közösség tagjai 2020. és 2021. évben is folytattak öntözési 

tevékenységet. Az újonnan öntözésbe bevonni kívánt területeken (329 ha) a tevékenység 

megkezdésének tervezett időpontja: 2022. április 15. 

Az öntözés üzemelésének egybefüggő leghosszabb tervezett időtartama: 24 óra (éjjel, nappal). 

Engedélyezett öntözési időszak: A vízhasznosítási idény öntözés esetén március 1. napjától október 

31. napjáig tart. Az öntözés gyakorisága az időjárási viszonyoktól függően, de öntözés idényen belül 

tervezett (25 nap). 

Az öntözni kívánt terület teljes egészében szántóföldi növénytermesztést érint. A gazdálkodó a 

területen 7 éves vetésforgóban kívánja a növényeket telepíteni. 4 év lucerna után 1 év kukorica vagy 

cirok, aztán 1 év napraforgó, majd újra 1 év kukorica vagy cirok. 
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Vízhasználati adatok: 

Öntözés mértékadó vízhozama: 64 l/s (2 x 32 l/s);   230 m
3
/h 

Éves vízigény: 380 010 m
3
 (bruttó teljes területre számított) 

Öntözési idénynorma 60-180 mm/év 

Éves mértékadó öntözési vízigény: 100 mm/év (teljes területre vetített) 

Öntözési norma: 20-40 mm / 5 ha / 24 óra 

Öntözésre szánt növényi kultúrák: 
kukorica (mértékadó), napraforgó, lucerna, búza, 
árpa, repce, cirok 

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. július 20. 

A teljes eljárás ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. tv. (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő 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 előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

A dokumentációban bemutatott tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 4. pontja [Öntözőtelep a) 300 

ha öntözendő területtől, illetve 0,45 m
3
/sec vízfelhasználástól  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. 

A Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) 2022. július 19. napján, elektronikus 

úton benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. Kérelme alapján az Ákr. 37. § 

(2) bekezdése értelmében előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezeti Hatóság előtt. 

 

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

1. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes 

vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. 

2. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési 

helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő 

közzétételének érdekében. 

 

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

környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül 

közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni. 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
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A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az 

érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-

es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVO/01680/2020. számon.  

 

A Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének 

figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős 

környezeti hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről. 

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

tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg; 

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 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. július 27. 

 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési 

szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein 

alapul. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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