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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a 

továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) bekezdése b) pontja, (3) bekezdése, valamint a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 10. § (3) bekezdése értelmében a döntéséről készült 

közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

Ügy száma:  HE/KVO/01259/2022. 

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

vizsgálati eljárás lezárása 

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

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/01259-20/2022. számú határozatával lezárta. 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

I. Ferencz Hanna (3232 Gyöngyös – Mátrafüred, Hegyalja u. 62.; mint Beruházó) megbízásából eljáró 

NÉMETERV Kft. (6086 Szalkszentmárton, belterület 1087/7 hrsz.; mint Kérelmező) kérelmére indult, az 

Abasár 075/11-17 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett öntözőtelep kialakítására vonatkozó előzetes 

vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

előzetes vizsgálati eljárást  

lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, így 

az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

 

II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozat 

beszerzése szükséges: 

mailto:zoldhatosag@heves.gov.hu
http://www.heves.gov.hu/
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 A beruházás során szükségessé váló gyepfeltörés, cserjeirtás, fakivágás 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 szerint, a Heves Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Természetvédelmi Hatóság) által kiadott 

természetvédelmi engedély birtokában végezhető.  

 A beruházáshoz kapcsolódó vízilétesítmények csak jogerős vízjogi engedély birtokában építhetők 

és üzemeltethetők. 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500/4718-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi 

beruházáshoz az alábbi kikötésekkel járult hozzá: 

1. „A tervezett öntözőtelep vízilétesítményei jogerős vízjogi létesítési engedély alapján építhetők, és 

jogerős vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltethetők.” 

 

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély 

beszerzését nem írom elő. 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

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. 

Az öntözési idényen kívül mind az ideiglenesen telepített mederborda, mind a mederszelvényben lévő 

szívó csővezeték szűrőkosárral eltávolítandó, és a következő öntözési idényben újra elhelyezhető. 
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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 m
3
 

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. 

A kivitelezés várhatóan közel 1 hónapot vesz igénybe. 

A telepítés és a működés (üzemeltetés) megkezdésének várható időpontja: 

- Öntözőtelep kivitelezési munkák: 2022. szeptember 30. 

- Önözés megkezdése: 2023. március 1. 

V. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Abasári Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (3261 Abasár, Fő tér 1.) azzal, hogy a megküldéstől számított 10 

napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb 

módon való közzétételéről. A közzétételről a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság) a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

VII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során befizetésre került. 

VIII. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a 

Környezetvédelmi Hatóságnál, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon belül kell 
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elektronikus úton benyújtani. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel 

eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási 

szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó 

szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A közigazgatási cselekmény hatályosulására a keresetlevél 

benyújtásának nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem 

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

Az Indokolás kivonata: 

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 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. 

A fentiek alapján 2022. május 7-én előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban 

kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül az Ákr. 43. § (2) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a 

továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el. 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati 

dokumentációt és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének közhírré tételre. Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmét, hogy a tervezett beruházással 

kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül nyilatkozatot tehet. 

A Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a honlapján. 

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III.30.) Korm. 

rendelet] 28. § (1) bekezdése alapján a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező 

szervezeti egységei bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5. pontjaiban 

ismertetett szakkérdést, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában 

meghatározott szakkérdés tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a Kérelmező az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg az 

eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését nem igazolta és a Környezetvédelmi Hatóság 

nyilvántartása szerint sem fizette meg, továbbá a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum hiánya 

okán a tényállás tisztázása érdekében HE/KVO/01259-5/2022. számon hiánypótlási felhívás került 
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kiadásra. Pótlási kötelezettségének Kérelmező az igazgatási díj befizetésével és a meghatalmazás 

benyújtásával 2022. május 19-én, eleget tett.  

Az érintett település jegyzője tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a tárgyi tevékenységgel 

kapcsolatos közlemény a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. 

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban észrevétel 

sem az érintett településhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság 

részéről. 

A benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység 

környezeti hatásai véleményezhetők, a várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű 

környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével az Abasár 075/11-17 hrsz. alatti ingatlanokon tervezett öntözőtelepre vonatkozóan 

további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a 

beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető. 

A határozatot a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) pontjai 

alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) 

bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

Az eljárási költséget az Kérelmező viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.  

Az Ákr. 124.-129. §-ai alapján, az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, 

a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. 

(III.31.) FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 1. mellékletének 35. pontja figyelembevételével 

állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései alapján 

rendelkeztem, megfizetésének módjáról a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik. 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem. A 

környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése valamint az Ákr. 89. §-a alapján 

közhírré teszi. 

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a Kp. 50-55. 

§-a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) 

bekezdése, 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 

CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi 

területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 
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Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

A közzététel napja: 2022. június 15. 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a Környezetvédelmi Hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjének, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

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 aláírás szerint. 

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

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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