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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/01791/2022. 

Ügyfél: Tiszanánai Öntözési Szolgáltató Kft. (3359 Tenk, Arany János út 2-6.) 

Ügy tárgya: a Tiszanána 0242/27, 0245/21, 0271/1-2-3, 0273/7-8-10, 0276/3-4, 0298/2, 0306/3-4-5-7 

és 0312/7-8 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett öntözőtelep létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó 

előzetes vizsgálati eljárás 

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Tiszanána 

A beruházás ismertetése, területigénye:  

A Tiszanánai Öntözési Kft. Tiszanána külterületén szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. A 

nagyobb és biztonságosabb terméseredmények érdekében a gazdálkodó területei egy részét öntözni 

kívánja. A vízellátást biztosító szivornya a Tiszanána és Sarud határán a Tisza tó partján található 

Tiszanána településtől dél-kelet irányban a Tisza tó jobb parti árvízvédelmi töltésnek 143+351 

töltéskilométerénél található. Az öntözéssel érintett területek Tiszanána külterületén, a településtől 

délre helyezkednek el. Az öntözött terület közvetlen környezetében alapvetően mezőgazdasági 

művelés folyik. 

Öntözendő területek alapadatai: 

Település Hrsz. Területe (ha) 

Tiszanána 

306/5  3,4283  

0306/4  22,0719  

0306/3  2,4865  

0312/8  24,5820  

0312/7  2,6671  

0271/1  3,5342  

0271/2  4,1570  

0271/3  40,3700  

0276/3  21,7107  

0276/4  27,1098  

0245/21  36,2711  

0273/8  23,8035  

0273/10  7,7588  

0273/7  57,9449  

0298/2  17,8872  

0306/7  18,4549  

0242/27  33,0332  
Összesen - 403,5851 
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Szivornya és víz nyomvonala: 

Település Hrsz. Megjegyzés 

Sarud 

091/3  Szivornya nyomvonala által érintett terület  

091/5  Szivornya nyomvonala által érintett terület  

026/3  Szivornya nyomvonala által érintett terület  

Tiszanána 

0335  Szivornya nyomvonala által érintett terület  

0275  Szivornya és víziút nyomvonala által érintett terület  

0274  Víziút nyomvonala  

0274  Víziút nyomvonala  

0267  Víziút nyomvonala  

0243  Víziút nyomvonala  

0243  Víziút nyomvonala  

A beruházás érinti az alábbi Natura 2000 területeket: 

- Hevesi-sík (HUBN10004) különleges madárvédelmi terület,  

- Hortobágy (HUHN10002) különleges madárvédelmi terület,  

- Tisza-tó (HUHN20003) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.  

A tervezett önözési mód mobil, áttelepíthető öntöződob és öntöző konzol segítségével lesz megoldva, 

ezért telepítés nem várható. Az öntözőberendezések minden esetben az öntöző terület melletti 

csatorna partján lesznek ideiglenesen – öntözés idejéig telepítve. 

Az öntözés időpontja az időjárási viszonyoktól (napsugárzás tartama, a levegő hőmérséklete, relatív 

páratartalma, a szél sebessége, csapadék mennyisége), a talajban rendelkezésre állóvíz 

mennyiségétől és a növény igényétől függ.  

Vízkivétel időszaka: március 1. – október 31. [2/1997. (II.18.) KHVM rendelet alapján]  

Jellemző öntözés időszak: április 15. – szeptember 30.  

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. 

 
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Tiszanána 
 

Az eljárás megindításának napja: 2022. augusztus 09. 

 

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. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) 

bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Jósvainé Nagy Fanni 

Elérhetősége (e-mail, telefon): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 36 795-153  

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

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

védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül] 

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
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hatálya alá tartozik, így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől 

függően, környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

Ügyfél megbízásából eljáró BioAqua Pro Kft. (4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21., a továbbiakban: 

Kérelmező) 2022. augusztus 08. napján, elektronikus úton benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati 

eljárást kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2022. augusztus 09. napján eljárás 

indult. 

 

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. 

 

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az 

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

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

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán, HE/KVO/01791/2022. számon.  

 

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 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 

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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rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát 

meghatározó előírások figyelembevételével írja elő. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. augusztus 12. 

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 főispán nevében és megbízásából: 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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