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Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 
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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/02767/2021. 

 

Kérelmező: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) 

 

Ügy tárgya: Mezőtárkány 084/2 hrsz. alatti területen megvalósítandó távközlési antennatartó 

acéltorony létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

A tervezett beruházás rövid ismertetése:  

A DIGI Kft. mobilszolgáltatásának kiépítéséhez (lefedettség biztosítása) távközlési antennatartó 

acéltorony építését tervezi. 

Az antennatartó tornyot a Mezőtárkány, 084/2. hrsz. alatti ingatlanon tervezik kialakítani, mely Natura 

2000 területen fekszik. A beruházással érintett ingatlan Mezőtárkány településtől délkeletre, a 33. sz. 

út 14-15 km szelvények közötti szakaszán, az úttól északra található.  

A beruházással érintett ingatlan művelési ága kivett épület udvar.  

Mezőtárkány helyi építési szabályzata és szabályozási terve alapján, az érintett terület övezeti 

besorolás falusias lakóövezet (Lf). 

A telek területe: 44382 m
2
. 

Beépített alapterület: 100 m
2
. 

Az építendő torony EOV koordinátái: EOVx = 260606,00 EOVy = 759804,96 

A területen ~30 m magas, térbeli rácsos acélszerkezetű, öntartó, négyzet keresztmetszetű, a saját 

alaptestjéhez kikötött antennatartó torony épül. A torony acélszerkezete üzemi előregyártás és 

felületkezelés után helyszíni szereléssel készül. A torony alapozása helyszínen készülő monolit 

vasbeton tömbökből áll, amelyek alatt a föld kiemelésen talajcsere szükséges csömöszölt beton 

kiöntéssel. A telepítésre kerülő távközlési berendezés a torony acélszerkezet mellett kap helyet 

vasbeton lemezalapon. A berendezés fölé jégvédőrács kerül, a toronyról esetleg lehulló csapadék 

ellen. Az antennatartó torony tervezett drótfonatos acél kerítéssel, zárható kapuval kerül elhatárolásra 

az érintett területen, így megközelítése csak az érintettek számára lehetséges. A tervezett toronyhoz a 

meglévő földúton keresztül jutunk el. 

Terepszint a tervezett toronyalap mellett: -0,34m = +97,90 mBf. 

A torony talpgerenda tervezett felső síkja: ±0,00m = +98,24 mBf. 
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A tervezett acélszerkezetű rácsos torony tervezett csúcs magassága az alapozás felső síktól a 

villámvédelem nélkül: +30,00 m = +128,24 mBf. 

 

A telepítés várható időtartama: 

A Beruházó az antennatartó acéltorony kialakítását az engedélyek beszerzését követően tervezi 

megvalósítani. A kivitelezés várhatóan 3-4 hónapot vesz igénybe.  

A beruházással érintett település: Mezőtárkány 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. július 6. 

 

Tárgyi előzetes vizsgálat tárgyát képező beruházás a nagy sebességű mobil hírközlési 

hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017 (XII.28.) 

Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ennek értelmében tárgyi tevékenység nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt beruházás. 

 

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: Nagy Fanni 

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

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

A tervezett beruházás a Khvr. 3. számú melléklet 121. pontja [Távközlési adó (antennatorony) védett 

természeti területen, Natura 2000 területen] hatálya alá tartozik, így a környezetvédelmi hatóság 

előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően, környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

A Digi Kft. 2021. július 5. napján, elektronikus úton benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2021. július 6. 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/02767/2021. számon.  
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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 

rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát 

meghatározó előírások figyelembevételével írja elő. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. július 13. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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