
  

  

  

HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII    

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL    
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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 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/01433/2020. 

 

Kérelmező: Egerfarmos Község Önkormányzata (3379 Egerfarmos, Dózsa György út 1.)  

         Egerlövő Község Önkormányzata (3461 Egerlövő, Dózsa György út 19.) 

        Mezőszemere Község Önkormányzata (3378 Mezőszemere, Május 1. út 36.) 

        Mezőtárkány Község Önkormányzata (3375 Mezőtárkány, Kossuth Lajos u. 81.) 

 

Ügy tárgya: Egerfarmos, Egerlövő, Mezőszemere és Mezőtárkány települések szennyvízcsatorna-

hálózatának kiépítésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás 

 

A beruházás területigénye, célja: A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Mezőtárkány, Egerfarmos, 

Egerlövő és Mezőszemere települések teljes belterületét érinti. A települések között, a külterületi 

szakaszokon nyomóvezeték épül ki, melyek végső érkezési helye Mezőtárkány település 054/15-ú 

hrsz-ú ingatlanon tervezett szennyvíztelep.  

A tervezett tevékenység célja a települési szennyvíz- kezelés és csatornázás teljes körű kiépítése, 

mivel a településeken szennyvízcsatorna hálózat és tisztító telep nincs kiépítve. A belterületen 

keletkező szennyvizek jelentős része a házi szikkasztókon keresztül a talajba kerül szennyezve a 

legfelső talajvízrétegeket, közvetve a mélyebb – vízadó – rétegeket is. A talajba kerülő szennyvíz 

veszélyezteti – az ivóvíz réteg mellett – a településen élők egészségét és az épített környezetet.  

 

A tevékenység volumene: A beruházás volumene közepes mértékű, települési jelentőségű 

szennyvíztelep és csatornahálózat kiépítésére vonatkozik. 

Az agglomeráció központi települése Az agglomeráció települései Lakosszám Lakosegyenérték 

(LE) 

Mezőtárkány  3984 4100 

 Egerfarmos 680  

 Egerlövő 512  

 Mezőszemere 1180  

A beruházással érintett agglomeráció főbb adatai a 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet alapján 

 

A tervezett tevékenység bemutatása:  

A csatornahálózat elválasztó rendszerű, abba csapadékvizet bevezetni tilos. A terepviszonyokból 

adódóan a csatornahálózat döntően gravitációs kialakítású, valamennyi belterületi ingatlan rákötése 
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biztosított. A gravitációs gyűjtő és főgyűjtő csatornákat DN 200 KG PVC csatorna-csövekből tervezik 

kialakítani. A házi bekötések DN 150 KG PVC csövekből épülnek, bekötő idomok segítségével. A 

nyomóvezetéket D63 KPE csőből tervezik. A külterületi nyomóvezetékek D90, D110, D125 ill. D140 

KPE vezetékből tervezik kialakítani. A nyomvonal tervezésénél az ingatlanok rákötési lehetőségein, 

valamint a geodetikus viszonyokon túl figyelembe veszik a meglévő közművek vízszintes és 

magassági vonalvezetését, ill. a vízfolyások adottságait is. 

Gyűjtőcsatornák és nyomócsövek minimális földtakarása csővédelem nélkül zöldterület és járda alatt: 

1,20 m, közút alatt az útkezelő előírásai szerint, de min. 1,20 m. A 4 m-nél nagyobb fektetési mélység 

egyedi esetekben az üzemeltetővel egyeztetve alkalmazható. A csatornahálózat optimális 

lejtéstartománya 3 – 10 ‰., egyedi esetekben 2 ‰. is elfogadott. 

Hagyományos beton tisztítóaknák a gravitációs csatorna töréspontjaiban, a mellékcsatornák 

csatlakozásánál, valamint a végpontokon épülnek. Az aknakamrák átmérője 100 cm, aknafal minimum 

12 cm. A házi bekötések a telekhatáron belül 1 m-re megépülnek, lejtésük 5-15 ‰. A bekötőcsatorna 

tisztítóaknája (alapesetben a telekhatártól 1,0 m-re telepített ellenőrzőakna) KGET kéttokos íves 

tisztító 160/200/160 mm-es. A házi csatornának közcsatornába, tisztító vagy ellenőrző aknába való 

bekötése esetén a házi bekötőcsatorna folyásfeneke a legnagyobb szennyvízhozam szintje fölött 

lehetőleg 30 cm-re, de minimálisan 10 cm-re tervezett. Egyes esetekben, mikor a külső sérülés 

veszélye fennáll (pl.: árokkeresztezés), műszaki védelem (acél vagy KPE védőcső) alkalmazandó. 

A bekötéseket a gyűjtőcsatornára (úttengelyre) merőlegesen kell kiépíteni aknára, vagy csőre 

csatlakozással, a csőre kötést gyártói előírás szerint, 45°-os elágazó idommal. 45°-nál nagyobb 

iránytörésű ívidom sehol nem alkalmazható. 

 

A kiépítéshez szükséges főbb műszaki elemek tervezett mennyisége összesen: 

Tervezett szennyvízbekötések száma:   1.935 db 

Gerincvezeték - Ø200 (KG-PVC SN8)   38.524 fm 

Nyomott gyűjtővezeték Ø63 (KPE SN8)  421 fm 

Nyomóvezeték 

Ø90 (KPE PE100, SDR17)   9.554 fm 

Ø110 (KPE PE100, SDR17)  2.450 fm 

Ø125 (KPE PE100, SDR17)   2.270 fm 

Ø140 (KPE PE100, SDR17)   1.890 fm 

Tervezett átemelők:     18 db 

Házi beemelő egység az ellátási területen:  16 db 

 

Teher- és személyszállítás nagyságrendje:  

A tevékenység nem jár jelentős személy- és teherszállítással. A nyomóvezeték szállítását kb. 1 

kamion/2 km fajlagos mennyiséggel lehet számolni. Az árok ásását 1 db önjáró univerzális kotró-

rakodó végzi. A tevékenységhez kapcsolódóan érdemi személyszállítás nem várható. Üzemelés során 

semmilyen további szállítás nem várható. 

 

A telepítés várható időtartama: 

A telepítés megkezdésének várható időpontja: 2019.IV. negyedév 

Az üzemelés várható időtartama: 25-30 év 

A kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása: folyamatos, egész évben 
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Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Egerlövő, Egerfarmos, 

Mezőszemere, Mezőtárkány 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. október 21. 

 

Tárgyi előzetes vizsgálat tárgyát képező beruházás az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-

elvezetési és –tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

272/2017 (IX.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2017 (IX.14.) Korm. rendelet) hatálya alá 

tartozik. Ennek értelmében tárgyi tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás. 

 

A 272/2017 (IX.14.) Korm. rendelet 2. § a) pontja alapján az eljárás lefolytatásának irányadó 

ügyintézési határideje: 30 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 kérelemben tervezett beruházás a Khvr. 3. számú melléklet 104. pontja [Szennyvízgyűjtő hálózat b) 

felszín alatti vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem 

zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1000 

lakosegyenértéktől] hatálya alá tartozik, így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban 

hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

A kérelmezők nevében eljáró NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. (1054 Budapest, Alkotmány u. 21. 

1/1.) meghatalmazottja 2020. október 20. napján benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2020. október 21. 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/01433/2020. számon.  
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Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon. 

2. 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. 

3. 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: 2020. október 28. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 
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