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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/02191/2022. 

Ügyfél: Szuromi Mihály (3360 Heves, Katona József u. 39/a.)  

Ügy tárgya: az Átány 042/9, 042/11, 043/17-19, 044/4 hrsz.-ú és a Heves 01017/41-42, 01017/47, 

01017/50, 01017/54-57, 01017/60 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett 60 ha-os öntözőtelep 

megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Átány, Heves 

A beruházás ismertetése, területigénye:  

Szuromi Mihály (3360 Heves, Katona József u. 39/a.), három blokkban, Átány 042/9, 042/11, 043/17-

19, 044/4, valamint Heves 01017/41-42, 01017/47, 01017/50, 01017/54-57, 01017/60 hrsz.-ú 

ingatlanokon, összesen 60,0 ha-os öntözőtelepet kíván kialakítani. A szántó művelési ágban lévő 

területein jelenleg is szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. A tervezett öntözőblokkok 

vízellátását, felszíni víz hiánya miatt, felszín alatti vízkészlet igénybevételével lehet csak megoldani. 

 

Az öntözőtelepek vízellátását biztosító vízilétesítmények általános adatai:  

Öntözési 

blokk jele 

Helyrajzi 

számok 

Öntözőter

ület 

nagysága 

(ha) 

Igénybe 

vett 

vízkészlet 

Talpmélység 

(m) 
Státusz 

Víznorma 

(mm) 

Éves 

vízigény 

(m
3
) 

Napi 

vízigény 

(m
3
) 

Átány 1. 
Átány 

042/9, 042/11 
18,0 talajvíz 

1 db 11,0 

1 db 18,0 

meglévő 

meglévő 
200 36.000 150,0 

Átány 2. 

Átány 

043/17-19, 

044/4 

22,0 talajvíz 2 db 35,0 tervezett 200 44.000 183,0 

Heves 1. 

Heves 

01017/41-44, 

01017/47, 

01017/50, 

01017/54-57, 

01017/60 

20,0 talajvíz 2 db 35,0 tervezett 200 40.000 167,0 
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A vízigény megoszlása: 

Időszak Havi bontás Vízmennyiség (m
3
) 

Március 2 % 2.400 

Április 5 % 6.000 

Május 11 % 13.200 

Június 23 % 27.600 

Július 33 % 39.600 

Augusztus 20 % 24.000 

Szeptember 4 % 4.800 

Október 2 % 2.400 

Összesen 120.000 

 

Az öntözőberendezés főbb műszaki paraméterei: 

A három öntözési blokk (Átány 1., Átány 2., Heves 1. jelű) beöntözését 4 db öntöződobbal tervezi a 

környezethasználó, 

− típusa: FORRÁS 75/350 

− Tömlő hossz: 350 m 

− Vízigénymax: 800 l/perc 

− Víz kijuttatás: 15 - 50 m
3
/óra 

− Tömlőnyomás: 10 bar 

− Szóró fej típus: MERCURI 

− Öntözési sáv: 50 - 90 m 

− Nyomás igény: 3 -8 bar 

− Meghajtás: vízturbina, 6 fokozatú váltómű (500Nm) 

− Tömege: 1500 kg 

− Mérete: 4,9 * 2,3 * 2,8 m (H * SZ * M) 

− Kerék méret: 13″ 

A beruházás érinti az alábbi Natura 2000 területet: 

- Hevesi-sík (HUBN10004) különleges madárvédelmi terület.  

Közeli, hatással lehet a: 

- Pélyi szikesek (HUBN20041) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre.  

Továbbá az ingatlanok szinte szomszédosak a Hevesi Füves Puszták TK országosan védett 

természeti területtel. 

Az öntözőtelep kialakításához kapcsolódó műveletek: 

− a vízellátást biztosító kutak (4 db) megfúrása, kútfej kialakítása, 

− terepszínt alatt kialakított, illetve a terepszintre lefektetett öntöző gerincvezeték letelepítése és a 

vezetékre csatlakozó hidránsok beépítése. 

Öntözés időszak: március 1. – október 31. (240 nap/év) 

A 60,0 ha területen tervezett tevékenység TEÁOR ’08 besorolása: 
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− 01.11 Hüvelyes növények termesztése 

− 01.13 Leveszöldségek, csemegekukorica termesztése 

− 01.28 Fűszernövény termesztése 

A kivitelezés várhatóan közel 1 hónapot vesz igénybe, ezt követően az öntözőtelep birtokba vehető, 

megkezdhető a tényleges öntözési tevékenység. 

Öntözőtelep kivitelezési munkák befejezése: 2023. május 30. 

Vízjogi üzemeltetési engedélyeztetés: 2023. július 31. 

Öntözési tevékenység megkezdése: 2024. március 1. 

 
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Átány, Heves 
 

Az eljárás megindításának napja: 2022. október 18. 

 

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. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) 

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

szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Kis Andrea 

Elérhetősége (e-mail, telefon): kis.andrea@heves.gov.hu, +36 36 795-147  

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

A dokumentációban bemutatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet  

(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. 

 

Ügyfél megbízásából eljáró DAVIÉP Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B.; a továbbiakban: Kérelmező) 

2022. október 17. napján, elektronikus úton benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2022. október 18. 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/02191/2022. számon.  

 

mailto:kis.andrea@heves.gov.hu
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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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: 2022. október 25. 

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

szóló 10/2022. (IX. 22.) 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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