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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/01752/2020. 

 

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: a mezőtárkányi szennyvízelvezetési agglomeráció, Mezőtárkány 054/15 hrsz-ú 

ingatlanon tervezett szennyvíztisztító telepének megvalósítására irányuló előzetes vizsgálati eljárás 

 

A beruházás célja:  

A tervezett beruházás elsődleges célja, hogy az érintett négy település (Egerfarmos, Egerlövő, 

Mezőszemere és Mezőtárkány) területén korszerű szennyvízkezelő rendszer kerüljön kialakításra, 

mely hosszú távon jelentős mértékben képes hozzájárulni a földtani közeg és felszín alatti vizek 

állapotának fenntartásához, javulásához, melynek révén kiválthatók a sok esetben nem megfelelően 

zárt, szivárgásmentes szennyvízközműpótló létesítmények és az esetleges illegális szennyvíz-leürítés 

(megtelt tárolókban a kommunális szennyvíz környezetbe szivattyúzása. A csatornahálózat 

kiépítésére vonatkozóan HE/KVO/01433-2020. számon előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban. 

Jelen előzetes vizsgálati eljárás során a mezőtárkányi agglomeráció (Egerfarmos, Egerlövő, 

Mezőszemre és Mezőtárkány), Mezőtárkány 054/15-ú hrsz-ú ingatlanon tervezett szennyvíztisztító 

telepének megvalósítására vonatkozik.  

 

A beruházás területigénye: 

A négy település kommunális szennyvizét befogadó térségi szennyvíz tisztítótelep létesítésének 

helyszíne Mezőtárkány, 054/15 hrsz-ú terület, mely NATURA 2000 területen található. A beruházás 

helyszíne jelenleg mezőgazdaságilag művelt terület, az eredeti, természetes élővilág nyoma már nem 

lelhető fel. A tervezett tisztítóteleptől 400 m-re található a Laskó-patak, mely a tisztított szennyvíz 

befogadója lesz a tervek szerint. A szennyvíztisztító telep és ahhoz kapcsolódó létesítmény 

közvetlenül a 33201a út mellett létesül 10 142 m
2
 területfoglalással (telekalakítással érintett terület). A 

telekmegosztást követően a tervezett fejlesztésnek Mezőtárkány 054/21. hrsz. alatti telek biztosít 

helyszínt. A szennyvíztisztító telep kerítéssel körülhatárolt területe 4722 m
2
. A műtárgyak, valamint a 

belső teherforgalom biztosítása érdekében belső közlekedési út létesül, melynek területfoglalása 2150 

m
2
. 
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A tevékenység volumene:  

A szennyvíztisztító telep tervezett biológiai tisztító kapacitása 3.846 LE, a névleges hidraulikai 

kapacitása 365 m3/d csatornán érkező + 20 m3/d NKHÖSZ, a jellemző vízfogyasztási adatok alapján. 

 

A tervezett tevékenység bemutatása:  

Az új szennyvíztisztító telep technológiai rendszere biztosítja a beérkező szennyvíz mechanikai 

tisztítását, finom rács és homokfogó kiépítésével, a biológiai tisztítást az előírt tisztítási hatásfok 

elérésével, a fertőtlenítés lehetőségének kialakítását, valamint az iszapvíztelenítés kiépítését és a 

víztelenített iszap 1 éves tározását (fedett, műszaki védelemmel ellátott létesítménnyel).  

A telephelyen belül tervezett létesítmények: 

- Üzemviteli épület  

- NKÖHSZ fogadó, kézirács, átemelő  

- Mechanikailag tisztított szennyvíz átemelő  

- Osztómű  

- Kombinált biológiai tisztító műtárgy  

- Iszapsűrítő és tároló műtárgy  

- Iszapvíztelenítő gépház  

- Fedett iszaptároló  

- Technológiai gépház  

 

Teher- és személyszállítás nagyságrendje:  

A szennyvíztisztító telep működése automatikus, de a rendszer felügyeletet igényel. A folyamatos 

felügyeletet 1 fő személyzetet igényel, akinek céges gépjárművel (1 db terepjáró) biztosított a 

munkába járás.  

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepre történő beszállítása 

kapcsán esetlegesen heti 1 vagy 2 szippantó gépjárművel kell számolni.  

Szintén teherforgalmi igényt támaszt a telephelyen keletkező hulladékok rendszeres elszállítása. A 

rácsszemét és homokfogó hulladékokat várható havi gyakorisággal kell elszállítani, a keletkező 

kommunális szennyvíziszap elszállítása heti vagy a tárolás során bekövetkező további 

nedvességvesztés hatására szintén havi egyszeri gyakoriságú lesz.  

A telephelyen keletkező kommunális hulladékot a közszolgáltató hetente szállítja el. 

 

A telepítés várható időtartama: 

A beruházás időbeli megvalósulása előreláthatólag 11-13 hónapot vesz igénybe, melynek ütemtervét, 

és az egyes ciklusokat a dokumentáció 4. számú táblázata ismerteti. A próbaüzem a Hatósági döntés, 

valamint az Üzemeltetői tapasztalatok alapján hosszabb időt is igénybe vehet. 

Kapacitáskihasználás tekintetében a fő cél, hogy az érintett négy településen, a lakosság a kiépített 

közműhálózatra minél nagyobb arányban, hosszú távon 100 %-ban rákössön, melynek eléréséhez 

szükséges becsült időszak 4-5 évre tehető. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Mezőtárkány, Egerfarmos 

Az eljárás megindításának napja: 2020. december 10. 
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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 103. pontja [Szennyvíztisztító telep 

(amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) c) 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 méretmegkötés nélkül] hatálya alá tartozik, 

így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálat köteles. 

 

Szőkéné Hajdu Diána Krisztina, meghatalmazott 2020. december 9. napján benyújtott kérelmében 

előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2020. december 10. 

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/01752/2020. számon.  

 

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. 
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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. december 14. 

 

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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