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H A T Á R O Z A T

I.

A Békés Megyei Kormányhivatal előtt közigazgatási hatósági ügyben a Hidasháti Zrt. (5672 Murony, II. 
ker 8. KÜJ: 100212554) ügyfél kérelmének helyt adva – a benyújtott dokumentációban, valamint a 
környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló 
314/2005.  (XII.  25.)  Kormányrendelet  5.  számú  mellékletében  foglaltak  figyelembevételével  – 
megállapítom, hogy 

a Bakuczi öntözőtelep korszerűsítése, üzemelése és felhagyása során nem várhatók 
jelentős környezeti hatások, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem 

szükséges.

A tervezett munkálatok során meglévő vízilétesítmények bontása, átépítése, új vízilétesítmény 
építése  csak  vízjogi  létesítési  engedély  birtokában,  vízhasználat  csak  hatályos  vízjogi 
üzemeltetési engedély és vízszolgáltatási szerződés birtokában végezhető.

II.

A tevékenység jellemzői

1. A környezethasználó megnevezése és adatai

Neve: Hidasháti Zrt.
Székhelye: 5674 Murony, II. ker. 8.
Adószáma: 11044956-2-04
KÜJ száma: 100212554

2. A tervezett tevékenység besorolása

A  tervezett  tevékenység  besorolása  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes 
környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet 
(továbbiakban: Khvr.) 3. sz. melléklet 4. a) és 127. a) pontja alapján: 
„4. Öntözőtelep
a) 300 ha öntözendő területtől, illetve 0,45 m3/sec vízfelhasználástól”
„127.  Vízfolyásrendezés   (kivéve  az  eredeti  vízelvezető-  képesség  helyreállítására  irányuló,  
fenntartási  célú  iszapeltávolítást  és  rézsűrendezést,  amennyiben  az  a  vízgyűjtő-gazdálkodás  
egyes  szabályairól  szóló  kormányrendeletben  előírtak  szerint  a  vizek  állapota  romlásának  
megelőzését, megakadályozását szolgálja)
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a) 1 km vízfolyáshossztól”
a  környezetvédelmi  hatóság  előzetes  vizsgálatban  hozott  döntésétől  függően  környezeti 
hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek közé tartozik.

3. A tervezett tevékenység célja

A  tervezett  tevékenység  célja,  hogy  a  meglévő  öntözőtelep  területén  korszerű,  víz-  és 
energiatakarékos öntözési üzem valósuljon meg, biztosítva a termelési célkitűzéseit, elsődlegesen 
a  hibridkukorica-termesztés  jövedelmezőségének  növelését.  A  jövedelmezőség  növelése 
szerencsés módon egybeesik a környezetvédelem érdekeivel, hiszen a tervezett berendezések 
kevesebb  energiával  üzemeltethetők,  és  víztakarékos  módon  öntözik  a  területet.  Emellett  a 
víztakarékos  öntözés  kisebb  kiöntözött  mennyiséget  és  nagyobb  gyakoriságot  jelent,  így  a 
kijuttatott víz nagyobb hányada hasznosul. 

A  meglévő  öntözőtelepen  a  lineár  öntözőberendezések  helyett,  új  center  pivot  (körforgó) 
berendezések üzeme valósul meg, a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott, 
rendelkezésre  álló  vízbázisból,  a  Hidasháti  Zrt.  használatában  lévő  területeken  történő 
vízhasználattal.

4. A tervezett beruházás által érintett területek

Település Helyrajzi 
szám

Művelési ág Tulajdonos Kezelő

Kamut 069 kivett – csatorna Magyar Állam
Körös-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság

Kamut 081/3 kivett – út Magyar Állam -

Kamut 081/4 kivett – csatorna Magyar Állam -

Kamut 081/6 kivett – út Magyar Állam -

Kamut 081/8 kivett – út Magyar Állam -

Kamut 081/9 kivett – csatorna Magyar Állam -

Kamut 081/10 szántó Magyar Állam -

Kamut 081/11 kivett – csatorna Magyar Állam -

Kamut 081/14 kivett – csatorna Magyar Állam
Körös-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság

Kamut 081/15 szántó Magyar Állam -

Kamut 081/19 szántó Magyar Állam -

Kamut 081/21 szántó Magyar Állam -

Kamut 081/23 szántó Magyar Állam -

Kamut 0101/4 szántó Magyar Állam -

Kamut 0101/5 kivett – csatorna Magyar Állam -

Kamut 0101/6 kivett – út Magyar Állam -

Kamut 0101/9 szántó Magyar Állam -

Kamut 0101/10 szántó Magyar Állam -

Kamut 0101/11 szántó Magyar Állam -

Kamut 0105/2 kivett – csatorna Magyar Állam
Körös-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság

Kamut 0107/1 kivett – út Magyar Állam -

Kamut 0112/1 kivett – út
Kamut Község Önkormányzata

Kamut 0112/2 kivett – csatorna

Mezőberény 0424/40 szántó Magyar Állam -
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Település Helyrajzi 
szám

Művelési ág Tulajdonos Kezelő

Mezőberény 0427/2 kivett – csatorna Magyar Állam -

Mezőberény 0428/3 kivett – út Magyar Állam -

Mezőberény 0428/104 szántó Magyar Állam -

5. A tervezett tevékenység főbb jellemzői
• az öntözött növény: hibridkukorica
• az öntözőtelep berendezett területe: 894,3 ha
• egyidejűleg öntözött terület: 660,90 ha (73,9 %)
• öntözőberendezések: 7 db Center Pivot (körforgó), 

• vízkivétel helye: Bakuczi 2-1. csatorna 1+715 fm szelvénye
• vízkivétel módja: új szivattyús vízkivételi műtárggyal
• öntözés módja: esőztető
• napi vízigény: max. 49 834 m3/nap
• éves vízigény: 1 282 980 m3/év
• vízsugárigény: 557 l/s
• a vízellátó csatorna kapacitása: 659 l/s
• Villamosenergia-igény összesen: 374 000 kWh/év

6. A tervezett létesítmények

Gravitációs vízellátó rendszer
a) A vízkivételi műtárgy: a Bakuczi 2. és a 2-1. csatornákon látja el az öntözőtelep szivattyútelepét 
(max. 659 l/s). A tervezett felújítás: a tiltó cseréje, vb. előfej javítása, az utófenék burkolatának 
felújítása, új gerebek és vízmérce elhelyezése.
A tervezett vb. tiltós csőáteresz adatai:
• üzemi vízszint a felvízi oldalon (D-11 öntöző főcsatorna 3+340 fm szelvény): 87,78 mBf
• üzemi vízszint az alvízi oldalon (Bakuczi 2 csatorna 0+000 fm szelvény): 87,37 mBf
• tervezett névleges vízszállítás: 700 l/s
b) Bakuczi 2. csatorna (0+000 – 1+950 fm szelvények között) felújítása
Tervezett felújítás: kotrás, rézsűképzés. A meglévő csatorna rekonstrukciója után a Bakuczi 1. 
csatorna funkciója a Hidasháti Zrt. öntözési üzeme számára megszűnik.
A csatorna adatai:
• kivitele: 1 950 m földmedrű csatorna
• üzemi vízszint: 87,37/87,21 mBf
• szelvény: 1 m fenékszélesség, 1:1,5- rézsű, 1,6 m vízmélység
• névleges vízszállítás: 700 l/s
c) Bakuczi 2. csatorna (1+950 – 2+090 fm szelvények között) felújítása
Ezen csatornaszakasz a Hidasháti Zrt. használatában lévő öntözőtelepi területen van. Tervezett 
felújítás:  kotrás,  előregyártott  vb.  burkolat  beépítése,  tiltós  műtárgy  beépítése  a  2+090  fm 
szelvényben a meglévő szakasz vízkormányzásához.
A csatorna adatai
• kivitele: 140 m burkolt csatorna
• üzemi vízszint: 87,21/87,20 mBf
• szelvény: 1 m fenékszélesség, 1:0,5 rézsű, 1,25 m burkolási magasság
• névleges vízszállítás: 700 l/s
d) Bakuczi 2-1. csatorna (0+000 – 1+715 fm szelvények között)
Tervezett  felújítás:  kotrás,  előregyártott  vb.  burkolat  beépítése,  új  csőáteresz  beépítése  tiltós 
műtárgy beépítése a 1+715 – 3+630 fm szelvények közötti szakasz vízkormányzásához.
A csatorna adatai
• kivitele: 1 715 m burkolt csatorna
• üzemi vízszint: 87,20/87,04 mBf
• tervezett szelvény: 1 m fenékszélesség, 1:0,5 rézsű, 1,25 m burkolási magasság
• tervezett névleges vízszállítás: 700 l/s
• a csőáteresz beépítésének helye: 0+570 fm szelvény
• áteresz mérete: l = 12 m, 1,3 × 1,3 m vb. keretelem
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e) Meglévő csatornaszakaszok megszüntetése
A megszüntetendő csatornaszakaszok sem a vízellátásban sem a vízelvezetésben nem vesznek 
részt. A megszüntetés földfeltöltéssel történik.
A kijelölt szakaszok:
• Bakuczi 1. csatorna: 8+795 – 9+375 fm szelvények között (580 m)
• Bakuczi 2-1. csatorna: 3+630 – 4+185 fm szelvények között (555 m)

Központi szivattyútelep
A tervezett szivattyútelep a Bakuczi 2-1. csatorna 1+715 fm szelvényében a vízkivételnél épül. A 
szivattyútelep aknákban kerül  kialakításra a szivattyúaknába 5 db szivattyú kerül elhelyezésre, 
ahonnan felszín alatti vízvezetékeken látják el az öntözőberendezéseket.

Nyomóvezetékek
• kivitele: felszín alatti vezetékek víztelenítő hidránsokkal, légtelenítő szelepekkel, szakaszoló 

tolózárakkal, hidránsokkal 
• csővezetékek anyaga: KM PVC, P-6 tokos, gumigyűrűs nyomócső
• a csővezetékek teljes hossza: 9 220 fm
• csőtakarás: min. 1 m

Öntözőberendezések
Az öntözőtelep területén 9 db center pivot (körülforgó) berendezés üzemel majd, vízellátásuk a 
nyomócsővezetékek hidránsairól történik. A gépek villamosenergia-ellátásához földkábelhálózat 
épül,  és transzformátorok kerülnek telepítésre.  A berendezések a vízellátó  rendszerrel  együtt 
lesznek vezérelve, automatikusan, távműködtetéssel üzemelnek.

Átjáró műtárgyak
Az öntözőberendezések 50-60 méterenkénti járókerekei működés közben keresztezik a meglévő 
vízellátó és vízelvezető csatornákat. Ezeken helyeken a csatornák partjaira fektetett hídelemek 
kerülnek elhelyezésre, biztosítva a vízellátás és vízelvezetés zavartalan működését. Az elemek 
külön alapozást nem igényelnek.

Vízrendezés
Az  érintett  területen  felszíni  és  felszín  alatti  belvízelvezető  létesítmények  épültek.  Ezek  egy 
részének működőképessége korlátozottá vált, illetve megszűnt.
A fejlesztéssel egyidejűleg az öntözőtelep csökkent területének káros vizeit a korábbi rendszer 
felújításával tervezik a befogadóba (a Kamuti csatorna 0+670 fm szelvénye) juttatni.
A tervezett felújítások:
• a céldrénnel berendezett területrészek feltárása, a működőképesség ellenőrzése 
• a drének felújítása Kamut külterületén:

◦ 081/15, 081/2 hrsz.:       3,6 ha szívók,   650 m gyűjtő;
◦ 081/10 hrsz.:                  9,5 ha szívók;
◦ 0101/11, 0104/4 hrsz.: 15,3 ha szívók,    600 m gyűjtő;
◦ 0101/10, 0101/4 hrsz.: 17,0 ha szívók, 1 700 m gyűjtő.  

 összesen: 45,7 ha szívók, 2 950 m gyűjtő
• a Bakuczi 2. belvízcsatorna felújítása, a megszűnt medrek újjáépítése, műtárgyak felújítása:

◦ új csatorna építése: 1 620 fm;
◦ meglévő csatorna kotrása: 840 fm;
◦ Ø60 csőátereszek építése: 4 db.

• a  Bakuczi  1.  belvízcsatorna  felújítása  0+000  –  1+510  fm  szelvények  között  műtárgyak 
felújítása:
◦ meglévő csatorna kotrása: 1 510 fm;
◦ Ø60 tiltós csőátereszek építése: 2 db;
◦ Ø60 csőátereszek építése: 2 db.

7. A tervezett tevékenység ütemezése

Az öntözőtelep létesítését sikeres pályázat esetén: 2020-2021.
A  tervezett  beruházás  működésének  megkezdése:  az  eredeti  ütemezés  szerint  a  2021-es, 
várhatóan a 2022-es öntözési időszak.
A kapacitás-kihasználás időbeli megoszlása: évente öntözési idényben.
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8. A tervezett tevékenység hatásterülete

A kivitelezés levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a vezeték nyomvonalától 56 m-re terjed ki. A 
kivitelezés  hatásterülete  legfeljebb  a munkálatokkal  érintett  terület  100  m-es  sávjára  terjed ki, 
amelyet a zaj határoz meg.
Az  üzemelés  során  a  hatásterület  a  környezeti  elemeket  figyelembe véve  az  öntözött  terület  
határain belül marad. 
Országhatáron átterjedő hatások bekövetkezése nem valószínűsíthető.

III.

Előírások a tervezett tevékenységhez

A) Környezetvédelmi és természetvédelmi előírások
Természet- és tájvédelem
1. A  vízhasználat,  illetve  a  vízkivétel  olyan  mértékű  lehet,  mely  mellett  biztosítható  az 

öntözőcsatorna  által  adott  természetes  élőhely  és  élővilág,  illetve  a  természeti  értékek 
fennmaradása.

Földtani közeg védelme
2. A  beruházás  során  alkalmazott  munkagépek  műszaki  állapotát  folyamatosan  ellenőrizni 

szükséges. A helyszínen csak az elengedhetetlen mértékű napi karbantartás és a közvetlen 
balesetveszély, illetve környezeti kár elhárítását szolgáló javítási műveletek végezhetők. 

3. A munkagépek helyszínen történő üzemanyaggal történő ellátása kizárólag kármentő tálca 
alkalmazásával végezhető.

4. A  tervezett  beruházás  során  végzett  tevékenység nem  eredményezheti  a  földtani-közeg 
minőségének  veszélyeztetését,  romlását,  illetve  nem  eredményezhet  kedvezőtlenebb 
állapotot, mint amit a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb 
(Ab) bizonyított háttérkoncentráció jellemez.

Levegőtisztaság-védelem
5. A kivitelezési  munkák  során diffúz  levegőterhelést  az  elérhető  legjobb  technika 

alkalmazásával a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
Hulladékgazdálkodás
6. A  kivitelezés során  rendszeresen  gondoskodni  kell  a  hulladékok  biztonságos  gyűjtéséről, 

kezeléséről, ártalmatlanításáról.
7. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező hulladékok átadása csak olyan átvevő 

részére  történhet,  amely  rendelkezik  az  adott  hulladék  átvételére  feljogosító 
hulladékgazdálkodási  engedéllyel,  vagy  az  adott  hulladékgazdálkodási  tevékenység 
végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétellel. E jogosultságról a hulladék birtokosa köteles 
meggyőződni még a hulladék átadása előtt.

8. A  tevékenység  során  keletkező  hulladékokról  a  vonatkozó  hatályos  jogszabály  alapján 
nyilvántartást  kell  vezetni,  és  (a  szükséges  esetekben)  bejelentést  kell  tenni  a 
környezetvédelmi hatóság részére.

9. A  kitermelt  szennyezetlen  talaj  vagy  más,  természetes  állapotában  meglévő  anyag  nem 
minősül hulladéknak,  amennyiben azt  a kitermelés helyén természetes állapotában építési 
tevékenységhez használják fel.  A kitermelésre kerülő  vagy kiszoruló  talaj  mennyiségét  és 
környezeti  jellemzőit  előzetesen  meg  kell  állapítani,  további  felhasználására  a  felmérés 
eredményétől  függően kerülhet  sor.  Az előzetes felmérésről,  a felhasználásról,  a tervezett  
felhasználás előzetes,  illetve a megtörtént felhasználás utólagos igazolásáról  nyilvántartást 
kell vezetni.

10. A  kotrási  iszap  helyben  történő  felhasználása  (elterítése)  hulladékgazdálkodási  engedély 
nélkül  megvalósítható.  Amennyiben  azt  nem  a  kitermelés  helyén  használják  fel,  úgy 
hulladékként kell kezelni és át kell adni megfelelő engedéllyel rendelkező kezelő részére.

Egyéb
11. A tevékenység felhagyását a környezetszennyezést és károsítást kizáró módon kell végezni.
12. Az engedélyezett tevékenység vagy egy részének felhagyása esetén az engedélyes köteles a 

területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság egyetértésével biztonságossá tenni, 
illetve  ártalmatlanítás/hasznosítás  céljából  eltávolítani  a  berendezéseket,  építményeket, 
épületeket, a tárolt hulladékokat, anyagokat, melyek környezetszennyezést okozhatnak, illetve 
6  hónapnál  hosszabb  leállás  esetén  gondoskodni  kell  azon  tárolt  hulladékok,  anyagok 
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ártalmatlanítás/hasznosítás  céljából  történő  eltávolításáról,  melyek  környezetszennyezést 
okozhatnak.

13. Amennyiben  a  kivitelezés,  az  üzemeltetés  és  felhagyás ideje  alatt  a  környezeti  elemeket 
veszélyeztető  vagy  szennyező  káresemény  történik  haladéktalanul  intézkedni  kell  a 
vészhelyzet,  ill.  a  szennyezés  megszüntetéséről,  és  egyidejűleg  értesíteni  kell  a  területi 
környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatóságot  a  szennyeződésről  és  az  elhárítása 
érdekében tett intézkedésekről.

B) Közegészségügy
14. A kivitelező az építési  munkahely  kialakítását  csak  akkor  kezdheti  meg,  ha a  kivitelezési  

tervdokumentáció részét képezi a biztonsági és egészségvédelmi terv.
15. A  kivitelezési  tervdokumentációk  készítésénél,  az  építőipari  kivitelezési  tevékenység 

előkészítésénél és végzésénél a tervezőnek, illetve a kivitelezőnek figyelembe kell vennie a 
munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat.

16. Az  építési  munkahely  foglalkoztatottak  ivóvízellátását  megfelelő  minőségű  ivóvízzel  kell 
biztosítani.

17. A tevékenység végzése során a nemdohányzók védelméről gondoskodni kell.
18. A  munkavégzés  során  a  foglalkoztatottak  számára  biztosítani  kell  az  egészséget  nem 

veszélyeztető  munkavégzés  általános  feltételeit  a  munkahelyek  munkavédelmi 
követelményeinek minimális szintjét.

19. A munkavállalók számára biztosítani kell a megfelelő egyéni védőeszközöket. A tevékenység 
során gondoskodni kell a nemdohányzók védelméről.

C) Örökségvédelem
20. Amennyiben a tárgyi ügy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. a) pontja szerint nagyberuházásnak minősül, akkor a Kötv. 23/
C §. (1) bekezdése szerint a beruházáshoz kapcsolódó földmunkák megkezdése előtt el kell 
készíteni  az  előzetes  régészeti  dokumentáció  (a  továbbiakban:  ERD)  megnevezésű 
dokumentumot az engedélyezéssel érintett terület teljes egészére vonatkozóan.
 – A beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a feltárásra jogosult szervvel, és 
írásban  állapodjon  meg  a  régészeti  tevékenység  elvégzéséről.  A  régészeti  szakmunka 
elvégzésére  a   Várkapitányság  Integrált   Területfejlesztési   Központ  Nonprofit  Zrt.  (1013 
Budapest, Ybl Miklós tér 6.) jogosult. 
–  A  munkálatok  megkezdése  előtt  el  kell  végezni  az  ERD-ben  meghatározott  régészeti 
szakmunkát.

21. A tervezett  beruházás  hatásterületén  belül,  a  Kamut  külterület  069,  081/3,  081/4,  081/6, 
081/8, 081/9, 081/15, 081/21, 081/23, 0101/4, 0101/5, 0101/6, 0101/9, 0101/10, 0101/11 és 
0112/1, illetve a Mezőberény 0424/40, 0427/2, 0428/3 és 0428/104 hrsz.-ú telkeken általános 
védelem alatt álló régészeti lelőhelyek (Kamut 4845, 4846, 4847, 4849, 4850, 4853, 4854, 
4868, 4885, 4888, 4889, 4890, 4892, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4904, 4909, 4910, 
4911, 4919, 4924, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4970, valamint a Mezőberény 
5669, 5674, 5675, 5676, 5760 és 5762 azonosítójú lelőhelyek) találhatóak. 
–  A tervezett  beruházás földmunkálatai  a  Kamut  4850,  4885,  4896,  4909,  4910  és 4962 
azonosítójú régészeti lelőhelyeket érinthetik. 
– Ha a tervezett beruházás nem minősül nagyberuházásnak, abban az esetben a régészeti  
örökség  védelme érdekében a Kamut  külterület  081/4,  081/9,  081/21,  0101/6  és 0101/10 
hrsz.-ú telkeken,  a Kamut 4850, 4885, 4896, 4909, 4910 és 4962 azonosítójú régészeti 
lelőhelyek területén régészeti megfigyelés szükséges a földmunkák végzése során. 
– A beruházó és/vagy a kivitelező a munkálatok megkezdése előtt vegye fel a kapcsolatot a 
feltárásra jogosult szervvel, és írásban állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről. 
A  régészeti  szakmunka  elvégzésére  a  Munkácsy  Mihály  Múzeum  (5600  Békéscsaba, 
Széchenyi u. 9.) jogosult. 
–  Az  örökségvédelmi  hatóság  teljes  felületű  feltárást  ír  elő  a  régészeti  megfigyelés 
eredményei  alapján,  ha  a  feltárás  a  tudományos  ismereteket  várhatóan  jelentős  új 
eredményekkel gazdagítja. 

D) A termőföld minőségi védelme
22. A vízjogi  létesítési  engedélyezéshez  készítendő talajvédelmi  tervnek meg kell  felelnie  a 

talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII.18) FVM rendelet 2. 
számú melléklet 2.4., 2.5., és 2.9. pontjában foglalt tartalmi követelményeknek.
Felhívom a figyelmet, hogy a csatornák kotrása során keletkező kotrási iszap nem veszélyes 
hulladéknak minősül, melynek termőföldön történő felhasználása (elterítése) a Tfvt. 49. § (1) 
bekezdés b) pontjának megfelelően engedélyköteles tevékenység.
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E) Ásványi nyersanyag és földtani közeg védelme
13. A Békéscsaba – szénhidrogén koncessziós kutatási terület és az FGSZ Zrt. tulajdonában és 

üzemeltetésében  lévő  315  Újkígyós  –  Mezőberény  150  földgázszállító  vezeték 
vonatkozásában az üzemeltető nyilatkozatában lévő előírásokat be kell tartani.

IV.

Be kell tartani a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági 
Osztály 35400/1718-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat:

1. „A tervezett beruházás kapcsán szükséges építési, megszüntetési munkákat, illetve a telepen 
folytatott  tevékenységeket  a  felszíni  és  a  felszín  alatti  vizek  szennyezését  és  károsítását 
kizáró módon kell végezni. A beruházási, építési, megszüntetési munkálatok során a felszíni,  
felszín alatti vizekbe szennyező anyagok nem kerülhetnek, a kivitelezési munkálatok a vizek 
jelenlegi minőségének romlását nem okozhatják.

2. A kivitelezést  lehetőség szerint  belvízmentes időszakon,  illetve öntözési  idényen kívül  kell  
végezni  úgy,  hogy  az  az  öntözőrendszer  üzemeltetését  ne  korlátozza,  a  szükséges 
vízátvezetést biztosítsa.

3. A csatornákat, befogadót érintő munkák, valamint a gépek, építőanyagok tárolása során a 
szakfeladatok ellátására, a meder megközelítésére a parti sávot szabadon kell hagyni.

4. A talajcsőfektetést lézervezérlésű technológiával kell elvégezni.
5. Az öntözőberendezések öntöző-  és  elvezető  csatornán  való  átjutását  biztosító  műtárgyak 

méretezését úgy kell végezni, hogy azok alkalmasak legyenek a mértékadó vízmennyiségek 
átvezetésére.

6. A vizek kártétele ellen védendő létesítmények esetében a meglévő állapotnál kedvezőtlenebb 
nem alakulhat ki.

7. Az elbontani tervezett műtárgyak, átereszek esetében a funkcióját vesztett épített és monolit  
beton szerkezeteket a mederből el kell távolítani és a befogadó medrét helyre kell állítani.

8. A vízkivételi szivattyúaknába hitelesített vízátfolyásmérőt kell beszerelni, ami alkalmas a teljes 
kivett vízmennyiség folyamatos és naprakész meghatározására.

9. Az építés és fenntartás más létesítmény, építmény, funkcióját, állagát nem befolyásolhatja,  
illetve veszélyeztetheti.

10. A Bakuczi 1. és 2. belvízelvezető csatornák felújítása során be kell tartani az alábbiakat:
a.  a  csatorna  elsődleges  funkciója  a  belvízelvezetés,  mely  funkcióját  korlátozni, 
megakadályozni semmilyen módon nem szabad, és amely az öntözővíz használattal szemben 
elsőbbséget élvez.

11. A  parti  sávot  is  magába  foglaló  parti  ingatlan  a  szakfeladatok  közérdekű  ellátására 
figyelemmel  használható,  hasznosítható.  A  nagyvízi  mederkezelési  terv  hatálya  alá  nem 
tartozó parti sávban csak olyan építmény létesíthető, amely a mederkezelő által tervezett, a  
parti sávot igénybevevő fenntartási munkát megelőzően kiküldött felszólításban meghatározott 
időpontra elbontható úgy, hogy nem akadályozza a parti  sávban a munkagépekkel történő 
munkavégzést. Az elbontásra legalább három napot kell biztosítani.

12. A parti sáv szélessége:
a. a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog mindkét partján a partvonaltól számított  
10 méterig,
b. az a) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók 
és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig,
c. az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 
méterig terjed.

13. A  parti  sávot  is  magába  foglaló  parti  ingatlan  a  szakfeladatok  közérdekű  ellátására 
figyelemmel használható, hasznosítható.

14. A nagyvízi mederkezelési tervbe nem tartozó egyéb vízfolyás, tó, tározó és holtág esetében 
parti sávban 
a. külterületen gyepgazdálkodás, valamint a termőföld művelési ágának megfelelő, a parti sáv 
rendeltetését és megfelelő használatát, szükség szerinti  igénybevételét nem akadályozó, a 
meder állapotát nem veszélyeztető tevékenység folytatható,
b.  csak a meder használatával és fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő,  jelző 
állomás,  a  meder  használatával  összefüggő vízilétesítmény,  kikötői,  rév-,  kompátkelőhelyi 
vagy vízirendészeti építmény helyezhető el.
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15. A tervezett beruházások megkezdése előtt be kell szerezni az érintett csatornák kezelőjének 
hozzájárulását.

16. Az  építési  területen  a  munkagépek  mobil  üzemanyag-tartályból  történő  üzemanyaggal, 
valamint kenőanyaggal való töltését, illetve ezen anyagok tárolását úgy kell megoldani, hogy a 
felszín alatti vizekbe szennyeződés ne kerülhessen.

17. Az építési,  megszüntetési  munkák befejezése után a felvonulásra,  anyagtárolásra igénybe 
vett területet rendezni kell, az eredeti állapotot vissza kell állítani.

18. A tevékenység során észlelt bármilyen szennyezést, havária helyzetet – az elhárításra tett 
azonnali intézkedések megkezdése mellett – haladéktalanul be kell jelenteni az I. fokú vízügyi 
és vízvédelmi hatóságnak.”

V.

Jelen  határozat  nem  mentesít  az  egyéb  jogszabályokban  előírt  hatósági  engedélyek 
megszerzési kötelezettségétől, a tevékenység megkezdésére vagy folytatására nem jogosít.

VI.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik. A határozat ellen a  
Szegedi Törvényszékhez (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) címzett keresetlevélben közigazgatási per 
indítható, melyet a Békés Megyei Kormányhivatalhoz (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) a közléstől 
számított 30 napon belül kell benyújtani. A pert a Békés Megyei Kormányhivatal ellen kell megindítani.

Ha  törvény  eltérően  nem  rendelkezik,  a  keresetlevél  benyújtásának  a  közigazgatási  cselekmény 
hatályosulására nincs halasztó hatálya.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy 
visszavonja.  Ha a keresetlevélben foglaltakkal  egyetért  és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél,  a 
hatóság  a  nem  jogszabálysértő  döntést  is  visszavonhatja,  illetve  a  keresetlevélben  foglaltaknak 
megfelelően módosíthatja. Amennyiben a hatóság a döntést nem módosítja, illetve nem vonja vissza, 
a keresetlevelet  a Békés Megyei  Kormányhivatal  a benyújtástól  számított  30 napon belül  az ügy 
irataival  együtt  továbbítja  a  bírósághoz.  A közigazgatási  szerv  az  ügy  iratait  továbbítás  helyett  a 
bíróság számára elektronikusan hozzáférhetővé teszi.
A jogi  képviselővel  eljáró  fél,  valamint  törvény által  elektronikus ügyintézésre kötelezett  ügyfél  az 
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy 
érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a 
védiratban  kérheti.  Tárgyalás  tartása  a  perbelépési  kérelemben,  illetve  a  perbevonásától  vagy  a  
perbeállítástól számított  15 napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása 
miatt igazolásnak nincs helye.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft.
A  felet  –  ideértve  a  beavatkozót  és  az  érdekeltet  is  –  a  közigazgatási  bírósági  eljárásban 
illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes 
megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

A határozat közhírré tétel útján is közlésre kerül.

A  közhírré  tétel  útján  közölt  döntést  a  határozat  kifüggesztését  követő 15.  napon kell  közöltnek 
tekinteni. 
A határozat közhírré tételének napja: 2020. július 17.
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I N D O K O L Á S

A Békés Megyei  Kormányhivatal  (BÉMKH) előtt  előzetes vizsgálati  eljárás lefolytatása ügyében  a 
Hidasháti Zrt. (5672 Murony, II. ker 8., KÜJ: 100212554) ügyfél  kérelmére, 2020. május 26. napján 
hatósági eljárás indult  a  Bakuczi öntözőtelep  korszerűsítése  kapcsán. A  Hidasháti Zrt. kérelméhez 
csatolta az ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. (5700 Gyula, Hold u. 10.) által 3/2020. tervszámon 
készített előzetes vizsgálati dokumentációt.

A  tervezett  tevékenység  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: Khvr.) 
3. számú melléklet 4. a) és 127. a) pontjai alapján a területi környezetvédelmi és természetvédelmi  
hatóság  előzetes  vizsgálatban  hozott  döntésétől  függően  környezeti  hatásvizsgálatra  kötelezett 
tevékenységek közé tartozik.

A kérelemre indult eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 
szolgáltatási  díjairól  szóló  14/2015.  (III.  31.)  FM  rendelet  (továbbiakban:  Díjrendelet)  2.  §  (1) 
bekezdése, a Díjrendelet 1. melléklet 35. pontja alapján 250.000,- Ft, melynek lerovása a kérelem 
benyújtásakor megtörtént.

Az  eljárás  kezdetén  –  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a 
továbbiakban:  Ákr.) 43.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  (2)  bekezdés  a)-b)  pontjai,  a  (4)  és  (10) 
bekezdése alapján – a BE38/00814-3/2020. ügyiratszámú függő hatályú végzésben értesítettem a 
kérelmezőt arról, hogy amennyiben 2020.július 9. napjáig az ügy érdemében nem döntök vagy az 
eljárást nem szüntetem meg, úgy intézkedem a 250.000,- Ft eljárási díjnak megfelelő összeg ügyfél  
részére  történő  visszafizetéséről.  Tekintettel  arra,  hogy  a  döntésemet  2020.  július  9.  napjáig 
meghoztam, a visszafizetésről nem intézkedtem.

A kérelem nem felet meg teljes körűen a Khvr. előírásainak, ezért hiánypótlást rendeltem el a BE/  
38/00814-4/2020.  ügyiratszámú végzésben.  Az előírást  az ügyfél  határidőre teljesítette,  bemutatta 
tervezett tevékenység éghajlatváltozással való összefüggését.

A  Khvr.  3.  §  (4)  bekezdése  alapján  megküldtem  az  eljárás  megindításáról  szóló  közleményt,  a 
kérelmet  és  mellékleteit  Mezőberény Város  Jegyzőjének és  a  Köröstarcsai  Közös Önkormányzati 
Hivatal Kamuti Kirendeltség Jegyzőjének azzal, hogy jelen eljárás megindításáról közhírré tétel útján 
tájékoztassa azokat az ügyfeleket, akiknek a beruházás az ingatlanát érinti, vagy annak hatásterületén 
helyezkedik el. Az eljárás megkezdéséről szóló közleményt a Khvr. 3. § (3) bekezdésének megfelelő 
tartalommal  a  BÉMKH honlapján  és  a  BÉMKH Környezetvédelmi  és Természetvédelmi  Főosztály 
hirdetőtábláján is közhírré tettem.

Az eljárás megindításáról – az Ákr. 5. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – értesítettem a 
Körös-vidéki  Vízügyi  Igazgatóságot,  a  Nemzeti  Földügyi  Központot  és  Kamut  Község 
Önkormányzatát.

A  környezetvédelmi  közigazgatási  hatósági  eljárásokban  résztvevő  társadalmi  szervezetek  ügyféli  
jogállását a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 
Kvt.) 98. § (1) bekezdése rögzíti. A társadalmi szervezeteket az előzetes vizsgálati eljárásban közhírré 
tétel útján értesítettem.

Az eljárás lezárásáig a közlemény tartalmára, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve 
szempontjaira vonatkozó írásos észrevétel, a tevékenységgel kapcsolatos kizáró ok nem érkezett a 
területi  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatóságra.  Telefonon  vagy  személyesen  sem 
érdeklődött senki a tevékenységről, annak környezeti hatásairól. 

A környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.)  Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet)  28. § (3) 
bekezdése és az 5. sz. melléklet II. táblázat 3. pontja és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 
indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. táblázat  
1-2.  pontja  alapján  a  Békés Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Katasztrófavédelmi  Hatósági 
Osztály (a továbbiakban: BMKI) szakhatóságként bevonásra került az eljárás során. 
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A  BMKI a  35400/17180-1/2020.ált.  számú szakhatósági  állásfoglalásában  feltételek  előírásával 
hozzájárult  a beruházás megvalósításához, egyben megállapította, hogy  a tevékenység vízügyi és 
vízvédelmi  szempontból  nem  jelent  olyan  hatást,  amely  miatt  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás 
lefolytatása válna szükségessé.
Állásfoglalásának az indokolása a következő:
„A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya BE/38/00825-
8/2020.  ügyiratszámú  2020.  május  29.  napján  érkezett  megkeresésében  a  Hidasháti  Zrt.  (5672  
Murony, II. ker. 8.) kérelmére indult, a Bakuczi öntözőtelep korszerűsítés, előzetes vizsgálati eljárása  
során  szakhatósági  állásfoglalást  kért  az  I.  fokú  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatóság  
vízügyi és vízvédelmi hatóságtól.
A megkereséshez csatolt  ERBO-PLAN Mérnöki  Szolgáltató Kft.  által  3/2020. tervszámon készített  
dokumentáció és az egyéb rendelkezésemre álló iratanyagok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

• Az eljárás a Bakuczi öntözőtelep korszerűsítésével kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárásra  
vonatkozik.

• Az öntözőtelep korszerűsítése során az alábbi tevékenységeket tervezik:
◦ vízkivételi műtárgy felújítása,
◦ Bakuczi 2. és 2-1. öntözőcsatornák rekonstrukciója,
◦ center pivot öntözőberendezések telepítése,
◦ központi szivattyútelep és ahhoz kapcsolódó felszín alatti nyomócső kiépítése,
◦ átjáró műtárgyak építése, o az öntözött terület vízrendezése felszín alatti létesítményekkel  

(drénezés), 
◦ a Bakuczi 1. és 2. belvízelvezető csatornák felújítása, 
◦ a Bakuczi 1. csatorna (8+795 – 9+375 fm szelvények között) és 2-1. csatorna (3+630 –  

4+185 fm szelvények között) megszüntetés földfeltöltéssel.
• A létesítmények felszíni vizet, vízfolyást érintenek (Csárdavölgyi csatorna).
• Az öntözőtelep korszerűsítése során felszín alatti víztestekből történő vízkivétel nem történik.
• Az érintett területek a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet  

7.  §  (4)  bekezdésén  alapuló  érzékenységi  térkép  alapján  a  felszín  alatti  vizek  állapota  
szempontjából a érzékeny területek közé tartozik.

• A  vízhasználattal  érintett  ingatlanok  a  vízbázisok,  a  távlati  vízbázisok,  valamint  az  
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet  
alapján határozatban kijelölt üzemelő- és távlati vízbázis-védelmi területeket nem érint.

• A tevékenységnek nincs hatása a mederfenntartásra, az árvíz és jég levonulására. 
• A  tervezett  létesítmények  terv  szerinti  megtervezése,  megépítése  és  megszüntetése  –  

feltételeim  betartása  mellett  –  vízvédelmi  és  vízgazdálkodási  érdekeket  nem sértenek,  a  
felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelme megvalósul.

Előírásaimat a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII. 21.)  
Korm. rendeletben, a felszín alatti  vizek védelméről  szóló 219/2004. (VII.  21.)  Korm. rendeletben,  
valamint a nagyvízi meder, a parti  sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett  területek  
használatáról,  hasznosításáról,  valamint  a  folyók  esetében  a  nagyvízi  mederkezelési  terv  
készítésének  rendjére  és  tartalmára  vonatkozó  szabályokról  szóló  83/2014.  (III.  14.)  Korm.  
rendeletben foglaltak figyelembe vételével tettem meg.
Megállapítottam,  hogy  a  tervezett  tevékenységek  során  vízgazdálkodási,  vízvédelmi  szempontból  
jelentős  környezeti  hatás  vélhetőleg  nem  várható,  ezért  a  rendelkező  részben  foglaltak  szerint  
döntöttem.
A vízügyi és a vízvédelmi  hatóság hatáskörét  és illetékességét a vízügyi  igazgatási  és a vízügyi,  
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm.  
rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 12. pontja állapítja meg.
Szakhatósági  állásfoglalásomat  az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok  alapján  eljáró  
szakhatóságok  kijelöléséről  szóló  531/2017.  (XII.  29.)  Korm.  rendelet  1.  melléklet  9.2.  és  9.3.  
pontjában  meghatározott  szakkérdések  vonatkozásában,  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdésében előírt módon adtam meg.
Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező érdemi döntés  
elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
Kérem,  hívja  fel  az  Engedélyes  figyelmét, hogy  a  tervezett  munkálatok  során  meglévő  
vízilétesítmények  bontása,  átépítése,  új  vízilétesítmény  építése  csak  vízjogi  létesítési  engedély  
birtokában, vízhasználat csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély és vízszolgáltatási szerződés  
birtokában végezhető.
Kérem  a  Tisztelt  eljáró  Hatóságot,  hogy  az  Ákr.  85.  §  (1)  bekezdésére  figyelemmel  az  érdemi  
határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.”
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A Kormányrendelet  28.  §  (1)  bekezdése  alapján  az  5.  számú  melléklet  I.  táblázatában  felsorolt  
szakkérdéseket  is  vizsgálja  a  területi  környezetvédelmi  hatóság,  ezért  a  következő  osztályok 
működtek közre a különböző szakkérdések tekintetében:

• a  környezet-  és  település-egészségügyre,  az  egészségkárosító  kockázatok  és  esetleges 
hatások  felmérésére,  a  felszín  alatti  vizek  minőségét,  egészségkárosítás  nélküli 
fogyaszthatóságát,  felhasználhatóságát  befolyásoló  körülmények,  tényezők  vizsgálatára, 
lakott  területtől  (lakóépülettől)  számított  védőtávolságok  véleményezésére,  a  talajjal,  a 
szennyvizekkel,  veszélyes  hulladékokkal  kapcsolatos  közegészségügyi  követelmények 
érvényesítésére,  az  emberi  használatra  szolgáló  felszíni  vizek  védelmére  kiterjedő 
szakkérdések tekintetében: BÉMKH Békéscsabai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály;

• a  kulturális  örökség  (nyilvántartott  műemléki  értékek,  műemlékek,  műemléki  területek 
védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek, régészeti 
védőövezetek) védelmére kiterjedően: BÉMKH Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,

• termőföldre  gyakorolt  hatások  vizsgálata:  BÉMKH Békéscsabai  Járási  Hivatal  Agrárügyi 
Főosztálya Növény- és Talajvédelmi Osztály;

• a  termőföld  mennyiségi  védelmének  követelményei  tekintetében:  BÉMKH  Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztály 1.;

• a  tevékenység  végzésének  a  földtani  környezetre  való  hatásának  vizsgálata  az  ásványi 
nyersanyag  és  a  földtani  közeg  védelme  szempontjából:  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály.

A  BÉMKH  Békéscsabai  Járási  Hivatal  Népegészségügyi  Osztály a  B-02/NEO/3553-2/2020. 
ügyiratszámú  véleményében  feltételek  előírását  javasolta  az  előzetes  vizsgálati  eljárást  lezáró 
határozat kiadásához. 
A  BÉMKH  Békéscsabai  Járási  Hivatal  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztály  Örökségvédelmi 
Osztály  BE/10/609-2/2020.  ügyiratszámon  nyilatkozott  a  hatáskörébe  tartozó  szakkérdésben  a 
kulturális  örökség védelmével  kapcsolatos szabályokról  szóló  68/2018.  (IV.  9.)  Korm.  rendeletben 
foglaltak alapján.
A BÉMKH Békéscsabai Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály a BE-
34/365-2/2020. ügyiratszámú véleményében feltétel előírásával javasolta az előzetes vizsgálati eljárás 
lezárását. 
A BÉMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. a 11014-3/2020. ügyiratszámú véleményében 
kikötések nélkül javasolta az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadását a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 
37. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  Kormányhivatal  Hatósági  Főosztály  Bányászati  Osztály  a a 
2020.  június  5.  napján  küldött véleményében  előírást  javasolt  a  Magyar Bányászati  és Földtani 
Szolgálatról  szóló  161/2017.  (IV.  28.)  Korm.  rendeletben  biztosított  hatáskörében  és 
illetékességében eljárva.

A Khvr.1. § (6b) bekezdése alapján megkerestem az érintett települések jegyzőit azzal, nyilatkozzanak 
arra  vonatkozóan,  hogy  a  tervezett  tevékenység  a  helyi  környezet-  és  természetvédelemmel 
kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel összhangban 
van-e.

Mezőberény  Város  Jegyzője  I.1453-3/2020.  iktatószámon  küldte  meg  nyilatkozatát  a  következők 
szerint:  „A Hidasháti  Zrt.  (székhely: 5672 Murony II.  ker.  8.)  kérelmére indult  Bakuczi öntözőtelep  
korszerűsítése előzetes vizsgálati eljárásban, a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és  
Természetvédelmi  Főosztály  Hatósági  és  Komplex  Ellenőrzési  Osztály  fenti  hivatkozású  
megkeresésére nyilatkozom, hogy a tervezett tevékenység
- Mezőberény Város jóváhagyott szabályozási tervével,
- Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló  
ll/2005.(lI.28.) MÖK. sz. rendeletével
-  Mezőberény  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  helyi  jelentőségű  védett  természeti  
területekről és természeti értékekről szóló 14/20l2.(HI.27.) önkormányzati
rendeletével összhangban van.
Nyilatkozatomat  a  megkereső  hatóság  megkeresésére  adtam  ki  az  általános  közigazgatási  
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 25. § (1jy)vébekyáezdésben foglaltak alapján.”
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A  Köröstarcsai  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Kamuti  Kirendeltsége  967-6/2020.  számon  a 
következőket küldte:
„A  tervezett  létesítmény  (Hidasháti  Zrt.  Kamut  Bakuczi  öntözőtelep  korszerűsítése)  a  helyi  
önkormányzati rendeletben meghatározott helyi környezet- és természetvédelmi követelményeknek,  
településrendezési  eszközöknek  megfelel.”  Indokolása  a  következő:  „A  becsatolt  vízjogi  
engedélyezési tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett fejlesztés megfelel Kamut  
Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  többször  módosított  települési  helyi  építési  
szabályzatáról szóló (HÉSZ) 7/2006.(II.26.) ö. rendeletének, továbbá a tervezett Hidasháti Zrt. Kamut  
Bakuczi  öntözőtelep  korszerűsítése  megfelel  a  helyi  önkormányzati  rendeletben  meghatározott  
környezet- és természetvédelmi követelményeknek, továbbá nem érint NATURA 2000 területet.
A  tervezett  beruházás  önkormányzat  által  helyi  védettség  alatt  álló  környezetvédelmi  és  
természetvédelmi területeket nem érint. A tervezett fejlesztés összhangban van a településrendezési  
eszközökkel.”

A  Khvr.  5.  §-a  alapján  jelen  előzetes  vizsgálati  eljárásban  kell  a  területi  környezetvédelmi  és 
természetvédelmi  hatóságnak  és  a  szakhatóságnak  döntenie  arról,  hogy  a  tevékenység 
megvalósításából  származhatnak-e  jelentős  környezeti  hatások.  Az  eljárásban  annak  vizsgálata 
történik, hogy a tervezett tevékenység és üzemeltetés elviekben megvalósítható-e.

A  kérelem  és  mellékleteinek  áttanulmányozása  során  a  következőket  állapítottam  meg,  az 
előírásaimnál a következő jogszabályokra voltam figyelemmel:

➢ A tervezett fejlesztés megvalósítását állami támogatás igénybevételével tervezik. A támogatási 
pályázat benyújtásának alapfeltétele az elvi vízjogi  engedély jogerős határozata. Elsőként egy 
tanulmányterv  készült,  az  ebben  kidolgozott  műszaki  javaslatok,  beruházási  és  üzemeltetési 
költségek elemzése alapján született meg a beruházói döntés. 

➢ Hulladékgazdálkodás  :  A kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítása az építkezés ideje 
alatt többször is szükséges.
A kivitelezés során az alábbi építési-bontási hulladékok keletkezésével számolnak:

Hulladék típusa Azonosító kódja

beton 17 01 01

fém 17 04 05

kitermelt talaj 17 05 04

Beton: A  műtárgyak  bontása  során  a  tiltók  és  átereszek  betonszerkezetei  kikerülnek,  a 
műveletben  a  szerkezetet  csak  darabokban  lehet  eltávolítani,  újrahasznosítása  aprítva 
megoldható. A kiemelt betont, és vasbeton elemeket engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz 
szállítják vagy a helyszínen előkezelik (törés), és a tervezett műtárgyak alapozásakor beépítésre 
kerül.
Fémhulladék: szintén a műtárgyak bontása során keletkezhet, a beton aprítása után válogatható 
ki és adható át megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére.
Kitermelt talaj: a csatornakotrás, műtárgyépítés és bontás során kitermelt talaj helyben elterítésre 
kerül.
Hulladékgazdálkodási  feltételeimet  a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény  (a 
továbbiakban:  Ht.)  által  előírtak  figyelembevételével  az  esetlegesen  képződő  hulladékok 
hasznosításának és ártalmatlanításának biztosítása érdekében adtam meg. Előírásaim a Ht. 1. § 
(3) bek.  e) pontján,  a hulladékjegyzékről  szóló 72/2013. (VIII.27.)  VM rendeleten, a veszélyes 
hulladékkal  kapcsolatos egyes  tevékenységek részletes szabályairól  szóló  225/2015.  (VIII.  7.)  
Korm.  rendeletben,  valamint  a hulladékkal  kapcsolatos  nyilvántartási  és  adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendeletben foglaltakon alapulnak.

➢ Természet- és tájvédelem  : Az öntözőtelep helye nem képezi részét országos jelentőségű védett 
természeti területnek, Natura 2000 területnek, egyedi tájértéknek, azonban a vízkivétellel érintett 
D-11. öntöző főcsatorna vizes élőhelyként természeti értékeknek (védett és nem védett növény- 
és állatfajoknak) adhat otthont. 
A  rendelkező  részben  tett  természetvédelmi  előírásokat  az  élővilág  védelme  érdekében  a 
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) alapján tettem:
„8. § (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük  
védelmével együtt kell biztosítani.”
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„17.  §  (1)  A  8.  §  (1)  bekezdés  rendelkezéseinek  megfelelően  a  vadon  élő  szervezetek  
élőhelyeinek,  azok  biológiai  sokféleségének  megóvása  érdekében  minden  tevékenységet  a  
természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”
„42. § (1) Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása,  
károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”
„43.  §  (1) Tilos  a  védett  állatfajok  egyedének  zavarása,  károsítása,  kínzása,  elpusztítása,  
szaporodásának és  más élettevékenységének veszélyeztetése,  lakó-,  élő-,  táplálkozó-,  költő-,  
pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

➢ Levegőtisztaság-védelem  :  A tervezett  beruházás  során  nem  létesítenek  engedély-  és 
bejelentésköteles légszennyező forrást.  
Az  előírt  feltételek  betartásával  a  folytatni  kívánt  tevékenység  levegőtisztaság-védelmi 
szempontból  nem  gyakorol  a  környezetre  olyan  hatást,  amely  az  adott  területre  vonatkozó, 
jogszabályban meghatározott mértéket meghaladná.  
Előírásomat  a kivitelezési munkálatokra vonatkozóan a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.  
23.) Korm. rendelet 4. §-ában és 7. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem meg.

➢ Földtani  közeg  védelme  :  A  rendelkezésre  álló  nyilvántartások  szerint  a  tervezett  beruházás 
szennyezett területet nem érint, aktív kármentesítés nincs folyamatban.
A létesítés és az üzemelés során – a megfelelő műszaki követelmények betartása mellett  – a 
földtani-közeg szennyeződése nem valószínűsíthető.
Feltételeimet  a  Kvt.  15.  §-a,  a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  víz  szennyezéssel  szembeni 
védelméhez  szükséges  határértékekről  és  a  szennyezések  méréséről  szóló  6/2009.  (IV.  14.) 
KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 3. melléklet A) része, és a felszín alatti vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII. 21.) Korm. rend. 10. § (1) bek. c) pontjára figyelemmel adtam meg. 

➢ Zaj és rezgés elleni védelem  : A kivitelezési munkák 100 méteres sávjában várható zajterhelés, 
azonban az védendő lakóterületet, lakóingatlant nem érint. Az üzemeltetés során zajkibocsátás 
nem várható, mert a szivattyúk aknákban kerülnek elhelyezésre.
A környezeti  zaj  és rezgés elleni  védelem egyes szabályairól  szóló  284/2007.  (X.  29.)  Korm. 
rendelet szerint:
„5. § (6) A környezetvédelmi hatóságnak – a tevékenység, illetve létesítmény jellegétől függetlenül  
– a 6. § szerint mért, számított területet kell  hatásterületnek tekinteni, ha ennek nagyságát az  
eljárás során a kérelmező bemutatja.”
„10. § (3) Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha
a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy
b) a  tervezett  környezeti  zajforrás hatásterületének határvonala a  számítások,  illetve mérések  
alapján  a  környezeti  zajforrást  magába  foglaló  telekingatlan  határvonalán  belülre  esik  és  a  
telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.”
Az idézett jogszabály szerint feltételeket nem kell előírni.

➢ Éghajlatvédelem  : A Khvr. 4. számú melléklet 1. ha)-hf) pontjaiban foglaltak szerint az előzetes 
vizsgálati dokumentáció hiánypótlásában éghajlatvédelmi szempontok is részletesen bemutatásra 
kerültek, klímakockázati értékelést készítettek, a potenciális hatásokat azonosították. 
Megállapításra került, hogy „a tervezett öntözőtelep modern, rugalmas üzemeltetést tesz lehetővé,  
kevesebb vizet fogyaszt a felszíni vízkészletekből, kevesebb energiát használ fel az öntözésre így  
kevesebb  lesz  a  szén-dioxid  kibocsátása,  amely  azt  is  eredményezi,  hogy  a  telep  
éghajlatváltozásra gyakorolt hatásai is kisebbek lesznek."

➢ Örökségvédelem  : A megküldött kérelem és az ahhoz csatolt helyszínrajzok alapján a tervezett 
beruházással  érintett  telkek közül,  a  Kamut  külterület  069,  081/3,  081/4,  081/6,  081/8,  081/9, 
081/15, 081/21, 081/23, 0101/4, 0101/5, 0101/6, 0101/9, 0101/10, 0101/11 és 0112/1, illetve a 
Mezőberény  0424/40,  0427/2,  0428/3  és  0428/104  hrsz.-ú  telkeken  az  örökségvédelmi 
nyilvántartás régészeti lelőhelyeket tart nyilván, az alábbiak szerint: 
• Kamut, külterület 069 hrsz.-ú telken: 

◦ Kamut 7. régészeti lelőhely, azonosító: 4849, 
◦ Kamut 12. régészeti lelőhely, azonosító: 4854, 
◦ Kamut 26. régészeti lelőhely, azonosító: 4868, 
◦ Kamut 82. régészeti lelőhely, azonosító: 4924, 
◦ Kamut 128. régészeti lelőhely, azonosító: 4970, 
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• Kamut,  külterület  081/3,  081/4 és 081/23 hrsz.-ú telkeken a Kamut 43.  régészeti  lelőhely, 
azonosító: 4885, 

• Kamut, külterület 081/6 hrsz.-ú telken a Kamut 12. régészeti lelőhely, azonosító: 4854, 
• Kamut, külterület 081/8 és 081/9 hrsz.-ú telkeken a Kamut 8. régészeti lelőhely, azonosító: 

4850, 
• Kamut, külterület 081/15 hrsz.-ú telken: 

◦ Kamut 52. régészeti lelőhely, azonosító: 4894, 
◦ Kamut 53. régészeti lelőhely, azonosító: 4895, 

•  Kamut, külterület 081/21 hrsz.-ú telken: 
◦ Kamut 54. régészeti lelőhely, azonosító: 4896, 
◦ Kamut 55. régészeti lelőhely, azonosító: 4897, 
◦ Kamut 56. régészeti lelőhely, azonosító: 4898, 

• Kamut, külterület 0101/4 hrsz.-ú telken: 
◦ Kamut 50. régészeti lelőhely, azonosító: 4892, 
◦ Kamut 62. régészeti lelőhely, azonosító: 4904, 
◦ Kamut 69. régészeti lelőhely, azonosító: 4911, 
◦ Kamut 77. régészeti lelőhely, azonosító: 4919, 
◦ Kamut 117. régészeti lelőhely, azonosító: 4959, 
◦ Kamut 118. régészeti lelőhely, azonosító: 4960, 
◦ Kamut 119. régészeti lelőhely, azonosító: 4961, 
◦ Kamut 120. régészeti lelőhely, azonosító: 4962, 
◦ Kamut 121. régészeti lelőhely, azonosító: 4963, 

• Kamut, külterület 0101/5 és 0101/6 hrsz.-ú telkeken: 
◦ Kamut 62. régészeti lelőhely, azonosító: 4904, 
◦ Kamut 69. régészeti lelőhely, azonosító: 4911, 
◦ Kamut 120. régészeti lelőhely, azonosító: 4962, 
◦ Kamut 0101/9 hrsz.-ú telken: 
◦ Kamut 3. régészeti lelőhely, azonosító: 4845, 
◦ Kamut 5. régészeti lelőhely, azonosító: 4847, 
◦ Kamut 11. régészeti lelőhely, azonosító: 4853, 
◦ -  Kamut 47. régészeti lelőhely, azonosító: 4889, 
◦ -  Kamut 48. régészeti lelőhely, azonosító: 4890, 
◦ -  Kamut 62. régészeti lelőhely, azonosító: 4904, 
◦ -  Kamut 69. régészeti lelőhely, azonosító: 4911,

• Kamut, külterület 0101/10 hrsz.-ú telken: 
◦ -  Kamut 46. régészeti lelőhely, azonosító: 4888, 
◦ -  Kamut 48. régészeti lelőhely, azonosító: 4890, 
◦ -  Kamut 67. régészeti lelőhely, azonosító: 4909, 
◦ -  Kamut 68. régészeti lelőhely, azonosító: 4910, 
◦ -  Kamut 120. régészeti lelőhely, azonosító: 4962, 
◦ -  Kamut 122. régészeti lelőhely, azonosító: 4964, 
◦ -  Kamut 123. régészeti lelőhely, azonosító: 4965, 

• Kamut, külterület 0101/11 hrsz.-ú telken a Kamut 57. régészeti lelőhely, azonosító: 4899, 
• Kamut, külterület 0112/1 hrsz.-ú telken: 

◦ Kamut 4. régészeti lelőhely, azonosító: 4846, 
◦ Kamut 5. régészeti lelőhely, azonosító: 4847, 
◦ Kamut 52. régészeti lelőhely, azonosító: 4894, 
◦ Kamut 55. régészeti lelőhely, azonosító: 4897, 
◦ Kamut 57. régészeti lelőhely, azonosító: 4899, 
◦ Mezőberény 8. régészeti lelőhely, azonosító: 5669, 

• Mezőberény, külterület 0424/40 hrsz.-ú telken: 
◦ Kamut 5. régészeti lelőhely, azonosító: 4847, 
◦ Mezőberény 15. régészeti lelőhely, azonosító: 5676, 
◦ Mezőberény 99. régészeti lelőhely, azonosító: 5760, 

• Mezőberény, külterület 0427/2 hrsz.-ú telken: 
◦ Mezőberény 13. régészeti lelőhely, azonosító: 5674, 
◦ Mezőberény 14. régészeti lelőhely, azonosító: 5675, 
◦ Mezőberény 15. régészeti lelőhely, azonosító: 5676, 

• Mezőberény, külterület 0428/3 hrsz.-ú telken: 
◦ Mezőberény 13. régészeti lelőhely, azonosító: 5674, 
◦ Mezőberény 14. régészeti lelőhely, azonosító: 5675, 
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• Mezőberény, külterület 0428/104 hrsz.-ú telken: 
◦ Mezőberény 13. régészeti lelőhely, azonosító: 5674, 
◦ Mezőberény 14. régészeti lelőhely, azonosító: 5675, 
◦ Mezőberény 101. régészeti lelőhely, azonosító: 5762. 

Az  örökségvédelmi  szakkérdés  vizsgálati  eljárás  során  vizsgálandó  szempontok  általános 
rendelkezéseit a 68. Kr. 87. § (1) bekezdése határozza meg, az alábbiak szerint: 
„A  szakhatóságként  eljáró  vagy  örökségvédelmi  szakkérdést  vizsgáló  hatóság  a  nyilvántartott  
régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, a  
műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területet, a történeti tájat és világörökségi helyszínt  
vagy világörökségi területet érintő ügyben a 88. és 89. §-ban meghatározott szempontok alapján  
vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott  
követelményeknek.” 
A  „Hidasháti  Mezőgazdasági Zrt.,  Bakuczi  öntözőtelep korszerűsítése” című előzetes vizsgálati 
dokumentáció alapján vizsgáltam, hogy a tervezett beruházáshoz kapcsolódó munkálatok milyen 
hatást  gyakorolnak  a  régészeti  lelőhelyekre,  a  gyakorolt  hatás  a  kulturális  örökség  védelme 
jogszabályban rögzített  követelményeinek megfelel-e.  A fent  említett  régészeti  lelőhelyek  nem 
szerepelnek az előzetes vizsgálati dokumentáció egyik áttekintő térképén sem. 
A rendelkező részbe foglalt előírásokat az alábbiak alapján határoztam meg: 
1.  A  rendelkezésre  álló  dokumentumok  alapján  a  tárgyi  beruházás  a  a  kulturális  örökség 
védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.  törvény  (a   továbbiakban:  Kötv.)  7.  §  20.  a)  pontja  szerint  
nagyberuházásnak minősülhet. 
A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerint nagyberuházás esetén ERD-t kell készíteni. 
A Kötv. 7. § 3. pontja szerint az ERD: „valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a  
régészeti  örökség  elemeire  vonatkozó  ismeretek  (különösen  a  lelőhely  jellegének,  korának,  
kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és  pontosítására szolgáló, valamint az ebből  
következően  elvégzendő  régészeti  feladatellátás  formájának,  idő-  és  költségvonzatainak  
meghatározásához  hozzájáruló,  az  ismert  adatok  és  források  feldolgozásával,  a  lelőhely  
állapotában  maradandó  változással  nem  járó  műszeres  lelőhely-,  illetve  leletfelderítés,  
terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum”.
2. A tervezett beruházás földmunkálatai – a várható környezeti hatások tekintetében, a beruházás 
hatásterületén belül – érinthetik a fent említett lelőhelyek közül a Kamut 4850, 4885, 4896, 4909, 
4910 és 4962 azonosítójú, általános védelem alatt álló régészeti lelőhelyet. 
A  földmunkálatokkal  érintett,  veszélyeztetett  Kamut  4850,  4885,  4896,  4909,  4910  és  4962 
azonosítójú régészeti lelőhelyek állapota ismeretlen, ahol Árpád-kori falut, templomot és templom 
körüli  temetőt,  őskori,  szkíta,  kelta,  szarmata,  római,  avar  kori,  Árpád-kori  és  késő  középkori  
felszíni telepnyomot jegyez az örökségvédelmi nyilvántartás. 
A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítottam, hogy a földmunkálatok hatást gyakorolhatnak 
a   Kamut  4850,  4885,  4896,  4909,  4910  és 4962 azonosítójú  régészeti  lelőhelyekre,  ezért  a 
régészeti örökség védelme érdekében a Kamut 081/4, 081/9, 081/21, 0101/6 és 0101/10 hrsz.-ú 
telkeken,   a   Kamut  4850,  4885,  4896,  4909,  4910 és 4962 azonosítójú  régészeti  lelőhelyek 
területén régészeti megfigyelés szükséges a földmunkák végzése során. 
A régészeti megfigyelésre vonatkozó tájékoztatást a Kötv. 22. § (1) és (3) bekezdése aa) és ad)  
pontja alapján, a teljes felületű feltárásra vonatkozó tájékoztatást a Kötv. 22. § (3) bekezdés d) 
pontja alapján adtam meg. 
Egyben felhívom a figyelmet az alábbiakra: 
– A 68. Kr. 40. § (7) bekezdése alapján: „Az előzetes régészeti dokumentációt a földmunkával járó  
tevékenység  engedélyezésére  vagy  a  földterület  megszerzésére  irányuló  azon  első  hatósági  
eljárás   megindítására  irányuló  kérelemhez  kell  mellékelni,  amelyben  a  hatóság  eljár  vagy  
szakhatóságként vagy a szakkérdés vizsgálatával közreműködik.” 
– A Kötv. 23/C. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 
(2)  „Előzetes  régészeti  dokumentációnak  minősül  a  hatástanulmány  is,  ha  a  tartalmát  és  az  
elkészítéséhez alkalmazott  módszereket  tekintve megfelel  az előzetes régészeti  dokumentáció  
fogalmi feltételeinek, és alkalmas az elvégzendő régészeti feladatellátás módjának, valamint idő-  
és költségvonzatának meghatározására. 
(3)  Az  előzetes  régészeti  dokumentációt  a  beruházóval  kötött  írásbeli  szerződés  alapján  a  
jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv készíti el. 
(4)  Az  előzetes  régészeti  dokumentáció  adattartalmának  meghatározásához  a  jogszabályban  
kijelölt örökségvédelmi szerv megkeresésére a gyűjtőterületén érintett múzeum köteles a szakmai  
adatbázisában  szereplő  adatot  ingyenesen,  teljességi  nyilatkozattal  nyolc  napon  belül  a  
jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv rendelkezésére bocsátani. 
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(5)  Az  előzetes  régészeti  dokumentáció  készítése  során  –  a  jogszabályban  meghatározott  
kivételekkel – próbafeltárást kell végezni, amely nem a megelőző feltárás része. 
(6) A jogszabályban kijelölt örökségvédelmi szerv az előzetes régészeti dokumentáció keretében  
végzett  régészeti  feladatellátás  jogszabályban  meghatározottak  szerinti  elvégzésébe  saját  
kapacitáshiánya esetén kizárólag más, a 20. § (4) bekezdés szerinti, feltárásra jogosult intézményt  
vonhat  be.  A bevont  feltárásra  jogosult  intézmény további  régészeti  szaktevékenységet  ellátó  
közreműködőt nem vehet igénybe. 
(7) A műszeres lelőhely- és leletfelderítéshez kapcsolódó feladatok ellátásába gazdasági társaság  
bevonható. 
(8) Az előzetes régészeti dokumentáció keretében végzett régészeti feladatellátáshoz kapcsolódó  
régészeti  földmunka  elvégzéséről  a  jogszabályban  kijelölt  örökségvédelmi  szerv  –  a  
közbeszerzésekről szóló törvény szerint – gondoskodik a beruházó költségén.” 
– A 68. Kr. 35. § (1)-(2) bekezdés alapján: 
„Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor  – legalább a  
beruházási földmunkával érintett mélységig – az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a  
régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell  
elvégezni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti régészeti bontómunka megkezdését a 7. mellékletben meghatározott  
adattartalommal a hatóságnak be kell jelenteni.” 
– A régészeti feltárások költségviselési kötelezettségét Kötv. 19. § (3) bekezdése határozza meg: 
„A régészeti feltárások költségeit - a mentő feltárás, valamint a 23/F. § (7) bekezdésében foglalt  
eset kivételével – a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében az  
elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált.”
– A régészeti feltárások költségeire Kötv. 22. § (9) bekezdése az irányadó: 
„A megelőző feltárás költségei magukba foglalják a régészeti feltárás terepi munkavégzésén túl –  
beleértve  a  feltárás  munkafeltételei  biztosítását  is  –  a  jogszabályban  meghatározott  tartalmú  
dokumentálás és az elsődleges leletfeldolgozás költségeit. A feltárást végző intézmény köteles a  
tényleges felhasználásról jogszabályban meghatározott módon elszámolni.” 
– A Kötv. 24. § (2) bekezdés a) pontja alapján, ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy 
lelet kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető 
vagy kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet abbahagyni és a Kötv. 24. § (2) bekezdés 
b)  pontja  alapján  a  jegyző  útján  az  örökségvédelmi  hatóságnak   bejelenteni.  A   bejelentési  
kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását  
vonja maga után.
A hatályos jogszabályok alapján az örökségvédelmi hatóság a vízjogi engedélyezési eljárásban 
örökségvédelmi  szakkérdést  nem  vizsgál,  ezért  a  tárgyi  eljárásban  rendelkezésre  álló 
dokumentáció alapján írtam elő a feltételeket.

 
➢ A  termőföld  minőségi  védelme   A  benyújtott  dokumentáció  alapján  tervezett  öntözőtelep 

korszerűsítési  tevékenység  a  termőföld  védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  (a 
továbbiakban: Tfvt.) III. fejezetében foglalt talajvédelmi előírásoknak alapvetően megfelel. 
Az öntözőtelep megépítése során betartandó részletes talajvédelmi  követelményeket  a vízjogi 
létesítési engedélyezési eljárás során kerülnek meghatározásra. 
Tekintettel  arra,  hogy  a  korszerűsítés  során  megépítendő  vízilétesítmények  (nyomóvezeték, 
szivattyútelep, csatornák, céldrének), talajvédelmi szempontból eltérő megalapozást igényelnek, a 
vízjogi létesítési engedélyezéshez készítendő talajvédelmi tervnek meg kell felelnie a talajvédelmi 
terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII.18) FVM rendelet 2. számú melléklet 
2.4., 2.5., és 2.9. pontjában foglalt tartalmi követelményeknek egyaránt. 
Felhívom a figyelmet,  hogy a csatornák kotrása során keletkező  kotrási  iszap nem veszélyes 
hulladéknak  minősül,  melynek  termőföldön  történő  felhasználása (elterítése)  a  Tfvt.  49.  §  (1) 
bekezdés b) pontjának megfelelően engedélyköteles tevékenység.
A  benyújtott  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  alapján  a  tervezett  beruházás  a  termőföld 
védelméről  szóló  2007.  évi  CXXIX.  törvény  III.  fejezetében  foglalt  talajvédelmi  előírásoknak 
megfelel, jelen eljárásban részletesebb vizsgálatokat nem igényel.

➢ Közegészségügy  : A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és 
esetleges  hatások  felmérésére,  a  felszín  alatti  vizek  minőségét,  egészségkárosítás  nélküli 
fogyaszthatósát  befolyásoló  körülmények,  tényezők vizsgálatára,  lakott  területtől  (lakóépülettől) 
számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal 
kapcsolatos közegészségügyi  követelmények érvényesítésére,  az  emberi  használatra  szolgáló 
felszíni vizek védelme tekintetében a népegészségügyi feladatkörbe tartozóan feltételek előírása 
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vált  szükségessé.  A  feltételeket  az  építési  munkahelyeken  és  az  építési  folyamatok  során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.  20.) SZCSM-EüM 
együttes rendelet 5. §-a és 6. §-a, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 24. § a) és b)  
pontja,  a nem dohányzók védelméről  és a dohánytermékek fogyasztásának,  forgalmazásának 
egyes szabályairól szóló 1999. évi XIII. törvény 2. §-a alapján írtam elő.

➢ A termőföld mennyiségi védelme  :
A tervezett tevékenység célja: a meglévő öntözőtelep területén korszerű víz-; és energiatakarékos
öntözési üzem valósuljon meg, biztosítva a termelés célkitűzéseit, elsődlegesen a hibridkukorica
termesztés  jövedelmezőségének  a  növelését.  A  tervezett  beruházás  állami  támogatás 
igénybevételével (VP-4.1.4-16) valósulhat meg.
A tevékenység volumene: a fejlesztés a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély szerinti területen 
belül (1377 ha helyett 849,3 ha-on), a Hidasháti Zrt. használatában lévő területeken valósul meg. 
Ennek megfelelően csökken az éves vízigény (2 371 400 m3/év helyett 1 282 980 m3/év), illetve a 
vízsugárigény (780 l/s helyett 659 l/s) is.
Az érintett ingatlanok:
• Kamut,  külterület  069;  081/3;  081/4;  081/6;  081/8;  081/9;  081/10;  081/11;  081/15;  081/19; 

081/23;
• Mezőberény, külterület 0424/40; 0427/2; 0428/3; 0428/104 helyrajzi számú ingatlanok.
A 2020. június 11. napján megtartott helyszíni szemle alkalmával megállapítottam, hogy a fenti  
ingatlanokat a közhiteles ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott  művelési  águknak megfelelően 
használják, hasznosítják.
A beadványban foglaltak alapján megállapítottam továbbá,  hogy a  tervezett  létesítmény teljes 
mértékben  megfelel  a  jelenleg  érvényben  lévő  Mezőberény  város  és  Kamut  község 
településrendezési  terveiben  foglaltaknak.  A  tervezett  beruházás  nem  eredményez  káros 
hatásokat és hatásfolyamatokat.
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 10. § (2) bekezdés f) pontja alapján:  „A 
termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a termőföldet  
vízkivételt  biztosító  vízilétesítmény  létesítése  vagy  mezőgazdasági  vízellátást  szolgáló  
vízilétesítmény,  valamint  kapcsolódó  műtárgyak,  vízelosztó-hálózat.  valamint  építési  
engedélyezés  hatálya  alá  nem  tartozó,  öntözéshez  kapcsolódó  felépítmények  létesítése  és  
használata céljából veszik igénybe.”
A fentiek értelmében, amennyiben a beruházás megvalósul, és az a jelenlegi tervezettől nem tér 
el,  úgy nem kell  termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosításra irányuló engedélyt  
beszerezni az ingatlanügyi hatóságtól.

➢ Az  ásványi  nyersanyag  és  a  földtani  közeg  védelméhez,  valamint  ezen  környezeti   
elemekhez  kapcsolódó  környezetveszélyeztetés  elleni  védelemhez  kapcsolódóan: A 
benyújtott dokumentációban a földtani környezet leírása részletesen kidolgozott, a  tevékenység 
hatása  a  földtani  környezetre  elfogadható,  a  földtani  környezet  védelmét  szolgáló  pontjai 
elégségesek.  A  tervezési  terület  teljes  egészében  lefedi  a  Békéscsaba  –  szénhidrogén 
koncessziós  kutatási  területet,  és  a  területen  az  FGSZ  Földgázszállító  Zrt.  tulajdonában  és 
üzemeltetésében lévő 315 Újkígyós – Mezőberény 150 földgázszállító vezeték megy keresztül. A 
szénhidrogén kutatási területen lévő bányászati létesítményekről a jogosított cég köteles adatokat 
szolgáltatni.  Jelen  esetben  a  Békéscsaba  –  szénhidrogén  kutatási  területről  az  O&GD 
Békéscsaba Koncessziós Kft.  (1024 Budapest,  Lövőház utca 39.) ad tájékoztatást.  Az érintett 
területen  üzemelő  földgázszállító  vezetékről  a  szállítói  engedélyes  FGSZ  Földgázszállító  Zrt. 
(8600, Siófok, Tanácsház u. 5.) tud adatot szolgáltatni.

Az  előzetes  vizsgálati  dokumentációt  készítők  megfelelő  szakértői  jogosultsággal  rendelkeznek, 
jogosultságuk  a  környezetvédelmi,  természetvédelmi,  vízgazdálkodási  és  tájvédelmi  szakértői 
tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti. 

A  rendelkezésemre  álló  dokumentumok  és  bizonyítékok  alapján  megállapítottam,  hogy 
természetvédelem,  tájvédelem,  zaj-  és  rezgés elleni  védelem,  levegőtisztaság-védelem,  a  földtani 
közeg  védelme,  és  a  hulladékgazdálkodási  szempontokból  jelentős  környezeti  hatás  nem 
feltételezhető, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció jóváhagyása során megkeresett szakhatóság feltételek 
előírásával hozzájárult a dokumentáció elfogadásához, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását 
nem kérte.
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Fentiek  alapján  a  rendelkező  részben  foglaltak  szerint  döntöttem,  mert  úgy  ítéltem meg,  hogy  a  
tervezett tevékenység folytatása, ill.  felhagyása során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás,  
ezért  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása  nem  szükséges.  A  döntéssel  egy  időben  a 
tevékenységhez, felhagyáshoz meghatároztam az előre látható szempontokat, illetve feltételeket.

A határozat a Kvt. 67. § (2) bekezdésén, 71. § (1) bek. a) pontján, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés  
ac) pontján alapul, megfelelve az Ákr. 81. § (1) bekezdésben foglalt tartalmi követelményeknek.

A határozat a Kvt. 71. § (1) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése és a Khvr. 5. § (6) bekezdése  
alapján közhírré tétel útján is közlésre kerül. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja alapján a döntést a 
határozat közhírré tételét követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. 

A  határozat  ellen  a  jogorvoslat  igénybevételével  kapcsolatos  tájékoztatás  az  Ákr.  112.  §  (1) 
bekezdésén alapul.
A határozat  ellen  a  közigazgatási  per  megindításának  lehetőségét  az  Ákr.  114.  §  (1)  bekezdése 
biztosítja. A döntés keresetlevél alapján történő módosításának, illetve visszavonásának lehetőségéről 
az Ákr. 115. § (1) – (2) bekezdései szerint adtam tájékoztatást.

A bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi l. törvény (továbbiakban: Kp.) 
13. § (1) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg.

A közigazgatási cselekmény hatályosulásáról a Kp. 39. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

 A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul.

A közigazgatási bírósági eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.  (továbbiakban: Itv.) 
45/A.  §-a  határozza  meg,  a  közigazgatási  bírósági  eljárás során  a  feleket  megillető  tárgyi 
illetékfeljegyzési jogról az Itv. 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adtam 
tájékoztatást.

A közhírré tétel útján történő közlés az Ákr. 89. § (1) bekezdésén, a 85. § (5) bekezdés b) pontján, a 
Khvr. 21. § (8) és (9) bekezdésén alapul, figyelemmel a Kvt. 98. § (1) bekezdésére is.  A határozat 
teljes  szövege  a  BÉMKH  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály  hirdetőtábláján,  a 
Kormányzati portálon, az érintett települések Polgármesteri Hivatalában közhírré tételre kerül.

A döntést a közhírré tételt követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Az  Ákr.  89.  § (3)  bekezdése  alapján  a  véglegessé  vált  döntés  közhírré  tételre  kerül  a  területi 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság hirdetőtábláján és honlapján.
Az  eljárási  cselekmény  során  eljárási  költség  nem merült  fel,  ezért  annak  megállapításáról  nem 
rendelkeztem.

A hatásköröm és illetékességem a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2)  
bekezdés  1.  pontjában  kapott  felhatalmazás  alapján  megalkotott,  a  fővárosi  és  megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 
rendelet  2.  §  (1)  bekezdésén,  valamint  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és 
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A. § (1) 
bekezdésében előírtakon alapul.

Gyula, 2020. július 9.

Dr. Takács Árpád
kormánymegbízott
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