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Környezetvédelmi és Agrárügyi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 
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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) hatálya alá tartozó  

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma: HE-02/KVTO/04234/2019. 

 

Kérelmező: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/D.) 

 

Ügy tárgya: A Zagyva jobb parti töltés 20+500 – 21+259 tkm szelvények közötti töltésfejlesztésre 

vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás  

 

A beruházás célja: 

A projekt célja az árvizek kártételei elleni védekezés feltételeinek javítása, a töltések mértékadó 

árvízszint magassági biztonságának megfelelően történő kiépítése, az árvízi biztonság növelése, 

ezáltal az árvízi kockázat csökkentése. 

A beruházással érintett terület: 

A tervezett tevékenységgel érintett terület Hatvan város belterületének középső-északi részén, a 

Zagyva jobb partján a Grassalkovich úttól a vasúti töltésig helyezkedik el. 

Az tervezett létesítmény az alábbi ingatlanokat érinti: 

Település   Hrsz.   Művelési ág  Megjegyzés 

Hatvan 02/1 Kivett-vasút  

Hatvan 2632/12 Kivett-országos közút  

Hatvan 2638/2 Kivett-sporttelep  

Hatvan 2639 Kivett-sporttelep sportlőtér 

Hatvan 2640 Kivett-sporttelep és söröző  

Hatvan 2647/2 Kivett-beépítetlen terület  

Hatvan 2647/3 Kivett-közút  

Hatvan 2647/4 Kivett-közút  

Hatvan 2647/7 Kivett-közpark  

Hatvan 2648 Kivett-Heréd patak  

Hatvan 2683 Kivett-Zagyva folyó  

Hatvan 5328 Kivett-Zagyva folyó  

Hatvan 5329/1 Kivett-járda  
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A tervezett tevékenység bemutatása: 

A tevékenység megvalósításához a területen meglévő töltés felhasználásra kerül. A töltésfejlesztés 

során a vízoldali töltésláb a jelenlegi helyén marad, a fejlesztés a mentett oldal felé valósul meg, 

azokon a szakaszokon, ahol lehetséges. Ott, ahol a mentett oldali egyéb létesítmények közelsége 

nem engedi, a védvonal fejlesztését más módon, fejgerendára épített parapetfallal, valamint szádfalra 

épített parapetfallal alakítják ki. A kulisszáknál (gyalogos híd környezete, rámpa átvezetés a gázlónál) 

mobil falat terveztek. A parapetfal és a mobilfal magassága 1,20 m, a szádfal 4 m. Az új töltés 

magassági szintje a tervezett burkolatmagasságot is beleértve a mértékadó árvízszint felett 1,0 m-rel 

lett meghatározva, koronaszélesség min. 4,0 m, rézsűhajlás mindkét oldalon 1:3. 

 

A tevékenységhez kapcsolódó teher- és személyszállítás: 

A szállítás Hatvan belterületén, több útvonalon történik. Az acél, a beton és az ágyazati anyagokat a 

Grassalkovich úton szállítják a Hatvan belterület szélén, vagy más településeken található építőipari 

kereskedelmi cégek telephelyeiről. A töltésépítésre alkalmas föld, illetve a humuszos talaj építési 

területen történő átszállítását a Zagyva hullámterén végzik. 

 

A tervezett töltésépítés munkálatainak várható időtartama: 2 év  

A tervezett tevékenység befejezésének várható időpontja:  2021. május 30. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Hatvan 

Az eljárás megindításának napja: 2019. október 5. 

 

Tárgyi előzetes vizsgálat tárgyát képező beruházás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról szóló 285/2016 (IX.21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 285/2016 (IX.21.) Korm. 

rendelet) hatálya alá tartozik. Ennek értelmében tárgyi tevékenység nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt beruházás. 

 

A 285/2016 (IX.21.) Korm. rendelet 2. § (3) alapján az eljárás lefolytatásának irányadó 

ügyintézési határideje: 21 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 környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú 

melléklete 102. pontja [Állandó árvízvédelmi mű 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 

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
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területen, barlang védőövezetén és települési belterületenl] alapján és a környezetvédelmi hatóság 

előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

 

A kérelmező 2019. október 4. napján benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2019. október 5. napján eljárás indult. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a 

környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követően 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 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/04234/2019. 

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. 

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 Egri Járási Hivatal 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; 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.magyarorszag.hu/
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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: 2019. október 11. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint  

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából:        

 

 dr. Kovács Melinda 

 kormánytisztviselő 
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