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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. tv. (Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény ( Kvt.)  71. § (1) bekezdése d) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati 

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

(Khvr.) 5. § (6) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré 

teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00929/2020.  

 

Az ügy tárgya: Szilvásvárad 0164/9 b, 0164/1 és 0162/7 hrsz-ú ingatlanokat érintően a Szalajka-

patak 87 m hosszan tervezett mederrendezésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás  

 

Az ügyfél neve, székhelye: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 

Kazincbarcika, Tardonai út 1.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal fenti 

tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE/KVO/00929-20/2020.számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

 

I.      ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1., 

KÜJ:100256972) meghatalmazottja megbízásából eljáró Titán Csillag Kft. (3528 Miskolc, Zsedényi 

Béla u. 31., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult, a Szilvásvárad 0164/9 b, 0164/1 és 0162/7 

hrsz-ú ingatlanokat érintően a Szalajka-patak 87 m hosszan tervezett mederrendezésére 

(KTJ:102860020) vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást 

lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, 

így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
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II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozatok 

beszerzése szükséges: 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv (a továbbiakban: Vgtv.) fogalommeghatározása szerint a 

tervezett létesítmény vízilétesítmény. A Vgtv. 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a vízilétesítmények 

megépítéséhez vízjogi létesítési engedély szükséges, amelyet a vízügyi és vízvédelmi hatóságtól 

meg kell kérni a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rendeletben és a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. 

(XII. 29.) BM rendeletben előírtak szerint összeállított dokumentáció benyújtásával. 

Az építés csak végleges vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg. 

 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500-6782-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett 

tevékenységhez vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek betartása mellett hozzájárult: 

1. Jelen szakhatósági állásfoglalás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzése alól. 

2. A tevékenység végzéséhez szükséges vízilétesítmények jogerős vízjogi engedély birtokában 

kivitelezhetők és üzemeltethetők. 

3. A kivitelezés és üzemeltetés során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokat be kell tartani. 

4. A tevékenység végzése során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozás végezhető, a 

felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet. 

5. Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti 

vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről hatóságunkat azonnal 

tájékoztatni kell. 

 

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem 

írom elő: 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A beruházás célja: A beruházás célja a Szalajka-patak medrének rendezése, annak biztonságossá 

tétele, a hóolvadások és nyári heves esőzések vizei biztonságos levezetése, a Pisztrángos-tó és az 

alattuk meglevő kisebb tavak, halnevelők tiszta vízzel történő ellátása. 

Az érintett szakasz adatai:  

- Érintett terület: Szilvásvárad 0164/9 b, 0164/1 és 0162/7 

- hossza: 87 m  

- jobb part: Szilvásvárad 0164/9 b hrsz. 

- bal part: Szilvásvárad 0164/1 hrsz. 

- A meglévő termésburkolat helye: Szilvásvárad: 0162/7 hrsz.  

- A patak meder tulajdonosa: Magyar Állam 

- A patak meder kezelője: Egererdő Erdészeti Zrt. (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 18.) 

- Természetvédelmi kezelő: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc u. 6.) 
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A meder jelenlegi állapota: A patak medre az elmúlt évek átlagot meghaladó esőzései miatt nagyon 

rossz állapotba került. A rossz állapot miatt több helyen kimosta a korábban épített földből épített 

gátakat, ez által a mellette elhelyezkedő tó körbejárhatósága is veszélyeztetve van. A partvonalak 

elmosódása, a kezelőhíd és a zsiliprendszer állapota és kora indokolja a munkálatok megkezdését.  A 

mederfeneket erősen jellemzi a kopolya képződés, amely következtében a partszakasz néhány helyen 

kimosódott. A gátrészen, az alacsony lejtésű mederszakasz miatt, a víz sebessége lecsökken, ezáltal a 

patak jobb partját nagyobb vízhozamok esetén, rendszeresen elönti és átmossa a víz.  

A tervezett tevékenység bemutatása: A meder jelenlegi vonalvezetését nem éri változás, a kitermelt 

anyag jelentős részét visszaépítik, megmagasítva a töltést. A mederben időtálló beton és térkő burkolat 

kerül elhelyezésre, amelynek esztétikája illeszkedik a jelenlegi és a természetes környezetéhez. Az 

eredeti kiépített rézsű egy részéhez építik hozzá az új mederszakaszt, félmedres lezárással. 

A tervezett mederrekonstrukció szelvényezése a meglévő terméskőburkolat felújításával kezdődik 0+00 

szelvénnyel. A rekonstrukció során a mederfenék „profilja” és lejtési viszonya változik. Az újonnan 

kialakítandó fenék lejtése egyenletesebb lesz és jobban szolgálja a kis és nagy vizek levezetését. A 

0+000-0+001 szelvények között a burkolat elbontásra kerül az új zsilip (1. sz. zsilip) beépítése végett. A 

0+001-0+009 szelvények közötti meglévő burkolat felújításra kerül. A tervezett 0+009-0+087 szelvények 

közötti szakaszon 30 cm vastag betonba rakott vízépítési terméskő burkolat kerül kialakításra 3,6 m 

mederszelvénnyel, 1,8 m fenékszélességgel és 1:0,5 rézsűhajlással, mely a meglévő burkolathoz 

csatlakozik. A tervezési határ végén lévő zsilipes műtárgy (2. sz. zsilip) betonburkolata megfelelő, az új 

mederburkolat ehhez csatlakozik. 

Épül összesen:  

 1 db két táblás vízszintszabályzó zsilip (1. sz. zsilip)  

 8,0 fm merülőfal (45 cm szoknyával)  

 87,0 fm mederburkolat, az alábbiak szerint:  

 78,0 fm betonba rakott terméskő burkolat,  

 8,0 fm meglévő betonba rakott terméskő burkolat felújítás  

 1,0 fm beton burkolat kialakítása zsilipes műtárgy mellett  

 

Az építés idő-pontja megkezdését, a megközelítő út, a terep rendezése az őszi és fagymentes téli 

időpontban elkezdhető, a patakmeder burkolása a vegetációs időszak kezdetéig végezhető. 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Szilvásvárad 

 

V. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Szilvásváradi 

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (3348 Szilvásvárad, Miskolci út 1.) azzal, hogy a 

megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és 

helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 

napon belül tájékoztatni kell. 

 

VII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a Kérelmező által befizetésre került. 
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VIII. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási 

döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani 

vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem 

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel 

eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a 

közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)  37. § tartalmazza. 

 

Indokolás kivonata:  

Az ÉRV Zrt. meghatalmazottja, az Acquis Bt. (3516 Miskolc, Temetőalja u. 2.) megbízásából eljáró Titán 

Csillag Kft. képviseletre jogosult vezető tisztségviselője Szilvásvárad 0164/9 b, 0164/1 és 0162/7 hrsz-ú 

ingatlanokat érintően a Szalajka-patak 87 m hosszan tervezett mederrendezésére vonatkozóan 2020. 

augusztus 5-én a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályára elektronikus úton benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett. Kérelme alapján 2020. augusztus 6-án előzetes vizsgálati eljárás indult. 

 

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 

melléklet 127. pontja [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) c) 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. 

 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes 

eljárásban kell elbírálni. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVTO/00929-2/2020. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/00929/2020. számon folyamatban lévő előzetes vizsgálati 

eljárásban a hatóság a továbbiakban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a 

továbbiakban: Ákr.) teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el és a teljes eljárás ügyintézési 

határideje: 2020. 09. 19. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján megküldtem a kérelmet, az 

előzetes vizsgálati dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének közhírré tételre. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 

el a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint 

honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. számú mellékletének 

35. pontja alapján megállapított 250 000,- Ft (azaz kettőszázötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási 

díjat a HE/KVO/00929-4/2020. számon kiadott hiánypótlási felhívásra tekintettel 2020. augusztus 13-án 

megfizette.  

 

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet] 28. § (1) bekezdése alapján a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező 

szervezeti egységei bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4. és 6. pontjaiban 

ismertetett szakkérdéseket, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában 

meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása és 

véleményének beszerzése érdekében a Khvr. 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján megkerestem 

Szilvásvárad Községi Önkormányzat Jegyzőjét, mint a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjét.  

 

Az Ákr. 36. § figyelembevételével a kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam, hogy azt Kérelmező 

nem megfelelő részletességgel nyújtotta be, ezért HE/KVO/00929-14/2020. számú végzésemben 

hiánypótlásra szólítottam fel. A Kérelmező 2020. szeptember 7-én elektronikus úton benyújtott iratában a 

fenti számú felhívásnak eleget tett. 

 

Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatott, hogy a tárgyi tevékenységgel 

kapcsolatos közlemény a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. 

 

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban észrevétel 

sem az érintett településekhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság 

részéről. 

 

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása 

érdekében a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján Szilvásvárad Község Önkormányzatának Jegyzőjét, mint 

a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét megkerestem.  

 

A megkeresésre Szilvásváradi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője SZV/ALT/944-3/2020. 

iktatószámú iratában az alábbi nyilatkozatot tette: 

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztály a Szilvásvárad külterületi 0164/9b, 0164/1 és 0162/7. helyrajzi számú ingatlanokat érintően a 

Szalajka-patak 87 m hosszan tervezett mederrendezésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban 

kereste meg Hivatalomat. 

Az előzetes vizsgálati eljárásban a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján 
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nyilatkozom, hogy a tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel összhangban van.” 

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény 

környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve  

a tervezett munkálatokból származtatható várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan 

szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

 

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével Szilvásvárad 0164/9 b, 0164/1 és 0162/7 hrsz-ú ingatlanokat érintően a 

Szalajka-patak 87 m hosszan tervezett mederrendezésére vonatkozóan további hatásvizsgálat 

lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi 

engedély nélkül kivitelezhető. 

 

 A határozatot a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) 

pontjai alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) 

bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.  

 

Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló  469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) 

bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 

Az eljárási költséget az Ügyfél viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.  

 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. A keresetlevél követelményeit a 

Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam 

meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 

13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 

21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az 

elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

 



 

 

7 

 

A környezetvédelmi hatóság a közleményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

A közzététel napja: 2020. szeptember 15. 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 

Kelemen Zoltán 

főosztályvezető 
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