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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztály 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 b) 

pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 10. § (3) 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/00022-45/2021. 

 

Az ügy tárgya: a Csörgő-völgyi záportározó létesítésére, a Kövicses-patak 0+000 – 13+100 szelvénye 

és a Csörgő-patak 0+000 – 0+217 szelvénye közötti mederrendezésre, illetve a tervezett 

anyagnyerő helyek létesítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás megszüntetése 

 

Az ügyfél neve, székhelye: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 1012 Budapest, Márvány u. 1/D 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal  

fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/00022-45/2021. számú végzéssel lezárta.  

 

 

A végzés rendelkező része:  

 

V É G Z É S 

 

I. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1/D.) – mint Kérelmező - 

meghatalmazottja által, a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi Osztályára (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) benyújtott, a 

Csörgő-völgyi záportározó létesítésére, a Kövicses-patak 0+000 – 13+100 szelvénye és a Csörgő-

patak 0+000 – 0+217 szelvénye közötti mederrendezésre, illetve a tervezett anyagnyerő helyek 

létesítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálatra irányuló, HE/KVO/00022/2021. számon 

folyamatban lévő 

 

közigazgatási hatósági e l járást  

 

megszüntetem.  

 

II. Az eljárási költség 1.200.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, melyet a Kérelmező ügyfél visel.  
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III. A végzés a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási 

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

Heves Megyei Kormányhivatalnál a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül 

kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A bíróság a végzést egyszerűsített 

perben vizsgálja meg. 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 az 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a 

Heves Megyei Kormányhivatalnál. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény ( a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A felet illetékfeljegyzési jog illeti 

meg a közigazgatási bírósági eljárásban, erre figyelemmel az illetékfizetésre a bíróság kötelezése 

alapján kerül sor. 

 

Az Indokolás kivonata: 

Kérelmező meghatalmazottjaként a Viziterv Environ Kft. a Csörgő-völgyi záportározó létesítésére, a 

Kövicses-patak 0+000 – 13+100 szelvénye és a Csörgő-patak 0+000 – 0+217 szelvénye közötti 

mederrendezésre, illetve a tervezett anyagnyerő helyek létesítésére vonatkozóan környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte. A benyújtott kérelem alapján 2020. november 25. 

napján eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

 

A Csörgő-völgyi tározó kialakítására irányuló tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

Khvr.) 1. számú mellékletének 45. [Állandó árvízvédelmi mű országos jelentőségű védett természeti 

területen] pontja hatálya alá tartozik, tehát tevékenység megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása szükséges. 

 

A Khvr. 1. § (3) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a tevékenység megkezdéséhez, ha az csak az 1. 

számú mellékletben szerepel, a környezeti hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély 

szükséges. 

 

A tervezett tározóépítéshez kapcsolódó tevékenység a Csörgő-patak és a Kövicses-patak rendezése, 

amely a Khvr. 3. számú mellékletének 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) a) 1 km vízfolyáshossztól] pontjában szerepel, tehát a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra 

kötelezett. 

 

A Khvr. 1. § (3) bekezdés d) pontja alapján a tevékenység megkezdéséhez, ha az csak a 3. számú 

mellékletben szerepel, és a tevékenység várható környezeti hatásai jelentősek, környezeti 

hatásvizsgálati eljárás alapján környezetvédelmi engedély szükséges. Az (5) bekezdés szerint a 

környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság - előzetes vizsgálati eljárás nélkül - környezeti 

hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, 

amely a 3. számú mellékletben szerepel. 
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A Khvr. 7. § (1) bekezdése szerint: A környezeti hatásvizsgálati eljárást a környezetvédelmi hatóság a 

környezethasználó kérelmére indítja meg. A kérelem mellé csatolni kell - ha történt előzetes vizsgálat 

vagy előzetes konzultáció, az azt lezáró határozatra vagy az annak során adott véleményre, továbbá a 

2/A. §-ban meghatározott esetben az eljárás felfüggesztéséről szóló végzésben foglaltakra figyelemmel 

készített - környezeti hatástanulmányt. 

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, ezért az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam 

az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó 

szabályai szerint jár el. 

 

Az Ákr. és a Khvr. rendelkezéseinek figyelembevételével a Környezetvédelmi Hatóság a nyilvánosságot 

az eljárás megindulásáról tájékoztatta a közlemény ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos 

helyiségében lévő hirdetőtáblán, a honlapján, valamint a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon , 

továbbá a telepítés helye szerinti és feltételezhetően érintett települések jegyzői által történt 

közzétételével. 

 

A közmeghallgatás megtartására a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és 

közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 

570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdés 

alapján az érintettek személyes megjelenése nélkül került sor, a kérdések, észrevételek és a válaszok 

honlapon történő közzétételével. 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők által 

összeállított és benyújtott dokumentáció csak a Csörgő-völgyi alsó tározóra, mint a Kérelmező által 

preferált lehetséges változatra készült el. A dokumentációban említésre került a Csörgő-völgyi felső 

tározónak a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: BNPI) történt előzetes egyeztetések 

alapján való kizárása. A BNPI álláspontja szerint természetvédelmi szempontból a Hasznosi ivóvíztározó 

feletti változat lenne támogatható. 

 

Az eljárás során a döntéshez szükséges tények és adatok megadása céljából megkereséssel fordultam 

a természetvédelmi kezelő BNPI-hoz, aki az ügyben adott 4140/2/2020. számú szakvéleményében 

elengedhetetlennek ítélte a jelen tervezési terület mellett más alternatív helyszínek, megoldások 

részletes vizsgálatát, hogy tisztázódjon, léteznek-e a természetvédelmi érdekeket kevésbé sértő 

megoldások. 

 

A Khvr. 6. számú melléklet 2. pontja alapján a környezeti hatástanulmánynak a számba vett változatok 

részletes leírását tartalmaznia kell.  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. § 

kimondja, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, az eljáró hatóság 

határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - ha törvény 

vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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Mivel a benyújtott dokumentáció nem tartalmazta az összes a számba vett változat részletes leírását, 

ezért a Csörgő-völgyi alsó záportározó helyett közvetlenül a Hasznosi-tározó felett létesítendő Kövicses-

pataki-tározót magában foglaló alternatív megoldásra vonatkozóan elkészített Natura 2000 hatásbecslési 

dokumentációra, tájvédelmi tanulmányra és a környezeti hatástanulmány természetvédelmi 

munkarészére vonatkozóan, HE/KVO/00022-15/2021. számon hiánypótlásra hívtam fel a Kérelmező 

meghatalmazottját. Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmét a hiánypótlási kötelezettség elmulasztásának 

jogkövetkezményeire. A hiánypótlási felhívás indokolása tartalmazta hivatkozva a hazai és uniós 

jogszabályhelyekre, az azokra vonatkozó jogértelmezési gyakorlatra, a BNPI természetvédelmi kezelői 

véleményére, valamint a benyújtott Natura 2000 hatásbecslési dokumentációban foglaltakra (miszerint a 

Csörgő-völgyi alsó tározó megépítése és üzemelése jelentős negatív hatással lenne az érintett Natura 

2000 területekre), más alternatíva részletes vizsgálata nélkül táj- és természetvédelmi szempontból nem 

hozható döntés az ügyben, ezért hiánypótlás benyújtása szükséges. A Hasznosi-tározó felett a 

benyújtott tervben szereplő Csörgő-völgyi alsó tározó mellett két jelentősebb árvíztározási lehetőség 

kínálkozik. Az egyik a közvetlenül a Hasznosi-tározó felett létesíthető Kövicses-pataki-tározó, a másik a 

pedig a Csörgő-völgyi felső tározó. Utóbbi a fokozottan védett természeti terület központi részén 

helyezkedik el, megközelítése is jelentős környezeti károkozással járna, létesítése és üzemelése 

természet- és tájvédelmi szempontból várhatóan a Csörgő-völgyi alsó tározónál is negatívabb hatást 

gyakorolna, ezért ezen alternatíva részletes vizsgálatát nem tartottam indokoltnak. 

 

A Viziterv Environ Kft., mint a Kérelmező meghatalmazottja hiánypótlásként megküldte az általa 

elkészített „Tervezői kiegészítés a Csörgő-völgyi alsó tározó helyszínválasztása tekintetében” című 

dokumentációt. A dokumentációban megállapította, hogy a Kövicses-patakon, közvetlenül a Hasznosi 

víztározó felett létesíthető tározó „műszaki szempontból nem releváns alternatíva, mivel nem védi 

Mátrakeresztes településrészt”, illetve hogy „egyéb vésztározási lehetőség a két vízfolyás nyomvonalán 

nem adódik”. Kérte, hogy a tényállás tisztázása során a Környezetvédelmi Hatóság a fentieket kezelje 

bizonyítékként. 

 

A Viziterv Environ Kft. által benyújtott Tervezői kiegészítés a Csörgő-völgyi alsó tározó 

helyszínválasztása tekintetében című dokumentációban és mellékleteiben foglaltak nem fogadhatóak el 

a HE/KVO/00022-15/2021. számú hiánypótlás teljesítéseként. 

Hatóságom véleménye szerint, amit alátámasztanak a benyújtott környezeti hatástanulmány 

megállapításai, illetve a BNPI véleménye, az alternatívák vizsgálata a tervezés korai szakaszában nem 

volt teljes körű, a tervezési célt elérő alternatív megoldások hiánya nem bizonyított. Azzal, hogy a 

Kövicses-pataki tározó önmagában nem alternatívája a Csörgő-völgyi alsó tározónak, hatóságom eddig 

is tisztában volt, egyéb megoldások kidolgozása szükséges, a benyújtott dokumentum nem fogadható el 

hiánypótlásként 

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 vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5., 6. és 7. 

pontjában foglalt szakkérdéseket. 

 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017. (XII.29.) Korm. rend (a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. melléklet 9. 

táblázat 2., 3. és 4. pontjaiban meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan megkértem az érintett 

szakhatóságok állásfoglalását. Az eljárásban érintett nyilvánosság részéről tett észrevételek , valamint a 
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hiánypótlás Környezetvédelmi Hatósághoz történő beérkezését követően a szakhatóságok 

állásfoglalását ismételten megkértem. 

 

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a Heves Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi 

hatáskörben: levegőtisztaság-védelmi, zaj-és rezgésvédelmi, földtani közegvédelmi szempontból,  

közegészségügyi hatáskörben, növény- és talajvédelmi hatáskörben, erdészeti hatáskörben, építésügyi 

és örökségvédelmi hatáskörben, illetve földhivatali hatáskörben a tervezett beruházás megvalósítására 

vonatkozóan kizáró okot nem állapított meg, előírások betartása mellett a tevékenységet 

engedélyezhetőnek ítélte meg.  

 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal saját illetékességébe tartozóan környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatáskörben, közegészségügyi hatáskörben és növény- és talajvédelmi hatáskörben a tervezett 

beruházás megvalósításához előírások tétele mellett hozzájárult. 

 

Vízügyi és vízvédelmi szempontból saját illetékességi területére vonatkozóan a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat a tervezett beruházás megvalósításához szakhatósági hozzájárulását adta. 

 

 A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya szakhatósági 

állásfoglalását az ügyintézési határidőn belül nem adta meg.   

 

A hatóságot a szakhatóság állásfoglalása köti, döntése során annak figyelmen kívül hagyása jogsértő.  

Az eljáró hatóság a szakhatóság állásfoglalásának - a szakkérdések jogszabály alapján kötelező érdemi 

vizsgálatának eredménye - bevárása nélkül nem hozhat ügydöntő határozatot, az az Ákr. 123. §-a 

szerinti érvénytelenséget, semmisséget eredményezne.  

 

Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség szempontjából a Heves Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, illetve a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tervezett 

beruházás megvalósításához hozzájárult. 

 

Az eljárás során megkerestem a tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel 

kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való 

összhangjának megállapítása érdekében a telepítés helye szerint illetékes jegyzőket és a nyilatkozatukat 

kértem. 

 

A Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal Mátraszentimrei Kirendeltségének Jegyzője 

MSZ/3194-3/2020. számú iratában a beruházáshoz nem adta meg a hozzájárulását. 

 

A környezeti hatásvizsgálati eljárás során megállapítottam, hogy a rendelkezésre álló adatok, 

információk alapján a kérelem érdemben nem bírálható el, az engedély megadhatóságának feltételei 

nem voltak teljeskörűen tisztázhatók, ugyanakkor a kérelem érdemi elutasításának sincs helye. 

 

Az alternatív megoldások hiányát bizonyítani kell. Az Ákr. 64. § (1) bekezdése értelmében ha annak 

beszerzése nem lehetséges, a hiányzó bizonyíték az ügyfél nyilatkozatával pótolható, ha azt jogszabály 

nem zárja ki. A Tvt. 76/A. § b) pontja  a természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárásokban kizárja a 

hiányzó bizonyíték nyilatkozattal történő pótlását. Tekintve, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárásban 
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kiadható engedély környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben kiadott engedély, mely magában 

foglalja a 275/2004 Korm.rendelet 10. §-a szerinti természetvédelmi engedélyezési eljárást, illetve a 

megfelelő vizsgálatot  is, e szabály jelen eljárásban is alkalmazandó. 

 

 Az engedély nem adható meg, ha létezik más alternatíva. Más alternatív megoldás kidolgozására nem 

került sor, azonban ennek alapján nem állapítható meg az, hogy nem is létezik más megoldás, az a 

vizsgálat tárgyát képezi.  

Ugyanakkor a dokumentumok utalnak arra is, hogy a három alternatív megoldás és azokon túlmenően 

egyéb lehetőségek részletesebb vizsgálata is szükséges lenne, így más alternatív megoldás is 

lehetséges.  

 

A hiánypótlási felhívásban foglaltakra tett nyilatkozattal a hiányokat nem pótolta, nyilatkozata - tartalma 

szerint - a hiánypótlás szükségtelenségét hangsúlyozza, mivel az általa előadottak alapján a tényállás  

nem szorul további tisztázásra. 

 

Az Ákr. 47. § (1) bekezdése alapján: A hatóság az eljárást megszünteti, ha b) a kérelmező ügyfél a 

hatóság felhívására nem nyilatkozik, és ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, és az eljárást 

hivatalból nem folytatja[…] 

 

Megállapítottam továbbá, hogy a beruházás megvalósítása Mátraszentimre település helyi 

önkormányzati szabályozással és a területrendezési eszközeivel nincs összhangban, illetve Pásztó 

város területrendezési tervében nem szerepel, ez a rendezésére irányuló intézkedés hiányában 

engedélyezést kizáró oknak minősül. 

 

A vízügyi, vízvédelmi szakkérdésben kötelezően beszerzendő szakhatósági állásfoglalás hiánya az 

érdemi döntést kizárja.  

 

Tekintettel arra, hogy Kérelmező ügyfél a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, természetvédelmi 

szempontból a hiánypótlás nem tekinthető teljesítettnek és a kérelem elbírálhatónak, az Ákr. 47. § (1) 

bek. b) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint az eljárást megszüntettem. 

 

Az ügyben eljárási költségként a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015 ( III. 31. ) FM rendelet 4. melléklet  20.3. pontja szerinti igazgatási 

szolgáltatási díj merült fel.  

A döntést az ügyintézési határidőn belül hoztam meg, így hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem 

keletkezett.  

 

A végzést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A.§ (1) bekezdésében illetve a 9. § (2) 

bekezdésben és 13. § (2) bekezdésében foglalt hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az Ákr. 

47. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a 80. § (1) bekezdés és 81. § (1) bekezdés szerint hoztam. 

 

A végzés elleni jogorvoslatról az Ákr. 112. § (1) bekezdése, 112. § ( 2) bekezdés d) pontja, továbbá az 

Ákr. 114. § (1) bekezdése, a keresetlevél benyújtásának módjáról a Kp. 39. §-a alapján adtam 

tájékoztatást. Az azonnali jogvédelem intézményét a Kp. 50-55. §-a szabályozza. A bíróság hatáskörét 

és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, 13. § (1) bekezdés b) pontja, 

a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint 
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a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. A bírósági eljárás illetékéről, az 

illetékmentességről és az illeték-feljegyzési jogról az illetékekről  szóló 1990. évi XCIII. törvény 37-39. §, 

45/A. §, 56. §, 59. § és 62. § rendelkezik. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

A közzététel napja: 2021. március 10. 

 

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

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

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus aláírás szerint. 

 

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

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 
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