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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 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, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00041/2022 (HE/KVO/03582/2021.)  

 

Az ügy tárgya: a „Dombvidéki tározók Magyarország területén (zápor, többcélú, árvízcsúcs csökkenttő-

tározók)” tárgyú KEHOP-1.5.0. konstrukció keretében tervezett Terpes-Pétervásárai tározóra vonatkozó 

környezetvédelmi engedély 

 

Kérelmező: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) 

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott, környezetvédelmi engedély kiadására irányuló környezeti 

hatásvizsgálati eljárást a HE/KVO/00041-26/2022. számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T  

 

I.  

Az Indokolás kivonata: 

Engedélyes megbízásából eljáró Kérelmező 2021. november 22-én elektronikus úton érkezett iratában, 

a „Dombvidéki tározók Magyarország területén (zápor, többcélú, árvízcsúcs csökkenttő-tározók)” tárgyú 

KEHOP-1.5.0. konstrukció keretében tervezett Terpes-Pétervásárai tározó kialakítására vonatkozóan 

környezeti hatásvizsgálati eljárást kezdeményezett a Környezetvédelmi Hatóságnál. Kérelme alapján 

2021. november 23-án környezeti hatásvizsgálati eljárás indult. 

 

A tervezett tevékenység a Khvr. 1. számú mellékletének 53. pontja (Duzzasztómű vagy víztározó 2 millió 

m
3 
duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtől) hatálya alá tartozik, így környezeti hatásvizsgálat köteles 

tevékenység. 

 



 2 

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

eljárásban kell elbírálni. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVO/03582-2/2021. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/03582/2021. számon folyamatban lévő környezeti 

hatásvizsgálati 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 a Kvt. 91. § (1) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő 105 nap, azaz: 

2022. 03. 07. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § (2) bekezdése alapján megküldtem a kérelmet, az felülvizsgálati 

dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőinek közhírré tételre. Ezzel 

egyidejűleg felhívtam a figyelmet, hogy a tervezett beruházással kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 

15 napon belül nyilatkozatot tehetnek. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 8. § (1) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 

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

honlapján. 

 

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., 7. és 9. 

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

eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés 

figyelembevételével az 1. melléklet 9. táblázat 2., 3. és 4. pontjaiban meghatározott szakkérdésekre 

megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását. 

 

Kérelmező 2022. január 3-án elektronikus úton érkezett iratában betekintést kért az eljárás során 

keletkezett iratokba. A Környezetvédelmi Hatóság Kérelmező részére megküldte az eljárás során 

keletkezett iratokat, ezáltal az Ákr. 33. § (1) bekezdése és a 34. § (3) bekezdése alapján, a 13. § (1) 

bekezdés a) pontjának és (6) bekezdésének figyelembevételével az iratbetekintést biztosította. 

 

Kérelmező 2022. január 6-án elektronikus úton érkezett iratában észrevételt tett a Heves Megyei 

Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. (a továbbiakban: 

Örökségvédelmi Hatóság) által kiadott, HE/EOF1/01327-2/2021. számú szakvéleményével 

kapcsolatban. Az észrevételt a Környezetvédelmi Hatóság HE/KVO/00041-4/2022. számon megküldte 

az Örökségvédelmi Hatóságnak. 

Az engedélyezési dokumentációban tapasztalt hiányosságok okán, HE/KVO/00041-5/2022. számon 

nyilatkozattételi és hiánypótlási felhívást adtam ki.  

 

A Kérelmező 2022. január 14-én elektronikus úton benyújtott iratában kérte az eljárás szünetelését. 

Kérelme alapján, HE/KVO/00041-9/2022. számú végzéssel rendelkeztem az eljárás szüneteléséről.  

 

A Kérelmező 2022. július 6-án elektronikus úton benyújtott iratában a hiánypótlásban foglaltakat 

teljesítette és ezzel egyidejűleg kérte az eljárás folytatását. Erre való tekintettel, a HE/KVO/00041-
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11/2022. számú végzésemben rendelkeztem a szünetelő környezeti hatásvizsgálati eljárás fenti 

végzés véglegessé válásától történő folytatásáról. 

 

Fentiek alapján, a 2022. január 18. napjától szünetelő közigazgatási hatósági eljárást 2022. július 11. napjától 

folytattam. 

 

A Kérelmező a hiánypótlásban tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a tározó műszaki adatai 

módosításra kerültek. Erre tekintettel a változások okán a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 5. számú melléklet I. táblázat 6. pontjában foglalt 

szakkérdésre tekintettel a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályát 

ismételten megkerestem. 

 

Az eljárás megindításának napján hatályban lévő, 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) bekezdése kimondja: „A közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az 

érintettek személyes megjelenése nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint kell megtartani.”  

 

Fentiekre tekintettel, értesítettem a Kérelmezőt, a tevékenység telepítési helye szerinti jegyzőket, a 

szakkérdés vizsgáló hatóságokat és szakhatóságokat, illetve az alapvető jogok biztosát, hogy a 

közmeghallgatás az érintettek személyes jelenléte nélkül kerül megtartásra, valamint az erről készült 

közleményt a Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében és 

honlapján közzétettem. A Kérelmező által megküldött hiánypótlási dokumentációt, a kérelmi 

dokumentáció mellett a Környezetvédelmi Hatóság honlapján közhírré tettem. 

 

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

sem az érintett települések jegyzőihez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a 

nyilvánosság részéről. 

 

Kérelmező 2022. augusztus 8-án elektronikus úton érkezett iratában betekintést kért a HE/KVO/00041-

11/2022. iktatószámú végzés meghozatala után keletkezett iratokba. A Környezetvédelmi Hatóság a 

Kérelmező részére megküldte az azt követően keletkezett iratokat, ezáltal az Ákr. 33. § (1) bekezdése és 

a 34. § (3) bekezdése alapján, a 13. § (1) bekezdés a) pontjának és (6) bekezdésének 

figyelembevételével az iratbetekintést ismételten biztosította. 

 

A Khvr. 5. §-a kimondja: 

„(1) A környezetvédelmi hatóság a döntéshozatal előtt a környezetre gyakorolt hatás jelentőségének 

megítélésére, valamint a később benyújtandó engedélykérelem tartalmára vonatkozó - és a 3. § (3) 

bekezdésének d) pontja, illetve a 12-15. §-ok szerint kapott - észrevételeket érdemben vizsgálja. 

(2)  A környezetvédelmi hatóság a határozatában 

c)   amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) és cc) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott 

tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, 

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban, azonban az 

összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti 
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kérelem előterjesztéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a 

létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni,(…)” 

 

A Khvr. 10. §-a alapján: 

„(1) A környezetvédelmi hatóság az érintett nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől, valamint a 

nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás során kapott, a környezeti hatások értékelése 

szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja. 

(4) A környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatban az engedély feltételei között: 

a)  elő kell írni azokat az intézkedéseket, amelyek a jelentős kedvezőtlen környezeti hatások 

elkerülésére, megelőzésére vagy csökkentésére, és - ha lehetséges - kiegyenlítésére vonatkoznak, 

továbbá szükség szerint az 5. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltakat;” 

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező rész V. fejezetében megállapítottam, hogy a létesítmény 

megvalósításához szükséges létesítési engedély kiadásáig a kizáró okot meg kell szüntetni. 

 

A fentiek és a benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a 

vonatkozó műszaki és hatályos környezetvédelmi előírások mellett végzett tevékenység, összességében 

nem jelent olyan kedvezőtlen környezeti hatással járó igénybevételt, amely a tevékenység végzésének 

engedélyezését kizárná. 

 

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció alapján, a beérkezett szakhatósági állásfoglalások és 

szakvélemények figyelembevételével az Országos Vízügyi Igazgatóság részére a „Dombvidéki 

tározók Magyarország területén (zápor, többcélú, árvízcsúcs csökkenttő-tározók)” tárgyú 

KEHOP-1.5.0. konstrukció keretében tervezett Terpes-Pétervásárai tározó létesítéséhez és 

üzemeltetéséhez a környezetvédelmi engedélyt megadtam.  

 

Az engedély érvényességi idejét a Khvr. 11. § (1)-(2) bekezdésének figyelembevételével állapítottam 

meg. 

 

A veszélyhelyzetre figyelemmel a közmeghallgatás és a helyszíni szemle tekintetében az 570/2020. 

(XII.9.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jártam el.  

 

Határozatomat a Kvt. 66.§ (1) bekezdés a) pontja, 68-69. §-a, a 71. § (1) bekezdés b) pontja, a Khvr. 10. 

§ (4), (5a) bekezdésében foglaltak, a 71/2015. (III.30.) Korm.rendelet 8/A. § (1) bekezdésében, 9. § (2) 

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

80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

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) bekezdés 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 

31.) FM rendelet 2. melléklet 12. 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 Engedélyes viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 91. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.  
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A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 10.§ (3) bekezdésének figyelembevételével a 

5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 

A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése, valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

 

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

 

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

 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul. 

 

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

A közzététel napja: 2022. augusztus 25. 

 

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.  

 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 

                dr. Koncz Judit 

                osztályvezető 
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