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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán indult, 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

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

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma: HE/KVO/01637/2021. 

 

Kérelmező: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai 

út 1.) 

 

Ügy tárgya: az ÉRV Zrt. által Bükkszenterzsébet és Szentdomonkos között létesítendő új építésű 

ivóvíz távvezeték megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

A beruházás célja: 

A jelenlegi és a jövőben prognosztizálható vízigények miatt új ivóvíz távvezeték szakasz létesítése 

javasolt Szentdomonkos és Bükkszenterzsébeti medencék közötti szakaszon melynek célja, hogy 

Sirok település vízigénye (távlati célként további hálózat fejlesztés megvalósítással Verpelét és 

Tarnaszentmária települések vízigénye is) hosszú távon megfelelő mennyiségben és minőségben 

biztosított legyen. Kapacitáskihasználás tekintetében a fő cél, hogy az érintett településeken, a 

lakosság a kiépített ivóvíz hálózatról megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet tudjon vételezni és 

hosszabb távon se legyenek vízhiányos időszakok egyetlen településen sem. 

 

A tervezett beruházás főbb jellemzői:  

Szentdomonkosi és bükkszenterzsébeti medence között a tervezett D 200 KPE ivóvízvezeték 

nyomvonala döntően belterületen halad. A Szentdomonkosi medence zárkamrájából induló meglévő 

NÁ 250 KM-PVC vezeték végére tervezett – üzemelő vezeték 1+510 fm szelvénye – vízmérő aknából 

indul a tervezett vezeték. A csomópontot követően keresztezi a 23. számú közutat, és meglévő árok 

mellett haladva éri el Leleszi-patak jobb partját. A patak szolgalmi sávja helyenként nem biztosítja a 

vezeték számára szükséges sávot, ezért két esetben is alulról keresztezi a Leleszi-patakot. A két 

keresztezés után a vezeték továbbra is a Leleszi-patak jobb partja melletti kezelősávban halad 

egészen a bükkszenterzsébeti Kertész utca vonaláig. Az ivóvíz távvezeték egy újonnan kialakításra 

kerülő elkerülő út mentén halad. A tervezett nyomvonalvezetés egészen a Bükkszenterzsébeti 

medence vonaláig marad. A medence vonalában a vezeték a medence bekötő útjával szemközti 

földúton haladva keresztezi a 23. számú közutat, és a bekötő út mellett haladva csatlakozik a 

meglévő, felújítandó zárkamrába.  

 

A tervezett DN 200 KPE PN 10 vezeték hossza 7070 fm.  
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Az egyes települések belterületi érintettsége az új építésű ivóvíz távvezeték kapcsán az alábbi:  

- Szentdomonkos 629 m  

- Bükkszenterzsébet 1225 m  

- Tarnalelesz 1247 m  

 

A megvalósítás fázisai  

Az ivóvíz távvezeték megvalósítása (a kiépített ÉRV Zrt. üzemeltetői rendszerébe történő integrálása) 

az alábbi fázisokra bontható:  

 tervezés  

 terület előkészítése  

 földmunkák  

 nyomvonalas létesítmények építése  

 üzembe helyezés, próbaüzem, meglévő hálózati rendszerre integrálás  

 a munkák elvégzését követően területrendezés (a kivitelezéssel és a próbaüzemmel 

párhuzamosan).  

 

A beruházás területigénye: 

A nyomvonal által érintett ingatlanok: 

Hrsz Település Hrsz Település 

029/9 Szentdomonkos 02  Tarnalelesz 

03/4 Szentdomonkos 03/1 Tarnalelesz 

035 Szentdomonkos 03/2 Tarnalelesz 

05/1 Szentdomonkos 034/21 Tarnalelesz 

05/3 Szentdomonkos 034/23 Tarnalelesz 

05/4 Szentdomonkos 035 Tarnalelesz 

05/5 Szentdomonkos 036 Tarnalelesz 

05/6 Szentdomonkos 05 Tarnalelesz 

05/7 Szentdomonkos 06/1 Tarnalelesz 

05/8 Szentdomonkos 06/2 Tarnalelesz 

054/1 Szentdomonkos 474 Tarnalelesz 

065 Szentdomonkos 475 Tarnalelesz 

068/4 Szentdomonkos 568/1 Tarnalelesz 

068/5 Szentdomonkos 569 Tarnalelesz 

068/6 Szentdomonkos 660 Tarnalelesz 

068/7 Szentdomonkos 922 Tarnalelesz 

069/2 Szentdomonkos 923/2 Tarnalelesz 

070/26 Szentdomonkos 925 Tarnalelesz 

070/31 Szentdomonkos 967/4 Tarnalelesz 

070/32 Szentdomonkos 03/5 Bükkszenterzsébet 

070/47 Szentdomonkos 03/7 Bükkszenterzsébet 

086 Szentdomonkos 04/1 Bükkszenterzsébet 

09/2 Szentdomonkos 065/8 Bükkszenterzsébet 

311 Szentdomonkos 067 Bükkszenterzsébet 

312 Szentdomonkos 070/21 Bükkszenterzsébet 
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316 Szentdomonkos 071 Bükkszenterzsébet 

319 Szentdomonkos 072/1 Bükkszenterzsébet 

320/1 Szentdomonkos 073 Bükkszenterzsébet 

320/2 Szentdomonkos 074/1 Bükkszenterzsébet 

324 Szentdomonkos 076/51 Bükkszenterzsébet 

325 Szentdomonkos 076/52 Bükkszenterzsébet 

329/1 Szentdomonkos 078/2 Bükkszenterzsébet 

329/2 Szentdomonkos 081/115 Bükkszenterzsébet 

330/1 Szentdomonkos 518 Bükkszenterzsébet 

330/2 Szentdomonkos 531 Bükkszenterzsébet 

341 Szentdomonkos 544 Bükkszenterzsébet 

342/1 Szentdomonkos 562/1 Bükkszenterzsébet 

342/2 Szentdomonkos 631/10 Bükkszenterzsébet 

342/3 Szentdomonkos 631/11 Bükkszenterzsébet 

346 Szentdomonkos 631/4 Bükkszenterzsébet 

347 Szentdomonkos 631/5 Bükkszenterzsébet 

348 Szentdomonkos 631/8 Bükkszenterzsébet 

364/1 Szentdomonkos 631/9 Bükkszenterzsébet 

368 Szentdomonkos 633 Bükkszenterzsébet 

369 Szentdomonkos   

472/2 Szentdomonkos   

473/2 Szentdomonkos   

 

A tevékenységhez szükséges szállítások 

A vízellátó hálózat üzemeltetése nem igényel rendszeres, napi jellegű teher- és személyforgalmat. A 

TMK terv szerinti feladatok teljesítése (pl. gépészeti műtárgyak és medencék rendszeres felügyelete 

stb.) jár minimális mértékű forgalommal, melynek nagysága 1-2 terepjáró gépkocsi/hónapra tehető.  

A rendszer elemeinek szükség szerinti felügyeletét 2 fő személyzet látja majd el. A dolgozók a 

karbantartási feladataikat az üzemeltető cég által biztosított terepjáró gépjármű igénybevételével 

kívánják biztosítani.  

Az ivóvíz távvezeték hálózat üzemeltetése állandó helyszíni jellegű, emberi felügyeletet (folyamatos 

jelenlétet) nem igényel. 

 

A telepítés várható időtartama: 

A beruházás időbeli megvalósulása előreláthatólag 8-12 hónapot vesz igénybe (időjárási 

körülményekre tekintettel). 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Bükkszenterzsébet, Tarnalelesz, 

Szentdomonkos 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. március 8. 

 

A teljes eljárás ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. tv. (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő 45 nap. 
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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 Khvr. 3. számú melléklet 79. pontja [Ivóvíz-távvezeték 

(amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) b) 1 km hossztól belterületen] hatálya alá tartozik, 

így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálat köteles. 

 

Az ÉRV Zrt. megbízásából eljáró Márkus Mérnöki Kft. (3100 Salgótarján, Május 1. út 73.) 2021. 

március 7. napján benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) 

bekezdése alapján 2021. március 8. napján eljárás indult. 

 

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

környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül 

közvetlenül 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 Heves Megyei 

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

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán, HE/KVO/01637/2021. számon.  

 

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

1. 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. 

2. 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 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; 

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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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; 

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: 2021. március 11. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 
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