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Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 
3300 Eger, Szövetkezet u. 4. szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795-145  

E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

 

KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 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 (a továbbiakban: 

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/01685/2021.  

 

Az ügy tárgya: az ÉRV Zrt. által Sirok (Liszkó) és Verpelét között létesítendő új építésű ivóvíz 

távvezeték megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása 

 

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

Tardonai út 1. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal fenti 

tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE/KVO/01685-34/2021. számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T 

  

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

100256972 , a továbbiakban: Ügyfél) megbízásából eljáró MÁRKUS Mérnöki Kft. (3100 Salgótarján, 

Május 1. út 73., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult, az ÉRV Zrt. által Sirok (Liszkó) és 

Verpelét között létesítendő új építésű ivóvíz távvezeték (KTJ:102924687) megvalósítására 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 
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környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

 

II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozatok 

beszerzése szükséges: 

 A tervezett vízilétesítményekre vonatkozóan külön eljárás keretében vízjogi létesítési engedélyt kell 

kérni Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. Az engedély kérelmet a 

vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 41/2017. (XII. 29.) BM 

rendelet alapján kell összeállítani és benyújtani. 

 Amennyiben a tervezett beruházás megvalósítása mezőgazdasági hasznosítású termőföld 

igénybevétel jár, akkor az a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 9. § (1) 

bekezdése alapján csak a termőföld más célú hasznosításának engedélyezése esetén lehetséges. 

Az engedélyezés iránti kérelmet a hivatkozott törvény 12. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 14. §. 

és 14/A. §-aiban foglaltak alapján, a beruházás megkezdése előtt, a konkrét területi adatok 

megjelölésével a Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1.-hez 

kell benyújtani. 

 A tervezett beruházás érinti az Országos Erdőállomány Adattárában nyilvántartott Sirok 83/A és 

83/B erdőrészleteket. Az érintett területekre az erdő végleges igénybevételi eljárást le kell folytatni, 

melyet a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályánál kell 

kezdeményezni.  

 

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

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500/2652-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalását kikötések nélkül 

megadta. 

 

IV. Tájékoztatom, hogy Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Jegyzője a tervezett tevékenységnek a 

helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a 

településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítására vonatkozóan nem nyilatkozott.  

Amennyiben a tárgyi tevékenység nincs összhangban a településrendezési eszközökkel, a kizáró 

okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni. 

 

V. 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: 

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:  

A Siroki medencéből induló NÁ 150 KM-PVC vezetékre épül rá a Sirok (Liszkó) és Verpelét közötti 

ivóvízhálózat fejlesztés. Ez egyben azt is jelenti, hogy bár kapacitásában a vezeték elégséges, avultsága 

miatt rövidtávon rekonstrukcióra szorul (Sirok belső hálózatának rekonstrukciójával együtt). A meglévő 

részben elosztó, részben távvezeték jelenleg az ÉRV ZRt. kezelésében - jelenleg üzemen kívül lévő régi 

Sirok vízmű gépházig tart. A tervezett nyomvonal kezdetben a Tarna-patak nyomvonalának közelében, 

erdő művelési ágú területeket is érintve halad, majd belép Tarnaszentmária belterületére. A településen 
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áthaladva, lecsatlakozás kerül kialakításra a település 50 m
3
–es (t.f.sz: 185,73 m.B.f.) ivóvíz 

medencéjének töltő vezetékéhez. Tarnaszentmária belterületén áthaladva az ivóvíz nyomvonalvezeték 

mezőgazdasági területen haladva éri el Verpelét községet. Elérve a települést balra kanyarodik, - 

kikerülve a lakott területet – majd a település nyugati oldalán húzódó földúton keresztül jut a vízműtelep 

100 m
3 

–es (t.f.sz: 138,3 m.B.f.) szívóoldali medence zárkamrájába. A medencéből egy további 1665 fm 

hosszú vezetékszakasz megvalósításával az ivóvíz a verpeléti magaslati medencébe kerül, ahonnan a 

települési hálózat vízelosztása megoldható. 

A tervezett DN 200 PE PN 10 vezeték hossza: 8895 m.  

Az egyes települések belterületi érintettsége az új építésű ivóvíz távvezeték kapcsán az alábbi:  

- Tarnaszentmária 500 m  

- Verpelét 1130 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 

0281/1 Sirok 033/2 Verpelét 

0281/2 Sirok 034 Verpelét 

1003/15 Sirok 04 Verpelét 

1003/16 Sirok 05/2 Verpelét 

1003/18 Sirok 121 Verpelét 

1003/19 Sirok 137 Verpelét 

1003/21 Sirok 467 Verpelét 

1003/5 Sirok 468 Verpelét 

0100/2 Tarnaszentmária 96 Verpelét 

0101 Tarnaszentmária   

0102/1 Tarnaszentmária   

022/7 Tarnaszentmária   

022/8 Tarnaszentmária   

024 Tarnaszentmária   

096 Tarnaszentmária   

121/1 Tarnaszentmária   

122 Tarnaszentmária   

174 Tarnaszentmária   
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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): Sirok, Tarnaszentmária, Verpelét 

 

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

 

VII. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Sirok Községi 

Önkormányzat Jegyzőjének (3332 Sirok, Borics Pál út 6.), Tarnaszentmária Községi Önkormányzat 

Jegyzőjének (3331 Tarnaszentmária, Egri út 2.) és Verpelét Város Önkormányzat Jegyzőjének (3351 

Verpelét, Kossuth Lajos út 73.) azzal, hogy a megküldéstől számított 5 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. 

 

VIII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az Kérelmező által befizetésre került. 

 

IX. 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 Ügyfél megbízásából eljáró Kérelmező 2021. március 7. napján benyújtott kérelmében előzetes 

vizsgálati eljárást kezdeményezett a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság). 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) 

bekezdése alapján 2021. március 8. napján eljárás indult. 
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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 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 eljárás során megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes 

eljárásban kell elbírálni. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVTO/01685-2/2021. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/01685/2021. számon folyamatban lévő előzetes vizsgálati 

eljárásban a hatóság a továbbiakban  az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el és 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, azaz: 2021. 04. 

21. 

 

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 települések 

jegyzőinek 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. 

 

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., 5., 6. és 7 

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 Sirok 

Községi Önkormányzat Jegyzőjét, Tarnaszentmária Községi Önkormányzat Jegyzőjét és Verpelét Város 

Önkormányzat Jegyzőjét, mint a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  

 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglalt ellentmondások feloldása érdekében, valamint a 

hiányosságok pótlására tekintettel, HE/KVO/01685-19/2021. számon nyilatkozattételi és hiánypótlási 

felhívást adtam ki.  

 

Kérelmező a fenti felhívásnak 2021. április 1-jén elektronikus úton benyújtott iratában eleget tett, az 

igazgatási szolgáltatási díjat 2021. március 26-én megfizette.  

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. (a 

továbbiakban: Örökségvédelmi Hatóság) HE/EOF1/00328-2/20201. számú, 2021. április 9-én kelt 



 

 

6 

iratában kulturális örökség védelmére kiterjedő szakkérdésben hiánypótlást tartott szükségesnek, ezért 

HE/KVO/01685-25/2021. számon hiánypótlási felhívást adtam ki. 

 

A Kérelmező elektronikus úton 2021. április 14. napján benyújtott kérelmében tárgyi előzetes vizsgálati 

eljárás szüneteltetését kérte. Kérelme alapján, HE/KVO/01685-28/2021. számú végzéssel rendelkeztem 

az eljárás szüneteléséről.  

 

A Kérelmező 2021. május 11-én elektronikus úton benyújtott iratában a fenti számú felhívásnak eleget 

tett és ezzel egyidejűleg kérte az eljárás folytatását, erre való tekintettel, a HE/KVO/01685-30/2021. 

számú végzésemben rendelkeztem a szünetelő előzetes vizsgálati eljárás fenti végzés véglegessé 

válásától történő folytatásáról. 

 

Fentiek alapján, a 2021. április 16. napjától szünetelő közigazgatási hatósági eljárást 2021. május 18. 

napjától folytattam. 

 

A kulturális örökség védelmére kiterjedő szakkérdés tekintetében HE/KVO/01685-31/2021. számon 

ismételten megkerestem az Örökségvédelmi Hatóságot. 

 

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. 

 

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 az ÉRV Zrt. által Sirok (Liszkó) és Verpelét között létesítendő új építésű ivóvíz 

távvezeték megvalósítására 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.  

 

A környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

 

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 



 

 

7 

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 Kérelmező 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. 

 

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

A közzététel napja: 2021. május 21. 

 

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

eljárásban részt vett önkormányzat 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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