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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztályán ( a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a környezeti 

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

rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/03582/2021. 

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

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

kialakítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás 

Kérelmező: VIZITERV Environ Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.)  

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

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Pétervására, Kisfüzes, Tarnalelesz, Bükkszék 

 

A tevékenység rövid ismertetése, jellemzői: 

A fejlesztés rövid leírása: 

A tervezett fejlesztés keretében egy völgyzárógátas tározó és a működéshez szükséges műtárgyak 

megépítése a cél. A tervezett tározó kialakításához völgyzárógátat, egyesített funkciójú központi műtárgyat, 

vészárapasztó műtárgyat kell építeni. A völgyzárógát hullámverés elleni védelmét burkolattal biztosítani kell. 

El kell végezni a tározótér rendezését, valamint a vízminőség javítása érdekében a tározótér fölött a Tarnán 

hordalékfogó előülepítő tározó kialakítása javasolt. A tározó fenntartásához szükséges gépek, felszerelések, 

valamint a védelmi anyagok tárolására tározó őrtelepet kell létesíteni. A tervezett elöntési terület érint egy 

elektromos légvezetéket, melynek a kiváltásáról gondoskodni kell.  

A tervezett tevékenység célja: 

A cél a terület vízgazdálkodásának fejlesztése, a térség jóminőségű, öntözési és ökológiai célú vízzel 

történő ellátása, az árvizek okozta károk csökkentése, illetve rekreációs és természetvédelmi célú víztér 

létrehozása. 

Fentiek által az árvízi biztonság kiegyenlített fenntartása biztosíthatóvá válik, a területen az öntözött 

területek nagysága növekedni fog, a térségbe tározott víz alkalmas lesz a gazdasági- és ökológiai célok 

együttes kielégítésére, a terület vízháztartása javulni fog, mind a tavaszi belvizes, mind a nyári aszályos 

időszakban biztosított lesz. 

A tervezési terület lehatárolása 

A tervezett tározó Heves megye északi részén, Pétervásárai járásában, Terpes községtől északra, 

Pétervásárától délre helyezkedik a Tarna völgyben. A kijelölt tározóterület Pétervására, Tarnalesz, 

Bükkszék, Kisfüzes települések külterületén létesülne.A vízgyűjtő terület a Felső-Tarnai-dombság területét 

foglalja magában, mely 400 m tszf-i átlagmagasságú, erősen tagolt, a Tarna felső folyástól Ny-ra eső 

dombság. 
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A tározó várható elzárási szelvénye Terpes község felett, a Tarna-patak 71+700 km szelvénye. A tározó 

ÉNy-DK-i irányú. A meder az elzárás környezetében rendezettnek tekinthető, azonban jelentős mértékben 

feliszapolódott és növényzettel benőtt.  

A völgyzárógát várható hossza: 832 m, legnagyobb magassága: 8,10 m. A víztükör legnagyobb szélessége 

810 m. A völgyfenék nagyobb részt rét, legelő, helyenként szántóföldi műveléssel, de jelentős a náddal 

borított terület is. 

Az érintett vízfolyás szakasz, Bükkszék 049, Pétervására 065, Tarnalelesz 086 és Kisfüzes 021 helyrajzi 

számú, kivett vízfolyások a Magyar Állam tulajdonában és az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 

vagyonkezelésében vannak. Azonban a tervezett tározótér, és a völgyzárógát jelentős része magánkézben 

lévő területen fekszik. A tervezett tározóterületet északkeletről a 2412., délnyugatról a 24121. sz. közutak 

határolják. 

A tervezett beavatkozással érintett ingatlanok: 

 
Település 

Helyrajzi 
szám 

Művelési ág Tulajdonos / vagyonkezelő 

BÜKKSZÉK 

Bükkszék 046 kivett árok Bükkszék Község Önkormányzata 

Bükkszék 048 szántó Magyar Állam és magánszemély 

Bükkszék 049 kivett Tarna folyó Magyar Állam, vagyonkezelő: ÉMVIZIG 

Bükkszék 051 kivett árok Bükkszék Község Önkormányzata 

Bükkszék 052 rét magánszemély 

Bükkszék 053 legelő + erdő magánszemély 

Bükkszék 045/2 erdő magánszemély 

Bükkszék 045/3 rét magánszemély 

Bükkszék 047/2 kivett árok Bükkszék Község Önkormányzata 

Bükkszék 050/1 szántó magánszemély 

Bükkszék 050/2 
kivett saját 

használatú út 
Bükkszék Község Önkormányzata 

Bükkszék 054/3 szántó magánszemély 

KISFÜZES 

Kisfüzes 013 szántó magánszemély 

Kisfüzes 014 szántó magánszemély 

Kisfüzes 021 kivett árok Magyar Állam, vagyonkezelő: ÉMVIZIG 

Kisfüzes 011/2 erdő járási mintatér magánszemély 

PÉTERVÁSÁRA 

Pétervására 060 kivett árok Pétervására Város Önkormányzata 

Pétervására 062 kivett árok Pétervására Város Önkormányzata 

Pétervására 064 
kivett saját 

használatú út 
Pétervására Város Önkormányzata 

Pétervására 065 kivett Tarna folyó Magyar Állam, vagyonkezelő: ÉMVIZIG 

Pétervására 073 kivett árok Pétervására Város Önkormányzata 

Pétervására 058/5 kivett major Nyomtatvány és Irodai Eszközellátó Kft. 

Pétervására 058/7 kivett major Nyomtatvány és Irodai Eszközellátó Kft. 

Pétervására 059/10 rét magánszemély 
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Település 

Helyrajzi 
szám 

Művelési ág Tulajdonos / vagyonkezelő 

Pétervására 059/11 szántó + legelő magánszemély 

Pétervására 059/12 szántó magánszemély 

Pétervására 059/13 
legelő + kivett saját 

használatú út + 
szántó 

magánszemély 

Pétervására 059/2 kivett vízmű Nyomtatvány és Irodai Eszközellátó Kft. 

Pétervására 059/5 szántó magánszemély 

Pétervására 061/2 kivett udvar + rét magánszemély 

Pétervására 063/2 szántó magánszemély 

Pétervására 070/10 szántó magánszemély 

Pétervására 070/11 szántó magánszemély 

Pétervására 070/12 szántó magánszemély 

Pétervására 070/13 kivett árok Pétervására Város Önkormányzata 

Pétervására 070/2 szántó magánszemély 

Pétervására 070/3 szántó magánszemély 

Pétervására 070/4 szántó magánszemély 

Pétervására 070/5 szántó magánszemély 

Pétervására 070/6 szántó magánszemély 

Pétervására 070/7 szántó magánszemély 

Pétervására 070/8 szántó magánszemély 

Pétervására 070/9 szántó 

Magyar Állam, vagyonkezelő: 

FM Kelet-magyarországi Agrár-szakképző 
Központ Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

Pétervására 075/1 erdő magánszemély 

Pétervására 075/2 erdő magánszemély 

Pétervására 075/5 erdő magánszemély 

Pétervására 075/6 
kivett 

szennyvíztisztító telep 

Pétervására Város Önkormányzata 

Erdőkövesd Község Önkormányzata 
Váraszó Község Önkormányzata 

Tarnalelesz Község Önkormányzata 

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata 
Szentdomonkos Község Önkormányzata 

Istenmezeje Község Önkormányzata 

Pétervására 075/7 erdő magánszemély 

Pétervására 075/8 erdő magánszemély 

Pétervására 077/1 szántó magánszemély 

Pétervására 077/2 szántó magánszemély 

Pétervására 077/3 szántó magánszemély 

Pétervására 077/4 szántó magánszemély 
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Település 

Helyrajzi 
szám 

Művelési ág Tulajdonos / vagyonkezelő 

Pétervására 077/5 szántó Pétervására Város Önkormányzata 

TARNALELESZ 

Tarnalelesz 084 rét magánszemély 

Tarnalelesz 085 
kivett saját 

használatú út 
Tarnalelesz Község Önkormányzata 

Tarnalelesz 086 kivett Tarna-patak Magyar Állam, +vagyonkezelő: ÉMVIZIG 

Tarnalelesz 089 szántó magánszemély 

Tarnalelesz 090 kivett árok Tarnalelesz Község Önkormányzata 

Tarnalelesz 081/1 szántó és út magánszemély 

Tarnalelesz 081/2 szántó 
magánszemély + Tarnalelesz Község 

Önkormányzata 

Tarnalelesz 081/3 rét községi mintatér magánszemély 

Tarnalelesz 081/4 rét magánszemély 

Tarnalelesz 083/1 szántó + rét magánszemély 

Tarnalelesz 083/10 szántó magánszemély 

Tarnalelesz 083/11 rét magánszemély 

Tarnalelesz 083/2 szántó + rét magánszemély 

Tarnalelesz 083/3 szántó magánszemély 

Tarnalelesz 083/4 szántó + rét magánszemély 

Tarnalelesz 083/5 szántó magánszemély 

Tarnalelesz 083/6 szántó magánszemély 

Tarnalelesz 083/7 szántó magánszemély 

Tarnalelesz 083/8 kivett árok Tarnalelesz Község Önkormányzata 

Tarnalelesz 083/9 szántó magánszemély 

Tarnalelesz 087/1 szántó magánszemély 

Tarnalelesz 087/3 legelő magánszemély 

Tarnalelesz 088/2 szántó magánszemély 

Tarnalelesz 088/3 szántó magánszemély 

Tarnalelesz 088/4 szántó magánszemély 

Tarnalelesz 088/5 
kivett saját 

használatú út 
Tarnalelesz Község Önkormányzata 

Tarnalelesz 088/6 
erdő + szántó + 

legelő + erdő + legelő 
magánszemély 

A tervezett tározó főbb adatai: 

völgyzárógát helye:        Tarna-patak 71+700 km szelvény 

völgyzárógát hossza:        832 m 

gát legnagyobb magassága:       8,1 m 

tározó minimális vízszintje:       168,80 mBf 

minimális vízszinthez tartozó holttérfogat:     1.600.000 m
3
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tározó tervezett üzemvízszintje:       170,50 mBf 

tározó felszíne üzemvízszintnél:       155 ha 

tározó térfogata üzemvízszintnél:      3.700.000 m
3
 

árvízi túlduzzasztási vízszint:       171,80 mBf 

vízfelszín árvízi túlduzzasztási szinten:     215 ha 

térfogat árvízi túlduzzasztási szinten:      6.200.000 m
3
 

vízgyűjtőterülete:         285,0 km
2 

 

Az építés és a használatba helyezés megkezdésének várható ideje, ütemezése: 

Megbízótól kapott adatszolgáltatás alapján: 2022 – 2024 év. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2021. november 23. 

Az eljárás ügyintézési határideje: 105 nap 

 

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: Jósvainé Nagy Fanni 

Elérhetősége (e-mail, telefon): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 (36) 795-153 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) megbízásából eljáró VIZITERV 

Environ Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) 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. 

 

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. 

 

Kérelme alapján 2021. november 23-án környezeti hatásvizsgálati eljárás indult. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az 

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével 

egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőinek a közleményt, a kérelem és 

mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyzők gondoskodnak a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 

5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. A közzététel 

időtartama legalább 30 nap. 

 

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett 

önkormányzatok jegyzőinél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a 

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

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE/KVO/03582/2021. számon.  

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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A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közhírré tétel időtartama alatt, 30 napon 

belül. 

 

A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában a kérelemnek helyt ad és kiadja a 

tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. november 30. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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