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H A T Á R O Z A T

I. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság – 1012 Budapest, Márvány u. 1/d. – engedélyes
részére  a  Hejő-főcsatorna  0+160-13+237  szelvények  közötti  szakasz
rekonstrukciójának kivitelezési munkálataihoz

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

Vízikönyvi szám:  Hejő – Tisza /535

II. A tervezett vízilétesítmények műszaki és vízgazdálkodási jellemzői:

A Hejő-főcsatorna 0+160-13+237 szelvények közötti szakaszát vonják rekonstrukció
alá. A 0+000 szelvény a Tisza árvízvédelmi töltés tengelyvonala.

A tervezési szakasz természetben az árvízvédelmi töltés mentett oldali szivárgójától
(Hejőkürt) Hejőpapi belterület északi oldalán haladó 3312. sz. közút hídjáig tart.

Mértékadó vízhozam, belvízszintek:
A 0+160-8+150 szelvények között 3,87 m3/s, a 8+150-13+237 szelvények között 1,22
m3/s.
A belvízszinthez tartozó vízmélységeket (HM) a lenti táblázat tartalmazza.

Tervezett mederjellemzők:

szelvény hossz
[m]

fenékszél. [m] rézsűhajl. esés [‰] mélység
[m]

HM 
[m]

QM

[m3/s]
0+160-2+250 2085 4,00 1:1,5 0,24-

0,28
2,90-3,40 1,50 3,87

2+250-2+468 218 3,00 1:1,5 0,24 2,70-3,20 1,50 3,87
2+468-2+600 132 2,00 

középen 
50x50x100 
kisvízi vb. 

1:1,5 0,24 1,90-2,50 1,50 3,87
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U-szelvény
2+600-3+351 751 3,00 1:1,5 0,24 2,10-3,40 1,50 3,87
3+351-3+391 40 2,00 

középen 
50x50x100 
kisvízi vb. 
U-szelvény

1:1,5 0,24 1,75-2,10 1,50 3,87

3+391-4+450 1059 3,00 1:2 0,4 0,90-2,40 1,50 3,87
4+450-6+403 1953 2,50 1:2 0,4-0,45 1,10-2,40 1,50 3,87
6+403-6+429 26 3,00 1:2 0,45 1,60-1,90 1,50 3,87
6+429-8+700 2271 2,50 1:2 0,45 1,10-3,40 1,50 3,87
8+700-13+286 4586 2,50 1:2 0,48-

0,79
0,70-3,50 0,70-

1,50
1,22

Jellemzően  földmeder,  meglévő  burkolat  van  a  2+468-2+600,  3+351-3+391
szelvények  között,  illetve  burkolat  készül  a  3+345-3+351,  3+390-3+395,  6+403-
6+429 szelvények között betonba rakott betonlapból.
A közlekedési  célú átereszek,  hidak al-  és felvízi  oldalán  5-5 m hosszban a  teljes
szelvényt burkolják.
A burkolatok előtt és után 3-3 m hosszban kőszórással stabilizálják a medret.

Tervezett beavatkozások:

Mederrendezés:
 0+160-1+110 sz. jobbpart fenntartósáv rendezés
 0+165-2+250 sz. balpart balparti  osztott  szelvényű,  2/3-os  kotrás,  balparti

fenntartósáv  rendezés,  balparti  depóniaépítés  2,50-
4,00 m koronaszélességgel, 1:1,5 hajlással, jobbparton
az  1+030-1+714  szelvények  között  3-4  m  széles
sávban  a  terep  rendezése,  mélyedések  feltöltése
(fenékszinttől 3,40 m magasságig)

 1+606-1+781 sz. kőszórás – mederfenék feltöltés
 1+810-1+842 sz. kőszórás– mederfenék feltöltés
 1+842-2+250 sz. jobbpart lábazati kőrakat

 2+250-2+400 sz. jobbpart jobbparti  osztott  szelvényű  kotrás,  jobbparti
fenntartósáv rendezés

 2+400-2+605 sz. mederrendezés  a  2+522  sz.  M3  autópálya  hídja
környezetében

 2+605-2+860 sz. jobbpart jobbparti  osztott  szelvényű  kotrás,  jobbparti
fenntartósáv rendezés

 2+860-3+315 sz. balpart balparti osztott szelvényű kotrás, balparti fenntartósáv
rendezés

 3+315-3+400 sz. mederrendezés  a  3+321  sz.  3313.  sz.  közút  hídja
környezetében 

 3+400-4+450 sz. balpart balparti osztott szelvényű kotrás, balparti fenntartósáv
rendezés

 3+955-4+095 sz. depónia megszakítás
 4+450-4+800 sz. jobbpart lábazati kőrakat
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 4+800-5+800 sz. jobbpart jobbparti  osztott  szelvényű  kotrás,  jobbparti
partélrendezés és tereprendezés

 5+800-6+400 sz. balpart balparti  osztott  szelvényű  kotrás,  balparti
partélrendezés és tereprendezés

 6+400-6+950 sz. jobbparti osztott szelvényű kotrás, mindkét partmenti
sáv tereprendezése

 6+950-8+070 sz. jobbparti  osztott  szelvényű  kotrás,  jobbparti
partélrendezés, mindkét partmenti sáv tereprendezése

 8+150-8+723 sz. balparti  osztott  szelvényű  kotrás,  balparti
partélrendezés  és  mindkét  partmenti  sáv
tereprendezése

 8+723-9+400 sz. jobbparti  osztott  szelvényű  kotrás,  jobbparti
partélrendezés  és  mindkét  partmenti  sáv
tereprendezése

 9+400-11+809 sz. tervezett kotrás, kétoldali partélrendezés 
 9+470-9+520 sz. depónia megszakítás
 11+815-13+237 sz. tervezett kotrás, kétoldali partélrendezés 

A  depóniák  koronaszintje,  rendezett  partélek  magassága  erősen  változó,  a  hossz-
szelvényen rögzített magasságok szerint készül.

Műtárgy építés:
 1+795 sz. zsilipes áteresz, a balparton a Holt-Tisza felől 

A műtárgy egy előregyártott HÓD aknás 13,50 m hosszú Ø1,00 m átmérőjű
áteresz  a  meglévő  földút  alatt,  csavarorsós  elzárószerkezettel.  A
folyásfenékszintje 89,30 mBf, a Holt-Tisza felé 3 m hosszú betonba rakott
terméskő  burkolattal.  A  Holt-Tisza  irányába  30  m  hosszban  egy  1,00  m
fenékszélességű, 1:1,5 rézsűhajlású, 0,70 m mély vezérárkot húznak.

 3+450 sz. tervezett betétpallós vízvisszatartó műtárgy
A mederben egy 1 magas, 0,50 m falvastagságú vb. támfalas bukót helyeznek
el, amelynek a mederfenék szélességével egyező, 2,50 m széles nyílásában
kettős  betétpallós  elzárás  van.  A  medret  az  al-  és  felvízi  oldalon  5-5  m
hosszban teljes szelvényben betonba rakott terméskő burkolattal látják el, a
rézsűket  1:2  hajlással  alakítják  ki,  átmeneti  szelvénnyel  csatlakoztatva  a
kapcsolódó mederrézsűhöz. A fenéken a burkolat alatt és fölött 3-3 m hosszú
kőszórást készítenek.
A  bukóhoz  az  alvízi  oldalán  mindkét  rézsűn  tervezett  rézsűlépcsőn  lehet
lejutni.
Folyásfenékszint:  89,22  mBf,  átbukási  szint  90,17  mBf  (betétpalló
magassága) támfaltető 90,22 mBf.

 6+380 sz. tervezett  csappantyú  DN400  KD  EXTRA  csővezetés  rézsűbe
süllyesztett csőfején (balpart)
Folyásfenékszint: 91,30 mBf.

 6+420 sz. tervezett  csappantyú  DN400  KD  EXTRA  csővezetés  rézsűbe
süllyesztett csőfején (jobbpart)
Folyásfenékszint: 92,00 mBf.

 7+040 sz. tervezett  csappantyú  DN400  KD  EXTRA  csővezetés  rézsűbe
süllyesztett csőfején (jobbpart)
Folyásfenékszint: 91,70 mBf.
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 7+208 sz. tervezett  csappantyú  DN400  KD  EXTRA  csővezetés  rézsűbe
süllyesztett csőfején (jobbpart)
Folyásfenékszint: 91,70 mBf.

 8+105 sz. tervezett betétpallós vízvisszatartó műtárgy
A mederben egy 1 magas, 0,50 m falvastagságú vb. támfalas bukót helyeznek
el, amelynek a mederfenék szélességével egyező, 2,50 m széles nyílásában
kettős  betétpallós  elzárás  van.  A  medret  az  al-  és  felvízi  oldalon  5-5  m
hosszban teljes szelvényben betonba rakott terméskő burkolattal látják el, a
rézsűket  1:2  hajlással  alakítják  ki,  átmeneti  szelvénnyel  csatlakoztatva  a
kapcsolódó mederrézsűhöz. A fenéken a burkolat alatt és fölött 3-3 m hosszú
kőszórást készítenek.
A  bukóhoz  az  alvízi  oldalán  mindkét  rézsűn  tervezett  rézsűlépcsőn  lehet
lejutni.
Folyásfenékszint:  91,19  mBf,  átbukási  szint  92,14  mBf  (betétpalló
magassága) támfaltető 92,19 mBf.

 11+447 sz. tervezett  csappantyú  DN400  KD  EXTRA  csővezetés  rézsűbe
süllyesztett csőfején (jobbpart)
Folyásfenékszint: 94,20 mBf.

Műtárgy rekonstrukció:
 0+165 sz. zsilipes műtárgy

Egyéb munkák (nem vízilétesítmények):
 1+795 sz. híd építés
 1+790, 1+830 sz. közlekedésgátló sorompó
 7+276 sz. híd bontás
 7+922 sz. fahíd bontás
 8+720, 8+725 sz. közlekedésgátló sorompó
 8+723 sz. tervezett  3,00x2,50  m  belméretű  zárt  szelvényű  híd  (meglévő

bontása)
 9+400 sz. közlekedésgátló sorompó
 11+804 sz. közlekedésgátló sorompó
 11+809 sz. tervezett  2,00x2,00  m  belméretű  zárt  szelvényű  híd  (meglévő

bontása)
 12+708,5 sz. gyaloghíd bontás

Álomzugi-csatorna 
 0+017 sz. tervezett Ø1,00 m-es áteresz

III. Előírásaim:

1. A kiviteli munkálatokat csak jogerős vízjogi létesítési engedély és annak megfelelően
készített kivitelezési tervdokumentáció birtokában lehet megkezdeni.

2. A tervezett meder fenékszintjét a meglévő mederfenékszinthez ki kell futtatni.

3. A  biztosítani  kell,  hogy  a  környező  területről,  ingatlanokról  lefolyó  vizek
károkozás  nélkül  a  mederbe  jussanak  a  terep  megfelelő  rendezésével  vagy  a
mederbe  vezetéssel,  a  depóniák,  feltöltött  partélek  mellett  káros  pangóvizes,
vízállásos területek ne maradjanak vissza.
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4. Depónia  csak  kellően  víztelenedett,  jól  tömöríthető  anyagból  építhető,  megfelelő
alapozás után.

5. A depóniákat a földművek építésére előírtak szerinti tömörítéssel kell kialakítani.

6. A  mederrendezési  munkát  kisvízi,  csapadékmentes  időszakban  kell  elvégezni,  és
biztosítani kell a nagy- és kisvizek szabad levonulását.

7. A keresztezések helyét kábeljelző táblával kell megjelölni.

8. A közművek keresztezésénél a vonatkozó jogszabályban előírtakat be kell tartani.

9. A  kivitelezés  során  törekedni  kell  a  műszakilag  indokolt  legkisebb  terület
igénybevételére.

10. A létesítményeket  úgy kell  megvalósítani,  hogy azok sem a kivitelezés során,  sem
pedig  a  későbbi  üzemelés  során  nem veszélyeztethetik  a  felszíni  és  a  felszínalatti
vízkészletek minőségét.

11. A  kivitelezés  során  minden  olyan  jellegű  üzemzavart,  amely  a  felszíni  és/vagy  a
felszínalatti  vízkészletre  veszélyforrást  jelent,  a  kár  megelőzését  célzó  azonnali
beavatkozás megkezdése mellett soron kívül be kell jelenteni a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságnak  és  az  Észak-magyarországi  Vízügyi
Igazgatóságnak.

12. Az érintett szervek előírásait be kell tartani.

IV. Az érintett szakhatóságok előírásai:

a.) A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Miskolci  Járási  Hivatal
Hatósági  Főosztály  Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Osztály BO-08D/ÉH/0487-
2/2018. számon szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta.

b.) A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Miskolci  Járási  Hivatal
Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály  BO-08/KT/01343-2/2018.
számú szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai: 

 A mederrekonstrukció során a munkálatokat a természeti értékek legnagyobb kímélete
mellett  kell  végezni.  Natura  2000  területen  a  műszakilag  indokolható  legkisebb
térmértékű terület vehető igénybe mind a közlekedés, gépek mozgása, parkolása, mind
az anyagdepóniák kialakítása, mind a vízimunkák során.

 A fakivágást, nád- és cserjeirtást, az területen fészkelő védett és közösségi jelentőségű
madárfajok  költésének  zavartalansága,  fiókanevelési  sikere  biztosítása  érdekében
augusztus 15. és március 15. közötti időszakra kell ütemezni.

 A kivitelezési  oldalon  a  kisvízi  medret  kísérő  fásszárú  vegetáció  a  kivitelezéshez
szükséges  indokolható  mértékben  eltávolításra  kerülhet,  azonban  a  parti  sávban
törekedni  kell  a  20  cm,  illetőleg  annál  nagyobb  törzsátmérőjű  őshonos  fák
meghagyására.  A  főcsatorna  mentén  legalább  10  méterenként  egy-egy  idősebb,
állékony őshonos faegyedet, facsoportot vissza kell hagyni. 

 Mederkotrási munkákat a vízzel borított mederszakaszokon az augusztus 01. – október
31. közötti időszakra kell tervezni. 

 A növényzet eltávolítását végző kotrógép és az iszapeltávolítást végző kotrógép között
legalább 50 m távolságot kell tartani a munkavégzés során. 
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 A kotrókanállal a vízinövényzetet meg kell mozgatni lehetőséget adva az élőlényeknek
az  elmenekülésre.  A kotrást  rácsos  kanállal  kell  végezni.  A kanál  merítése  után  a
kanalat a víz fölött kell tartani addig, amíg a víz kicsorog belőle, illetve az esetlegesen
a kanálba került élőlények visszahullanak a vízbe.

 A Hejő-főcsatorna  0+000–13+237 fkm szelvények közötti tervezett kotrását, a teljes
beavatkozási területen a középvízi meder keresztszelvényére vonatkoztatott 1/3 - 2/3
arányban,  az  1/3 rész visszahagyásával  kell  végezni.  A munkálatokat  szakaszosan,
azaz  200-300  méter  kotort  szakasz  után  100  méter  kihagyásával,  mely  utóbbi
kihagyott szakaszon 1-2 héttel később végezhető el a kotrás.

 A 3+400–4+450 fkm szelvények között a munkavégzést baloldali kotrással, bal parti
deponálással kell végrehajtani. A visszahagyott nagytermetű őshonos faegyedek (fehér
nyár,  fehér  fűz)  ágai  –  amennyiben  akadályozzák  a  kotrógép mozgását  –  indokolt
esetben levághatók.

 A  4+450–5+750  fkm  szelvények  között  a  munkavégzést  jobboldali  kotrással,
jobboldali  deponálással  kell  végrehajtani.  A  jobb  parti  rézsűn  lévő  égeres  10-15
méterenkénti sarjcsokrok meghagyásával ritkítható/rendezhető.

 Az 5+750–6+400 fkm szelvények között a munkavégzést baloldali kotrással, bal parti
deponálással kell végrehajtani. 

 A  6+400–9+400  fkm  szelvények  között  a  munkavégzést  kétoldali  kotrással  és
kétoldali deponálással végre lehet hajtani, azonban a kotrás során be kell tartani az 1/3
- 2/3 arányú osztott szelvényű kotrási technológiát. 

 A  mederrekonstrukció  során  biztosítani  kell  a  Hejő-főcsatornát  kísérő  holtmeder-
szakaszok megfelelő vízforgalmát, vízháztartását. 

 A kikotort mederanyag a parti sávban teríthető szét. A deponált mederanyagon felnövő
növényzetet a gyomosodás és az özönnövények terjedésének megelőzése érdekében
évente legalább egyszer kaszálni szükséges. Az özönnövények kaszálását a növények
terméseinek  (magjainak)  beérése  előtt  szükséges  elvégezni,  további  területek
megfertőzésének  elkerülése  érdekében.  Ennek  megfelelően  az  özönnövényekkel
erősen  fertőzött  szakaszokon  a  kaszálási  munkákat  július,  augusztus  hónapra  kell
időzíteni.

 A munkavégzés megkezdése előtt legalább 8 nappal értesíteni kell a természetvédelmi
kezelő  Bükki  Nemzeti  Park  Igazgatóságot.  A  természetvédelmi  szakfelügyeletet
munkavégzés időszakában biztosítani kell.

c.) Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Műszaki  Engedélyezési  és
Fogyasztóvédelmi  Főosztály  Bányászati  Osztály  BO/15/308-3/2018.  számú
szakhatósági hozzájárulásába foglalt előírásai:

1. A Hejő-főcsatorna  rekonstrukciója  során  legfeljebb  30360  m3 mennyiségű  ásványi
nyersanyag  (14540  m3 homok –  kódszám:  1453 és  15820 m3 agyagos  törmelék  -
kódszám:  1473)  termelhető  ki  természetes  előfordulási helyéről,  amelynek  teljes
mennyisége  a  vízgazdálkodási  műszaki  beavatkozások  során  használható  fel.
Engedélyes  a  kitermelt  ásványi  nyersanyag  mennyiségét  köteles  geodéziai  mérési
módszerekkel meghatározni.  A  meghatározás  módját  és  eredményét  bizonylatolnia
kell. Köteles továbbá az ásványi nyersanyag kitermelés befejezését követő 60 napon
belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig az ásványvagyon adataiban
bekövetkezett  változást,  az  ásványi  nyersanyag  mennyiségéről  szóló  jelentést  a
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak megküldeni.
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d.) A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal  Miskolci  Járási  Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági,  Növény-  és  Talajvédelmi  Főosztály  Növény-  és
Talajvédelmi  Osztály BO-08/NT/00306-2/2018. számú  szakhatósági
hozzájárulásába foglalt előírásai:

– A humuszos termőréteg megbontásával érintett területről a humuszos termőréteget
meg  kell  menteni  és  ideiglenesen  deponál  ni  szükséges,  elkülönítve  az  alsóbb
talajrétegek  jórészt  gyengébb  minőségű  talajanyagaitól,  majd  a  munkák
befejezésekor az érintett terület rekultivációjához kell felhasználni. 

– A  mentett  humuszos  termőréteg  mennyiségek  elszennyeződését,  talajidegen
anyagokkal történő keveredését meg kell akadályozni. 

– A  mentett  humuszos  termőréteg  visszaterítése  során  a  kitermeléskori  talaj
tömődöttség szintet kell elérni, továbbá gondoskodni kell, hogy a munkálatok által
érintett  területeken  terepegyenetlenségek,  mezőgazdasági  tevékenységeket  gátló
terepalakulatok (süllyedések, kiemelkedések) ne alakuljanak ki. 

– A  kivitelezés  során  az  esetlegesen  fellépő  káros  talajtömörödést  a  megfelelő
agrotechnikai műveletekkel (mélylazítással, tárcsázással) meg kell szüntetni. 

– A beruházás  folyamán  a  csapadékvíz  elvezetését  úgy  kell  megoldani,  hogy az
érintett és a környező termőföldeken pangóvizet, belvizet ne okozhasson. 

– A beruházás végzése során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és
a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak. A területen a munkálatok
befejezése után talajidegen és egyéb a talaj minőségét károsan befolyásoló anyag
nem maradhat. 

V. A tervezett  vízilétesítmények  érintik  a  Hejőkürt  081/1,  095,  026,  096/28,  096/30,
096/31, 096/34, 096/35, 096/70, 096/67, 096/65, 099, 052 „a” alrészletét,  Nemesbikk
085, 084, 083, 082, Hejőbába 065, Hejőpapi 06, 05 hrsz-ú ingatlanokat.

VI. Az  engedély  alapjául  szolgáló  tervdokumentációkat  a  VIZITERV  Environ  Kft.
készítette 172-V/2017. tervszámon.

VII. A kivitelezés után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárásról hatóságunkat értesíteni
kell.  A  vízjogi  üzemeltetési  engedély  iránti  kérelmet  a  sikeres  átadást  követő  30
napon  belül  be  kell  nyújtani  a  18/1996.  (VI.  13.)  KHVM  rendeletben  előírtak
csatolásával.

VIII. A vízjogi létesítési engedély kizárólag az építésre vonatkozik és 2020. február 29-ig
hatályos,  de  a  külön  jogszabályban  meghatározott  feltételek,  továbbá  események
bekövetkezése  esetén,  hivatalból  vagy  kérelemre  a  hatóság  módosíthatja,
szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

IX. A határozat  kézbesítésére  hirdetményi  úton kerül  sor.  A  határozat  a  hirdetmény
kifüggesztését követő 5. napon tekinthető kézbesítettnek.

X. E határozat  ellen a  kézhezvételtől  számított  15 napon  belül  a  Belügyminisztérium
Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóságnak,  mint  országos  vízügyi  hatóságnak
címzett,  de  a Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatósághoz,
mint  területi  vízügyi  hatósághoz  kettő  példányban  benyújtott  fellebbezésnek  van
helye.
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A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás díjtételének 50%-a, melyet Borsod-Abaúj-
Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  10027006-00283580-00000000
számlaszámára kell befizetni és a befizetés tényét igazoló dokumentum másolatát a
fellebbezéshez csatolni szükséges.

I N D O K O L Á S  

A  környezetvédelmi  hatóság  a  Hejő-főcsatorna  0+000-13+237  szelvények  közötti
szakaszának rekonstrukciójára vonatkozó előzetes vizsgálatai  eljárását  BO/16/226-20/2016.
számon,  2016.  május  2-án  jogerősen  lezárta,  és  megállapította,  hogy  az  előzetes
dokumentációban  foglaltak  megvalósításához  környezeti  hatásvizsgálat  lefolytatása  nem
szükséges.

A VIZITERV Environ Kft.  (4400 Nyíregyháza,  Széchenyi  u. 15.)  172-V-k9/2017. számú,
2017.  december  15-én  érkezett  beadványában  az  Országos  Vízügyi  Főigazgatóság  (1012
Budapest, Márvány u. 1/d.) megbízásából vízjogi létesítési engedélyt kért a Hejő-főcsatorna
0+160-13+237 szelvények közötti szakasz rekonstrukciója kivitelezési munkálataihoz. 

A kérelmező képviseleti  jogosultságát  az engedélyestől  származó,  2017. június  16-án kelt
meghatalmazásával igazolta.

A  benyújtott  kérelem  hiányosságai  miatt  35500/11396-2/2017.  ált.  számú  végzésemmel
hiánypótlásra szólítottam fel a kérelmezőt, aki hiánypótlási kötelezettségének maradéktalanul
eleget tett.

A kivitelezési munkálatok érintik a Hejőkürt 081/1, 095, 026, 096/28, 096/30, 096/31, 096/34,
096/35,  096/70, 096/67, 096/65,  099, 052 „a” alrészletét,  Nemesbikk  085, 084, 083, 082,
Hejőbába 065, Hejőpapi 06, 05 hrsz-ú ingatlanokat.
Engedélyes  az  ingatlanok  feletti  rendelkezési  jogát  hiteles  tulajdoni  lap  másolatokkal,
Nemesbikk  Község  Önkormányzatának  tulajdonosi  hozzájárulásával,  az  Észak-
Magyarországi  Vízügyi  Igazgatóság  É2018-0078-005/2018.  számú  vagyonkezelői
hozzájárulásával, a MÁV Zrt. 5143-4/2018/MAV. számú vagyonkezelői hozzájárulásával, a
Magyar Közút Zrt. KOZ-2130/262018. számú vagyonkezelői hozzájárulásával igazolta. 

A  Nemesbikk  Közös  Önkormányzati  Hivatal  54/2018.  számú  nyilatkozata,  a  Mezőcsáti
Közös  Önkormányzati  Hivatal  Hejőpapi  Kirendeltsége  1402/2018.  számú  nyilatkozata,
Tiszapalkonyai  Közös Önkormányzati  Hivatal  Hejőkürti  Kirendeltsége Hk/24/2018.  számú
nyilatkozata, Hejőbábai Közös Önkormányzati Hivatal 40/2018. számú nyilatkozata szerint a
beruházás nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet, és a helyi településrendezési
tervekkel összhangban van.

A kivitelezéshez az alábbi szakhatóságok hozzájárulásukat megadták: 

- a  kulturális  örökségvédelmi  hatáskörében  eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei
Kormányhivatal  Miskolci  Járási  Hivatal  Hatósági  Főosztály  Építésügyi  és
Örökségvédelmi  Osztály BO-08D/ÉH/0487-2/2018.  számon  előírásokkal,  az  alábbi
indokolással: 
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„Az  Országos  Vízügyi  Főigazgatóság  (1012  Budapest,  Márvány  utca  1/d.)
megbízásából a Viziterv Environ Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 15.) a Hejő-
főcsatorna rekonstrukciójának vízjogi létesítési  engedélyezése tárgyában nyújtott  be
kérelmet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-
helyettesi  Szervezet Katasztrófavédelmi  Hatósági  Szolgálatához.  Az  eljáró  hatóság
tárgyi ügyben a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól”
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § alapján szakhatósági állásfoglalást kért az
elsőfokú örökségvédelmi hatóságtól.
Tárgyi beruházás  a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében
megvalósuló  egyes  vízgazdálkodási  célú  beruházásokkal  összefüggő  közigazgatási
hatósági  ügyek  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  üggyé
nyilvánításáról  szóló  285/2016.  (IX.  21.)  Korm.  rendelet alapján  nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánított ügy.
A kérelem átvizsgálása után és a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam,
hogy a tervezett beruházás két nyilvántartott régészeti lelőhely közvetlen környezetét
érintik  (Nemesbikk,  Parasztbikki  telkek,  azonosító  szám:  47046;  Nemesbikk,  M30
autópálya 30. lelőhely, azonosító szám: 16141).
Tekintettel  arra,  hogy a főcsatorna  nyomvonala  nem változik,  valamint  a  tervezett
földmunkák a meglévő szabályozott  meder  és depóniák területére  korlátozódnak,  a
régészeti örökség védelmére vonatkozó kikötést nem tettem.
A tervezett földmunkák során régészeti emlékek váratlan előkerülése esetén szükséges
intézkedéseket a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.)
24. § határozza meg.
A  bejelentési  kötelezettség  elmulasztásának  jogkövetkezményét  a  Kötv.  82.  §  (2)
bekezdése helyezi kilátásba.
Döntésem a hivatkozott jogszabályokon alapul.”

- a  természetvédelmi  hatáskörében Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal
Miskolci  Járási  Hivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztály  BO-
08/KT/01343-2/2018. számon előírásokkal, az alábbi indokolással: 

„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi
Szervezet  Katasztrófavédelmi  Hatósági  Szolgálat  a  vízügyi  igazgatási  és  a  vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014.
(IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján 35500/11396-
10/2017.ált  számon  megkereste  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt,  hogy az
Országos  Vízügyi  Főigazgatóság  részére a  Hejő-főcsatorna  0+000–13+237  fkm
szelvények közötti  szakasz rekonstrukciójára irányuló  vízjogi  létesítési  engedélyezési
eljárásban szakhatósági állásfoglalást adjon.

Tárgyi beruházással összefüggésben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon előzetes vizsgálati  eljárás került
lefolytatásra,  melyet  a  BO/16/226-20/2016.  számú  határozattal  zárt  le  a  hatóság.  A
határozatban megállapította, hogy környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A tervezési terület országos jelentőségű védett területet, barlangok felszíni védőövezetét
nem érinti. 

A  Natura  2000  területek  vonatkozásában  az  európai  közösségi  jelentőségű
természetvédelmi  rendeltetésű  területekről  szóló  275/2004.  (X.  8.)  Korm.  rendelet
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(továbbiakban „R”) és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel  érintett  földrészletekről  szóló 14/2010.  (V.  11.)  KvVM  rendelet
mellékletének  helyrajzi  számos  jegyzéke  alapján,  a  tervezési  terület  Hejőkürt  –
Tiszaújváros közötti műúttól Nemesbikk – Hejőbába határáig húzódó Hejő-főcsatorna
szakasz  része a „Hejő mente” elnevezésű,  HUBN20030 nyilvántartási  számú kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési területnek.

A főcsatorna tervezési szakasza az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvényben kijelölt országos ökológiai hálózat  ökológiai folyosó és  magterület
övezetéhez tartozik. 

A természetvédelmi  kezelő  BNPI  –  több más  víztér  mellett  –  a  Hejő-főcsatornát  is
felterjesztette  a  Földművelésügyi  Minisztérium felé  különleges  rendeltetésű  halászati
víztér  besorolásra,  a  következő  indoklással:  „A  vízfolyásban  domb-  és  síkvidéki
faunaelemek  egyaránt  előfordulnak,  amelyek  közül  több  védett.  Kiemelt  érték  a
fokozottan  védett  és  közösségi  jelentőségű  Petényi-márna  (Barbus  peloponnesius
petenyi) és lápi póc (Umbra krameri)”.

A BNPI I-30/2/2016. számon belföldi jogsegély keretében megküldött adatszolgáltatása
alapján  a  beavatkozási  területről  ismert,  a  korlátozások  alapjául  szolgáló  védett
természeti értékek az alábbiak:

Védett növényfajok: réti iszalag (Clematis integrifolia), macskahere (Phlomis tuberosa),
kúszó csalán (Urtica kioviensis);

Lokális értékű növényfajok: keskenylevelű békakorsó (Berula erecta), vízitök (Nuphar
lutea)

Fokozottan védett állatfajok: felpillantó küllő (Gobio uranoscopus), vidra (Lutra lutra),
lápi póc (Umbra krameri)

Védett  állatfajok:  sujtásos  küsz  (Alburnoides  bipunctatus),  kövicsík  (Barbatula
barbatula), állas küsz (Chalcalburnus chalcoides), vágócsík (Cobitis elongatoides), vágó
csík (Cobitis taenia), fenékjáró küllő (Gobio gobio), réti csík (Misgurnus fossilis), fürge
cselle (Phoxinus phoxinus), tarka géb (Proterorhinus marmoratus),  szivárványos ökle
(Rhodeus sericeus)

Védett  halfajok  közül  erős állománya él  a vízben a szivárványos öklének (Rhodeus
amarus), a vágócsíknak (Cobitis elongatoides) és a réticsíknak (Misgurnus fossilis), a
fokozottan védett halak közül a lápi pócnak (Umbra krameri). A lápi pócnak országos
szinten is jelentős állománya él itt.

Natura  2000  terület  jelölő  fajai  közül  a  területen  jelen  van  a  dunai  gőte  (Triturus
dobrogicus),  a vöröshasú unka (Bombina bombina)  és a tompa folyamkagyló (Unio
crassus). A védett mocsári teknős (Emys orbicularis) jelenléte bizonyosra vehető, a faj
által kedvelt élőhelyek megléte miatt.

A  Hejő-főcsatorna,  kiemelten  az  alsó  szakasza,  természetvédelmi  értékeit  tekintve
országos  szinten  is  nagyon  értékes  vízfolyás.  A  lápi  pócnak  (Umbra  krameri)  két
nagyobb ismert állománya él igazgatóságunk működési területén, az egyik a Rigósban,
a  másik a Hejőben.  A tervezett  mederrendezési  munkálatok  a  fajnak a  teljes  ismert
élőhelyét érintik a Hejőben, mivel a lápi póc csak a vízfolyás alsó részén él, csak itt
alkalmasak az élőhelyi adottságok a faj számára (lassú vízáramlás, dús makrovegetáció
és hínárnövényzet, árnyékolt meder).

A  tervezett  munkákkal  a  faj  állománya  közvetlenül  és  közvetve  is  érintett.  A
„hagyományos  módszerekkel”  történő  kotrások,  mederrekonstrukciók  közvetlen
hatásként jelentkezik, hogy az eltávolítani kívánt iszappal és hínárnövényzettel együtt
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szárazra  kerülhetnek  az  ikrák,  lárvák  és  a  kifejlett  egyedek,  amelyek  elpusztulnak.
Közvetett  hatásként  jelentkezik,  hogy  a  kikerülő  iszappal  és  a  növényzettel  együtt
megszűnik a lápi póc élő- és búvóhelye, valamint sérül a táplálékbázisa is. Az iszappal
az iszaplakó vízi gerinctelenek (pl. szitakötők, kérészek lárvái) is eltávolításra kerülnek
közvetlenül csökkentve a lápi póc számára rendelkezésre álló táplálékbázist. 

Érinti a tervezett beruházás a szintén védett réticsík (Misgurnus fossilis) állományát is.
A lápi  póc állomány 100%-os érintettségével  szemben,  a várhatóan érintett  egyedek
aránya  nem  éri  el  a  Hejőben  élő  teljes  állomány  nagyságát,  de  jóval  50%  fölötti
érintettséggel kell számolnunk. 

A vágócsík  (Cobitis  elongatoides)  érintettsége  is  hasonló,  e  fajnak  azonban felsőbb
Hejő szakaszokon is ismert a jelenléte, de az érintett állomány nagyságát ez esetben is
50% fölöttire lehet becsülni a vízfolyásban.

A Hejő torkolati szakaszán törpecsík (Sabanejewia aurata) előfordulás ismert. Ez a faj
inkább a nagyobb, gyorsabb sodrású, homokos aljzatú vizekben él, az észlelt példányok
minden bizonnyal a Tiszából úsznak fel a Hejőbe. Ezért az érintettséget ez esetben nem
tartjuk jelentősnek,  továbbá az állomány is  könnyebben tudna regenerálódni  a Tisza
felől.

A Natura 2000 terület jelölő faja, a tompa folyamkagyló (Unio crassus) érintettsége is
jelentős lehet, amennyiben az iszap eltávolítása a „hagyományos” kotrási módszerekkel
történne.

Gerincesek közül a Natura 2000 terület jelölő faja, a dunai gőte (Triturus dobrogicus) és
a  vöröshasú  unka  (Bombina  bombina).  Közülük  elsősorban  a  dunai  gőtét
veszélyeztethetik leginkább a „hagyományos” beavatkozások, de a vöröshasú unkát is
nagy  mértékben  érintik,  méghozzá  kedvezőtlenül.  A  védett  mocsári  teknős  (Emys
orbicularis)  érintettségének  mértéke  a  dunai  gőtéhez  hasonló.  Mindhárom faj  a  lápi
póchoz hasonló élőhelyeket preferálja (lassú áramlás, dús mocsári növényzet).

A vízfolyás partján lévő növényzet lehetőség szerinti legnagyobb mértékű megtartása a
meder eddig meglévő kedvező árnyékoltságának fenntartása érdekében szükséges.

A  kijelölt  Natura  2000  területek  adatlapjai  alapján,  a   kijelölés  alapjául  szolgáló  
élőhelyek és fajok

Közösségi jelentőségű élőhelytípus Natura 2000 kód

Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel 3270

Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárétjei 6440

Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510

*Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91E0

* kiemelt jelentőségű

Közösségi jelentőségű állatfajok:

dunai gőte (Triturus dobrogicus), vöröshasú unka (Bombina bombina), lápi póc (Umbra
krameri), tompa folyamkagyló (Unio crassus), közönséges denevér (Myotis myotis)

Kiemelt fontosságú cél a következő élőhelyek kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartása, lehetőség szerinti fejlesztése: enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
(91E0) Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei (6440). Kiemelt fontosságú jelölő
fajok: lápi póc (Umbra krameri) vöröshasú unka (Bombina bombina) dunai tarajosgőte
(Triturus dobrogicus).
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A természetmegőrzési terület által magába foglalt, a magyar Alföldön kialakult egykori
folyómedrek vizes élőhelyei, ártéri erdők, mocsarak és ártéri rétek jelentőségét növeli az
a tény, hogy az Északi-középhegység előtérben ezen élőhelyek már mind tönkrementek,
és az itt találhatóak az utolsó nagyon szép megjelenéseik.

Általános  célkitűzések: A Natura 2000 terület  természetvédelmi  célkitűzése  az azon
található, a kijelölés alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi
helyzetének  megőrzése,  fenntartása,  helyreállítása,  valamint  a  Natura  2000 területek
lehatárolásának  alapjául  szolgáló  természeti  állapot,  illetve  a  fenntartó  gazdálkodás
feltételeinek biztosítása.

A specifikus célok fő célkitűzései (többek között): 
 A Hejő patak és a mellékvizeinek (Keringő-csatorna, Álom-zugi-csatorna) kedvező

ökológiai állapotának fenntartása/helyreállítása a kívülről érkező szennyező hatások
csökkentésével,  illetve  a  meder  és  a  partvonal  állapotát,  a  hosszirányú
átjárhatóságot  és  a  vízminőséget  érintő  egyéb  negatív  hatások  megelőzésével
(különösen  a  lápi  póc  (Umbra  krameri)  kedvező  természetvédelmi  helyzetének
fenntartásához/eléréséhez).

 A  vöröshasú  unka  (Bombina  bombina),  valamint  dunai  tarajosgőte  (Triturus
dobrogicus) élő- és szaporodó helyeit adó állóvizek, különösen időszakos mocsarak
fennmaradásának biztosítása a hullámtér hidrológiai viszonyainak megőrzésével, a
vizes  és  a  szárazföldi  időszakban  történő  élőhely-rombolás,  szennyezés
megelőzésével.

 A  vöröshasú  unka  (Bombina  bombina),  valamint  dunai  tarajosgőte  (Triturus
dobrogicus) teljes életciklusát biztosító vízi-vizes-szárazföldi élőhely-komplexek jó
természetességi állapotának megőrzése, különösen az időszakos vándorlást, illetve
diszperziót biztosító folyosók fenntartása/helyreállítása.

 A vízfolyásokat kísérő ligeterdő sáv, mint több jelölő faj számára fontos élőhely és
ökológiai folyosó fenntartása, ökológiai állapotának (elegyesség, koreloszlás, holt
faanyag mennyisége) javítása, az inváziós fásszárúak visszaszorítása mechanikai,
szükség esetén vegyszeres kezelésekkel.

A  „R”  4.  § (1)  bekezdése  szerint  a  Natura  2000  területek  lehatárolásának  és
fenntartásának  célja  az  azokon  található,  a  „R”  1-3.  számú  mellékletekben
meghatározott  fajok  és  a  „R”  4.  számú  mellékletben  meghatározott  élőhelytípusok
kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint
a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot,  illetve a
fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.

Tekintettel azon körülményre, hogy a beavatkozások Natura 2000 területet is érintenek,
a „R” 10. § (1) bekezdése alapján a dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam,
hogy a hatások csökkentésére irányuló előírások betartása mellett megfelel a  „R” 4. §
(1) bekezdésében foglaltaknak, a Natura 2000 terület  jelölésének alapjául szolgáló, a
„R” 2-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi
helyzetére jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorol.
A fakivágás, cserjeirtás időbeni és térbeli korlátozása a területen potenciálisan fészkelő
védett madarak költési, fiókanevelési sikere érdekében indokolt. A kisvízi medret érintő
beavatkozások  vonatkozásában a  védett  és  jelölő  vízi  életközösségek  állományainak
kímélete érdekében írtam elő korlátozást. 

A további általános érvényű természetvédelmi célú intézkedések, korlátozások a védett
természeti értékek terhelését megfelelő módon mérséklik, betartásuk mellett az érintett
területen  előforduló fajokra és élőhelyekre  a  beruházás  összességében nem gyakorol
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olyan  jelentős  hatást,  amely  a  természetvédelmi  célok  hosszú  távú  megvalósulását
veszélyeztetné. 

Ezen korlátozásoktól/előírásoktól eltérni kizárólag különösen indokolt esetben, a Bükki
Nemzeti  Park  Igazgatóság  szakembereivel  a  helyszínen  történt  előzetes  egyeztetés
eredményétől függően lehet, abban az esetben, amennyiben a tevékenység, beavatkozás
a  természetvédelmi  érdekek  sérülése  nélkül  megvalósítható.  Az  egyeztetésről  írásos
feljegyzést kell készíteni, melyet meg kell küldeni Főosztályunknak.

A  Bükki  Nemzeti  Park  Igazgatóság  felé  történő  bejelentési,  helyszíni  egyeztetési
kötelezettség előírását a természeti  viszonyokban bekövetkező – előre nem látható –
változások indokolják, melyek szükségessé tehetik az aktuálisan irányadó korlátozások
módosítását.

Előírásaimat a természeti értékek általános védelme érdekében, a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény 17. § (1), 42.§ (1), (2), 43. § (1) bekezdése alapján tettem.

A fentieket  figyelembe véve – előírásaim betartása mellett  – tárgyi  vízjogi létesítési
engedély  kiadásával  a  táj-  és  természetvédelem  jogszabályban  meghatározott
követelményei érvényesülnek, ahhoz szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”

- a  bányafelügyeleti  hatáskörében  eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei
Kormányhivatal  Műszaki  Engedélyezési  és  Fogyasztóvédelmi  Főosztály  Bányászati
Osztály BO/15/308-3/2018. számon előírásokkal, az alábbi indokolással: 

„A Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóságtól  szakhatósági
állásfoglalás iránti  megkeresés  érkezett  a  Hejő-főcsatorna  rekonstrukciójának
vízjogi létesítési engedélyezése ügyében. 

Szakhatósági  közreműködésem  a  tárgyi  engedélyezési  eljárásban,  a  Korm.  r.  1.
melléklet  16.  pontja  táblázatának  16.  sorában  foglaltakon  alapul. Szakhatósági
állásfoglalásomat a kitermelt ásványi nyersanyag mennyisége, fajtája, a felhasználás,
hasznosítás  módja  meghatározásának,  az  ásványvagyon-védelmi  szempontok
érvényesítésének,  valamint  a  bányajáradék-fizetési  kötelezettség  megállapításának
szakkérdésében adom meg.
Az  engedélyezési  dokumentációból  megállapítottam,  hogy  az  engedélyezni  kért
tevékenység  során  30360  m3 mennyiségű  anyag  kerül  kitermelésre,  amely
meghatározását tekintve 1453-as és 1473-as kódú (rendre) homok (14540 m3) illetve
agyagos  törmelék  (15820  m3).  A  kitermelt  teljes  mennyiséget  a  főcsatorna  menti
kétoldali  parti  sávban,  13 077  m  hosszban  depóniaképzésre  és  a  megközelítést
szolgáló  fenntartási  sáv  rendezésére  tervezik  felhasználni.  A  kitermelni  tervezett
ásványi nyersanyag meghatározása az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia
fajlagos  értékének,  valamint  az  értékszámítás  módjának  meghatározásáról  szóló
54/2008.  (III.  20.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  Rendelet)  1.  sz.  mellékletében
foglaltaknak felel meg. 
Mindezek alapján a rendelkező részben foglaltakat írtam elő az alábbiak szerint:
 Meghatároztam  a  tervezett  kivitelezés  tényleges  helyét,  mert  az  annak  során

végzett ásványi nyersanyag kitermelés kizárólag erre a területre korlátozódhat.
 Rögzítettem,  hogy  a  tervezett  kivitelezés  során  legfeljebb  milyen  és  mennyi

ásványi  nyersanyag termelhető  ki  az  engedélyezési  dokumentációban  foglaltak
végrehajtásával.  A  további  rendelkezések  a  Rendelet  2.  §  (4)-(5)  bekezdésein
alapulnak. 
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Az  engedélyezési  dokumentációból  megállapítottam,  hogy  a  kitermelni  tervezett
ásványi  nyersanyag  30  360  m3 mennyiségét  kizárólag  az  engedélyezni  kért
tevékenységgel  összefüggésben  tervezik felhasználni,  más  célú  felhasználást,
hasznosítást,  értékesítést  nem  határoztak  meg,  ezért  a  rendelkező  részben
bányajáradék-fizetési kötelezettségről rendelkezni nem kellett.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy a Rendelet 2. § (5a) bekezdésében foglaltak
szerint  a  bányafelügyelet  a  kitermelt  mennyiség  ellenőrzése  céljából  geodéziai
méréseket rendelhet el az engedélyes költségére. 

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, döntésemet a
hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. „

- A  növény-és  talajvédelmi  hatáskörében  eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei
Kormányhivatal  Miskolci  Járási  Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági,  Növény-  és
Talajvédelmi  Főosztály  Növény-  és  Talajvédelmi  Osztály  
BO-08/NT/00306-2/2018. számon előírásokkal, az alábbi indokolással: 

„Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d.) megbízásából
eljáró Viziterv Environ Kft. (4400 Nyíregyháza,  Széchenyi út 15.) Ügyfél, a Hejő-
főcsatorna  rekonstrukciójának  vízjogi  létesítési  engedélyének  kiadását  kérte  2017.
december 15-én az elsőfokú vízügyi hatóságtól. 

Az  eljárásban  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság
35500/11396-9/2017.ált  számon,  2018.  január  30-án  megkereste  a  talajvédelmi
hatóságot  szakhatósági  állásfoglalás  kiadása  céljából.  Megkereséséhez  csatolta  az
igazgatási  szolgáltatási  díj  befizetését  igazoló  dokumentum  másolatát,  valamint  a
Viziterv Environ Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 15.) által "Hejő - Főcsatorna
Rekonstruckiója Vízjogi Engedélyezési Terv Műszaki Leírás" címen, 2017. december
havi keltezéssel el készített dokumentációt. 

A  talajvédelmi  hatóság  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  35500/11396-9/2017.ált  számú  megkeresésére  szakhatósági
állásfoglalását  előírások  megtételével  megadta,  mivel  az  ismertetett  technológia
maradéktalan betartása során a környező termőföldek minőségét nem veszélyezteti.
Talajvédelmi szempontból a vízjogi létesítési engedély kiadható. „

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság É2018-0078-005/2018. számon vagyonkezelői 
és befogadói hozzájárulással megadta. 
A  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.   BAZ-3291/2/2017.  számon  közútkezelői  hozzájárulását
megadta.
A  Magyar  Telekom  Nyrt.  71125122/2017.  sz.,  TIGÁZ-DSO  Földgázelosztó  Kft.
401070100/006248-002/2017.  sz.,  ÉMÁSZ Hálózati  Kft.  506609/1  sz.  közműnyilatkozatát
megadta.

A  tervező  egyeztetett  továbbá  a  Borsodvíz  Zrt.,  FGSZ  Földgázszállító  Zrt.,  Mol  Nyrt.,
MAVIR Zrt. képviselőivel, akik a kivitelezéshez hozzájárultak.
A  közművek  keresztezésére  vonatkozóan  a  147/2010.  (IV.  29.)  Korm.  rendelet  1.  sz.
mellékletében foglaltak az irányadók.
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A  vízgazdálkodásról  szóló  1995.évi  LVII.törvény  31/A.  §-a  alapján  a  vízügyi  igazgatási
szerveknek – a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló rendeletben
meghatározott tevékenységek esetében – nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.

Jelen  eljárás  a  Környezeti  és  Energiahatékonysági  Operatív  Program  keretében
megvalósuló  egyes  vízgazdálkodási  célú  beruházásokkal  összefüggő  közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet szerint kiemelt jelentőségű ügy. 

IX.  pontban  foglaltakról  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű
beruházások megvalósításának gyorsításáról  és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi  LIII.
törvény 2. §-a alapján rendelkeztem.

A  tervezett  vízilétesítmény,  vízimunka  beilleszkedik  a  vízgazdálkodás  rendjébe,  ezért  a
határozatomat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján,
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. §,
és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
tv. (továbbiakban: Ket.) 71.§ (1) és 72.§ (1) szerint eljárva kiadtam.

35500/11396-1/2017. ált.  számon függő hatályú  végzést  hoztam,  amely  a Ket.  71/A.§ (4)
bekezdés értelmében nem lép hatályba,  tekintettel  arra, hogy jelen határozatommal az ügy
érdemében a kérelem beérkezését követő 2 hónapon belül döntöttem.

Az Igazgatóság hatáskörét  a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bek.,
illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja
meg.

A határozat elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bek. biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díjának mértékét a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően állapítottam meg.

Miskolc, 2018. elektronikus bélyegző szerint

Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos

megyei igazgató

15



Kapják:

1. Országos Vízügyi Főigazgatóság – 1012 Budapest, Márvány u. 1/d. (elektronikusan)
2. VIZITERV Environ Kft. – 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15. (tértivevény)
3. Magyar Közút Nonprofit Zrt. – 1024 Budapest, Fényes E. utca 7-13. (tértivevény)
4. MÁV Magyar Államvasutak Zrt. – 1087 Budapest, Könyves Kálmán utca 54-60. (tértivevény)
5. ÉMVÍZIG – 3500 Miskolc, Vörösmarty út 77. (elektronikusan)
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály – 3530 Miskolc, Mindszent tér 4. (elektronikus úton)
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály - 3530 Miskolc, Rákóczi u. 11. (elektronikus úton)
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Bányászati Osztály - 3501 Miskolc, Pf. 31 (elektronikus úton)
9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály - 3526 Miskolc, 
Blaskovics u. 24. (elektronikus úton)

10. Vízikönyv (2 pld.)
11. Iratokhoz 
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