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K Ö Z L E M É N Y
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó 

előzetes vizsgálati eljárásról

Ügyiratszám: BO/32/01985-3/2023.

Kérelmező: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.)
Ügy tárgya: Jósvafő Tengerszem-tó és Jósva-forráscsoport vízrendezés (Jósvafő, Tornakápolna)

A beruházás ismertetése az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A  beruházás  célja  természetvédelmi  céllal  történő  rekonstrukció:  a  Jósva  -forráscsoporthoz  tartozó
üzemvízcsatornák partvédő műveinek felújítása, vízesések helyreállítása, Jósva-patak völgyzáró gát és
híd közötti szakaszán jobbparti támfalas rézsűburkolat létesül; a Tengerszem-tó víztározó iszapkotrása,
völgyzárógát megerősítése, a felszíni vízi létesítmények funkciójának, ökológiai értékének helyreállítása,
a kotrási  iszap (mint  talajjavító  mederanyag) átmeneti  elhelyezése szikkasztás céljából  az Aggteleki
Nemzeti  Park  kezelésében  lévő,  kivett  területen  (Jósvafő  254/2  hrsz.),  majd  szántőföldi  végleges
elhelyezés a Tornakápolna 045 hrsz.-ú, mintegy 3 hektár nagyságú területen. 

A beruházással érintett terület: 
Jósvafő 255, 256, 258, (mint védett területek)
Jósvafő 253 hrsz. (mint Jósva -patak)
A kiviteli munkák során igénybe vett további területek:Jósvafő 254/2 hrsz.,Tornakápolna 045 hrsz. 

A beruházás időpontja: 2023. második féléve
Kivitelezés időtartama: kb. egy év (az időjárástól függően szünetekkel)

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település):  Jósvafő, Tornakápolna
 Az eljárás megindításának napja: 2023. március 03.
Az eljárás ügyintézési határideje: 2023. április 14.
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam: az eljárás felfüggesztése, szünetelése
Ügyintéző neve: Hutkainé Vigh Noémi
Elérhetősége (e-mail): komplex@borsod.gov.hu 

Tájékoztatás az eljárásról
Az  Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.) ANPI/77-8/2023.számú,
2023. március 2-i keltezésű kérelmében "Jósvafő Tengerszem-tó és Jósva-forráscsoport vízrendezés"
tárgyában  előzetes  vizsgálati  eljárást  kezdeményezett  a  környezetvédelmi,  természetvédelmi  és
hulladékgazdálkodási hatóságnál. 

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló 2016.  évi  CL  törvény  44.  §-a szerint,  amennyiben  a
kérelem  a  jogszabályban  foglalt  követelményeknek  nem  felel  meg,  az  eljáró  hatóság  határidő
megjelölésével,  a  mulasztás  jogkövetkezményeire  történő  figyelmeztetés  mellett  a  környezet

mailto:kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu
mailto:eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu


2

védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  91/B.  §  (1)  bekezdése  értelmében
legfeljebb két ízben hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

A  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdés szerint a tervezett tevékenység telepítési helye
szerinti Jósvafő és Tornakápolna település önkormányzata ügyfélnek minősül.

Az eljárás során:

1. A környezetvédelmi hatóság közleményt tesz közzé a Rend. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően az előzetes vizsgálati eljárás megindítását követően honlapján.

2. A  környezetvédelmi  hatóság  a  Rend.  3.  §  (4)  bekezdése  alapján  –  figyelembe  véve  a
3.  § (2) bekezdésben foglaltakat  -  a tevékenység telepítési  helye szerinti  település jegyzőjének,
valamint  a  feltételezhetően  érintett  település  jegyzőjének  megküldi  a  közleményt  a  közlemény
közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében. 

3. Az  érintettek  a  dokumentációba  és  mellékleteibe  betekinthetnek  a  Környezetvédelmi  Hatóság
http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán BO/32/  01985  /2023.   számon.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, továbbá a
környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő  21 napon belül
közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.

A  Borsod-Abaúj-Zemplén  Vármegyei  Kormányhivatal  az  eljárást  lezáró  határozatában  az  alábbi
döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja  az  előzetes  vizsgálat  eredményének  és  a  Rend.  5.  számú  melléklet
figyelembevételével,  hogy  a  tervezett  tevékenység  megvalósításából  származhatnak-e  jelentős
környezeti hatások.
Jelentős környezeti hatás 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 –
a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) bek. d) pontja szerinti – egyéb engedélyek
birtokában kezdhető meg.

2. 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.

3. Ha az  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  változatokat  tartalmazott,  megjelöli  azon  változato(ka)t,
melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.

4. A létesítést kizáró ok esetén megállapítja, hogy a tevékenység kérelem szerinti megvalósítására
engedély nem adható.

Kelt.: Miskolc, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint

Dr. Alakszai Zoltán
főispán

nevében és megbízásából:

Dudás Attila
koordináló ügyintéző
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