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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

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

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

 

Ügy száma: HE-02/KVTO/01144/2019. 

 

Kérelmező: Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pályavasúti Területi 

Igazgatóság Miskolc (3530 Miskolc, Szemere u. 26.) 

Ügy tárgya: A Kisterenye - Kál-Kápolna vasútvonal 295+00 - 297+00 szelvényei között (Sirok 034, 

037 hrsz) lévő, a vasúti töltést megtámasztó és a Tarna-patak partbiztosítását adó beton elemes 

támfal és betonba rakott terméskő rézsűvédelem helyreállítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

A tervezett tevékenység előzményei, célja: 

A Kisterenye – Kál-Kápolna vasútvonal 1887 óta üzemel. Sirok külterületén, a 295+00 – 297+00 

vasúti szelvények között a vasút közvetlenül a Recski-Tarna (más néven Parádi-Tarna, Felső-Tarna) 

jobb partján található. Az 1890-es évek végén elvégzett mederszabályozás során a medret 

áthelyezték, kiegyenesítették.  

A vasút 6-8 m-rel a patakmeder felett van. A kiegyenesített, „ásott” meder már a létesítés után 

mélyülni kezdett, a víz folyamatosan rombolta a rézsűket. A vasútvonal védelmére 1909-1910 körül 

monolit beton támfal épült, változó magassággal, mintegy 60-70 m hosszban, a fal felett szárazon 

rakott terméskő burkolattal, előtte kőhányással. A fal alvizi végén fenékstabilizáló gát létesült. A támfal 

előtt a mederben fa cölöpsor és kőfeltöltés maradványai vannak, helyenként kőszórással.  

Aktuális a támfal alámosódás és a földmű elmosódásának veszélye. 

Jelen előzetes vizsgálat Sirok község északnyugati részén, a Kisterenye - Kál-Kápolna vasútvonal 

védelmét szolgáló, a Tarna-patak jobb partján meglévő támfalas és kőszórásos rézsűvédelem 

helyreállítási tervét vizsgálja. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság 2016. februári bejárásán a 

támfal egyes elemeinek elmozdulását, süllyedését észlelték, melyre felhívták a MÁV Zrt. figyelmét. 

A következő problémák figyelhetőek meg: 

- A támfal alaptestje alámosódott, a fal középső szakasza megroskadt, kifordult, az elmozdulás 

mértéke 50-80 cm közötti. Egy helyen a fal eltört.  

- Az elmozdult támfal környezetében a fal fölötti kőburkolat csak nyomokban található meg, a rézsűn 

omlás vonala látszik.  

- A támfal alsó szakaszán a betonfal eltört.  
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- A támfal előtti fa cölöpsor tönkrement.  

- A mederfenéken az egykori kőszórások elsodort maradványai láthatók.  

- A támfal alvizi végénél egykor meglévő mederstabilizáló fenékgátból egy nagyobb betontömb maradt 

meg. Az elmúlt száz év során a meder 1-1,5 m-t mélyülése figyelhető meg.  

- Az egykori fenékgát alatt a jobb parti rézsű leomlott, hátrarágódott. 

Tarna-patak partbiztosítását adó beton elemes támfal és betonba rakott terméskő 

rézsűvédelem helyreállítása (Sirok 034 és 037 hrsz): 

Műszaki beavatkozásként 139 m hosszban tervezik a mederben vasbeton vezetőmű létesítését és a 

jobbparti rézsű kőrakatos feltöltését. A támfal fölött szivárgót terveznek, a rézsűt támasztó-szárító 

kőbordákkal támasztják meg. 

A rézsűvédelem megoldására három változatot vizsgáltak meg: 

A. változat – Recski- (Parádi-) Tarna mederkorrekció 350 m hosszban. A „kiegyenesített” meder 

nyomvonalának módosítása a vasút 297+77 szelvényében lévő áteresztől kezdve, a támfal felső vége 

feletti sziklás mederig (294+22 vasúti szelvényig). A kiemelt földdel a jelenlegi meder feltöltése. 

MEDERÁTHELYEZÉS. 

B. változat - Recski- (Parádi-) Tarna meder jobbparti támfalas rézsűvédelem újjáépítése 125 m 

hosszban. A meglévő támfal szakaszos elbontásával új támfal építése, alvizi irányban 

meghosszabbítva, az egykori fenékgát alatt meglévő rézsűleszakadásig 296+45 – 295+32 vasúti 

szelvények között.  

C. változat - Recski- (Parádi-) Tarna meder jobbparti vezetőmű és rézsűfeltöltés kővel, a meglévő 

támfal előtt 139 m hosszban. A meglévő támfal előtt a mederfenéken vezetőmű létesítése 

vasbetonból, a rézsűn kőfeltöltéssel, az egykori fenékgát alatti rézsűleszakadás és a támfal felső 

végénél lévő sziklás meder között, 296+45 – 295+08 vasúti szelvények között. VÁLASZTOTT 

MEGOLDÁS / ALTERNATÍVA. 

Tervezett technológia: 

Meghatározó környezetterhelési szempontok  

- építési technológia  

- munkagépek 

- rakodási művelet  

- szállítási forgalom. 

Az anyagfelhasználás főbb mutatói Előkészítés, felvonulás, építési telephely kialakítása 

(vasúti területen, a vasútvonal déli oldalán)  

Munkagépek mozgatása, lejuttatása a patakmederbe  

Támfal megtámasztás építés közben  120 m
2
  

Földmunkák  

Favágás  20 db  

Bozótirtás  300 m
2
  

Megközelítő út, rámpa  200 m  

Tarna mederben víz elterelés, jászolgát építés 150 m  



3 
 

és bontás  

Vezetőmű földmunkája  250 m
3
  

Hátszivárgó és kőborda földmunkája  120 m
3
  

Kivitelezést követő mederrendezés  280 m
2 
 

Kivitelezést követő tereprendezés  1500 m
2
  

Füvesítés, helyreállítás  280 m
2
  

Vezetőmű építés  

Vasbeton fal (zsaluzás, vasszerelés, betonozás  225 m
3
  

Kőfeltöltés  150 m
3
  

Kőrakat  495 m
3
  

Kőszórás  70 m
3
  

Hátszivárgó építés  
68 m  

Támasztó-szárító kőborda építés  48 m
3
  

Támfalon utólagos szivárgó-nyílások kialakítása  30 db  

 

Beruházással érintett ingatlanok: Sirok 034, 037 hrsz 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Sirok 

Az eljárás megindításának napja: 2019. február 22. 

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 45 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: Horváth Annamária 

Elérhetősége (e-mail): horvath.annamaria@heves.gov.hu 

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. (Khvr.) 3. számú melléklete 127. pontja 

[Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezető-képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú 

iszapeltávolítást és rézsűrendezést, amennyiben az a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

kormányrendeletben előírtak szerint a vizek állapota romlásának megelőzését, megakadályozását 

szolgálja) c) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés 

nélkül] hatálya alá tartozik, és a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

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

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


4 
 

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/01144/2019. 

számon  

 

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

 

1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon. 

2. 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. 

3. 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 kérelem, a dokumentáció és esetleges kiegészítései megtekinthetőek a keltezés dátumától  

45 napig a Heves Megyei Kormányhivatal 

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

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán HE-02/KVTO/01144/2019. 

számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a környezetvédelmi hatóság hivatalos 

helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett önkormányzatok Jegyzőinél. A közzététel és 

a betekintési lehetőség időtartama legalább 21 nap. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal 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; 

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. 

http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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A közlemény közzétételének időpontja: 

 

Eger, 2019. február 25. 

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából: 

  

   

 dr. Koncz Judit 

 állami tisztviselő 


