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Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 
3300 Eger, Szövetkezet út 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 és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán indult, 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

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

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma: HE/KVO/00929/2020. 

 

Kérelmező: ÉRV Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) 

 

Ügy tárgya: Szilvásvárad 0164/9 b, 0164/1 és 0162/7 hrsz-ú ingatlanokat érintően a Szalajka-patak 

87 m hosszan tervezett mederrendezésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás 

 

A beruházás célja: A beruházás célja a Szalajka-patak medrének rendezése, annak biztonságossá 

tétele, a hóolvadások és nyári heves esőzések vizei biztonságos levezetése, a Pisztrángos-tó és az 

alattuk meglevő kisebb tavak, halnevelők tiszta vízzel történő ellátása. 

Az érintett szakasz adatai:  

- Érintett terület: Szilvásvárad 0164/9 b, 0164/1 és 0162/7 

- hossza: 87 m  

- jobb part: Szilvásvárad 0164/9 b. hrsz. 

- bal part: Szilvásvárad 0164/1 hrsz. 

- A meglévő termésburkolat helye: Szilvásvárad: 0162/7 hrsz.  

- A patak meder tulajdonosa: Magyar Állam 

- A patak meder kezelője: Egererdő Erdészeti Zrt. (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 18.) 

- Természetvédelmi kezelő: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (3304 Eger, Sánc u. 6.) 

 

A meder jelenlegi állapota: A patak medre az elmúlt évek átlagot meghaladó esőzései miatt nagyon 

rossz állapotba került. A rossz állapot miatt több helyen kimosta a korábban épített földből épített 

gátakat, ez által a mellette elhelyezkedő tó körbejárhatósága is veszélyeztetve van. A partvonalak 

elmosódása, a kezelőhíd és a zsiliprendszer állapota és kora indokolja a munkálatok megkezdését.  A 

mederfeneket erősen jellemzi a kopolya képződés, amely következtében a partszakasz néhány helyen 

kimosódott. A gátrészen, az alacsony lejtésű mederszakasz miatt, a víz sebessége lecsökken, ezáltal 

a patak jobb partját nagyobb vízhozamok esetén, rendszeresen elönti és átmossa a víz.  

 

A tervezett tevékenység bemutatása: A meder jelenlegi vonalvezetését nem éri változás, a kitermelt 

anyag jelentős részét visszaépítik, megmagasítva a töltést. A mederben időtálló beton és térkő 

burkolat kerül elhelyezésre, amelynek esztétikája illeszkedik a jelenlegi és a természetes 
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környezetéhez. Az eredeti kiépített rézsű egy részéhez építik hozzá az új mederszakaszt, félmedres 

lezárással. 

A tervezett mederrekonstrukció szelvényezése a meglévő terméskőburkolat felújításával kezdődik 

0+00 szelvénnyel. A rekonstrukció során a mederfenék „profilja” és lejtési viszonya változik. Az 

újonnan kialakítandó fenék lejtése egyenletesebb lesz és jobban szolgálja a kis és nagy vizek 

levezetését. A 0+000-0+001 szelvények között a burkolat elbontásra kerül az új zsilip (1. sz. zsilip) 

beépítése végett. A 0+001-0+009 szelvények közötti meglévő burkolat felújításra kerül. A tervezett 

0+009-0+087 szelvények közötti szakaszon 30 cm vastag betonba rakott vízépítési terméskő burkolat 

kerül kialakításra 3,6 m mederszelvénnyel, 1,8 m fenékszélességgel és 1:0,5 rézsűhajlással, mely a 

meglévő burkolathoz csatlakozik. A tervezési határ végén lévő zsilipes műtárgy (2. sz. zsilip) 

betonburkolata megfelelő, az új mederburkolat ehhez csatlakozik. 

 

Épül összesen:  

 1 db két táblás vízszintszabályzó zsilip (1. sz. zsilip)  

 8,0 fm merülőfal (45 cm szoknyával)  

 87,0 fm mederburkolat, az alábbiak szerint:  

 78,0 fm betonba rakott terméskő burkolat,  

 8,0 fm meglévő betonba rakott terméskő burkolat felújítás  

 1,0 fm beton burkolat kialakítása zsilipes műtárgy mellett  

 

Az építés idő-pontja megkezdését, a megközelítő út, a terep rendezése az őszi és fagymentes téli 

időpontban elkezdhető, a patakmeder burkolása a vegetációs időszak kezdetéig végezhető. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Szilvásvárad 

Az eljárás megindításának napja: 2020. augusztus 6. 

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: Nagy Fanni 

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

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

A kérelemben tervezett beruházás a Khvr. 3. számú melléklet 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, így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
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A kérelmező 2020. augusztus 5. napján benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2020. augusztus 6. napján eljárás indult. 

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 Heves Megyei 

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

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán, HE/KVO/00929/2020. 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 Heves Megyei Kormányhivatal 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.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
http://www.magyarorszag.hu/
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A közlemény közzétételének időpontja: 2020. augusztus 11. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 
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