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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 89. §  (1) (2)  bekezdése, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ( Kvt.)  71. § (1) bekezdése  d) pontja, (3) 

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 5. § (6) bekezdése értelmében a döntéséről 

készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE-02/KVTO/01580/2019. 

 

Az ügy tárgya: A „Sarudi Szabadstrand és környezetének turisztikai infrastruktúra fejlesztése” c. 

beruházás megvalósításához és üzemeltetéséhez kapcsolódó beavatkozásokra vonatkozóan 

kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárás 

 

Az ügyfél neve, székhelye: Kalandpart Kft. (1194 Budapest, Kiss János altábornagy utca 32.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal fenti tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE-02/KVTO/01580-23/2019.számú 

határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

I. A Kalandpart Kft. (székhely: 1194 Budapest, Kiss János altábornagy utca 32.; fióktelep: 3386 

Sarud, Tisza-tó part 026/2.; KÜJ: 100576294) által, a „Sarudi Szabadstrand és környezetének 

turisztikai infrastruktúra fejlesztése” c. beruházás megvalósításához és üzemeltetéséhez 

kapcsolódó beavatkozásokra (S. port vitorlásbázis (KTJ: 102780072) Kalandpart fejlesztése 

(KTJ:102780061) vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció és annak kiegészítései alapján lefolytatott 

előzetes vizsgálati eljárást 

lezárom, 

 

és egyidejűleg 

megállapítom, 
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hogy a tervezett tevékenység megvalósításával jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, így az 

előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nem szükséges. 

 

II. Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott beruházás egyéb engedélyezése 

kezdeményezhető. Azonban a továbbtervezésnél, a tevékenység engedélyezése során az alábbi 

szempontok figyelembevétele szükséges: 

 A beruházás által érintett területen a tervezés és kivitelezés során törekedni kell a létesítmények és 

munkálatok területigényének (végleges területfoglalás, felvonulási utak, depóniák, lerakatok) a 

műszakilag indokolható legkisebb térmértékre való csökkentésére. Törekedni kell a közlekedésnek, 

munkagépek mozgásának a használatban lévő utakra való korlátozására. Amennyiben a 

közlekedés, munkagépek mozgása használt utakon kívüli területen is szükséges, azt lehetőség 

szerint egy nyomra kell korlátozni.  

 A kivitelezés által bolygatott felszíneken az inváziós növényfajok megtelepedését, terjedését 

mechanikai módszerekkel meg kell gátolni. 

 A végleges területfoglalással nem érintett munkaterületeken a földmunkákat és gépközlekedést 

közvetlenül nem akadályozó őshonos fás szárú vegetációt a lehető legnagyobb mértékben vissza 

kell hagyni. 

 A visszahagyandó fák törzsét – szükséges esetben – műszaki védelemmel kell ellátni a mechanikai 

sérülések megakadályozása érdekében. 

 Fák, cserjék kivágását és a nádirtást vegetációs időn kívül, augusztus 15. és március 15. között 

lehet végezni.  

 Az odvas fák kivágását augusztus 15. és október 30. közötti időszakban lehet elvégezni. A fák 

kivágás előtt az odúkat ellenőrizni kell, hogy élnek-e bennük denevérek. Denevérek észlelése 

esetén a fák kivágása előtt gondoskodni kell a mentésükről. Az odúk ellenőrzésébe valamint az 

esetleges mentési munkálatok tervezésébe, felügyeletébe be kell vonni a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatóság munkatársait. 

 Védett orchidea fajok egyedeinek és élőhelyeinek megőrzése érdekében a tervezett „Kalandpart” 

mentett oldali beavatkozásainak területén az Y=767521, X=249625; Y=767592, X=249671; 

Y=767538, X=249598; Y=767609, X=249645 EOV sarokponti koordinátákkal meghatározott 

téglalap alakú terület kikerítése és kíméleti területként történő fenntartása szükséges. A kemping 

területén az Y=767819, X=249834 központi EOV koordinátákkal jellemezhető legalább 10 m sugarú 

kör alakú terület zöld felületként történő fenntartása szükséges. A kíméleti területeken fejlesztések, 

beépítések nem valósulhatnak meg, a fejlesztések kivitelezése és az üzemelés során a kíméleti 

területeket a védett fajok fennmaradását lehetővé tévő módon kell fenntartani, megőrizni, szükség 

szerint műszaki védelemmel (pl. kerítés) ellátni. A területeken legfeljebb a felnövő cserjék, bokrok 

eltávolítása, esetleg tisztító kaszálás végezhető. A kíméleti területek kijelölését és kialakítását, a 

tervezett munkákat és ütemezésüket, a későbbi fenntartási tevékenységeket a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatósággal a helyszínen előzetesen egyeztetni kell.  

 A kiásott munkagödröket, munkaárkokat a műszaki és technológiai lehetőségek szerint a lehető 

legrövidebb időn belül vissza kell temetni. A hosszabb ideig nyitva maradó munkagödröket, 

munkaárkokat megfelelő módon le kell fedni, hogy azokba állat ne eshessen bele. 

 Amennyiben a munkaárkokba, munkagödrökbe védett hüllők, kétéltűek, kisemlősök mégis 

beleesnek azokat naponta és a betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő élőhelyre kell telepíteni. 

 A védett és/vagy közösségi jelentőségű halak és kétéltűek megóvása érdekében kotrási 

munkálatokat csak augusztus 10. és november 20. között lehet elvégezni.  
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 Állandó kültéri világítást csak a közlekedés biztonsága érdekében, valamint járdák és parkolók 

esetében lehet használni. Szükség esetén az építkezés munkálatainál ideiglenesen alkalmazható 

kültéri megvilágítás. 

 A díszkivilágítás és reklámfény 23.00 óráig alkalmazható. 

 Indokolt, tartós kültéri megvilágításhoz (ha az nem eleve oldalirányú megvilágítás) csak teljesen 

ernyőzött, síkburás világítóeszközöket lehet használni, amelyeket olyan módon kell kialakítani és 

karbantartani, hogy fényük a vízszintes sík alá 3-4 fokkal vetüljön. A világító szerelvényenként 

legnagyobb megengedett fényáram 1600 lumen. A lámpatestekben alkalmazott fényforrás sárgás 

fényű, meleg színhőmérsékletű (legfeljebb 3000 K°) lehet. 

 A kivitelezés lezárásával a felvonulási, szállítási és deponálási területként igénybe vett területeket 

helyre kell állítani. 

 Növénytelepítés esetén a területen őshonos, valamint a potenciális vegetációnak megfelelő 

növényfajok használhatók fel. Invazív és allergén növények nem telepíthetők. Az intenzíven terjedő 

fa- és cserjefajok jegyzékét az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 

évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FVM rendelet 3. számú melléklete 

tartalmazza. 

 A beruházással összefüggő kivitelezési munkálatok napkeltétől napnyugtáig végezhetőek. 

 Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag indokolt esetben a természetvédelmi kezelővel a 

helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a 

tevékenység, beavatkozás a természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. Az 

egyeztetést hitelt érdemlően igazolni kell és meg kell küldeni a természetvédelmi hatóságnak. Az 

igazolás a természetvédelmi őr által felvett és kölcsönösen aláírt jegyzőkönyvvel vagy az őri napló 

egyeztetésről szóló bejegyzésének aláírásával történhet.  

 

III. Tájékoztatom, hogy a kérelmezett tevékenység az alábbi engedélyek birtokában kezdhető meg: 

 Erdő igénybevételi eljárás lefolytatása szükséges, melyhez a szükséges kérelmet a Heves Megyei 

Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztályára 

(3300 Eger, Szövetkezet u. 4.) kell benyújtani. 

 

IV. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya (5000 Szolnok, József Attila u. 14.) 

36600/1223-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység 

megvalósításából vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem 

származnak, környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartja szükségesnek. 

Szakhatósági hozzájárulását alábbi előírással adta meg: 

A tárgyi beruházáshoz kapcsolódó vízilétesítmények létesítése, építése a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, valamint a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII.29.) BM 

rendelet alapján vízjogi engedélykötelesek. 

V. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem 

írom elő: 

 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció és kiegészítése 

alapján: 

 

Beruházó: Kalandpart Kft. (székhely: 1194 Budapest, Kiss János altábornagy utca 32.; fióktelep: 3386 

Sarud, Tisza-tó part 026/2.) 

A projekt keretében 2 fő fejlesztés megvalósítása tervezett:  

1. S.port - vitorlásbázis kialakítása  

2. Kalandpart fejlesztése.  

A tervezett beruházás területigénye: A tervezett fejlesztések a Magyar Állam tulajdonában, és a VÍZIG 

kezelésében lévő kivett területeken épülnek.  

 

A tervezett beavatkozások az alábbi helyrajzi számokat érintik: 

 

Település Helyrajzi szám Terület ha m
2
 Művelési ág Jelenlegi területhasználat 

 

 

 

Sarud 

 

 

 

 

095/2 56,0119 kivett tározó Tisza-tó 

095/1 557,0944 kivett tározó Tisza-tó 

091/2 34,8609 kivett Kis-Tisza Tisza-tó 

026/3 148,9658 kivett töltés, erdő töltés 

026/2 5,1615 kivett árok, erdő 

fás terület; meglévő strand 

és annak kiegészítő 

létesítményei 

 

A tervezett beruházás létesítményei: 

 

1. S.PORT - VITORLÁSBÁZIS kialakítása: 

1.1. Vitorlás kikötő, melynek tervezett létesítményei: 

- Kikötő stég 

- Kiszolgáló épületek 

- Közösségi tér 

- Klubház 

- Vendéglátó egységek 

- Sólya pálya 

- Térkő burkolat 

- Parkoló 

 

Tervezett kotrás és partbővítés feltöltéssel: A vitorlás kikötő fent felsorolt megvalósítani tervezett 

létesítményeivel érintett partszakaszon, ill. részben a partra merőlegesen a tározó belső része irányába 



 5 

összesen 5650 m
2
 kiterjedésű területen megtörténik a jelenlegi növényzet irtása, tereprendezés, ill. 

földfeltöltés. A vitorláskikötőhöz tervezett félsziget területe 4300 m
2
. Itt a nagyobb vízmélység miatt több 

feltöltésre van szükség, a feltöltés átlagos vastagága 2 m, erre kerül még 20 cm homok vagy humusz 

terítés. A vízisí pálya félszigete és a kikötő félszigete közötti feltöltött terület 1350 m
2
, itt 1 méter a 

feltöltés átlagos vastagsága, szintén 20 cm homok vagy humusz terítéssel a felszínen. A feltöltés a 

tervezett vitorláskikötőből, ill. annak előteréből, valamint a Kis-Tisza medréből, összesen mintegy 48460 

m
2
 kiterjedésű területről származó kikotort anyagból történik. A kotrást követően, a feltöltéssel érintett 

területen tereprendezés történik. Az új partvonal biztosítására akácfa karókból épül támfal, hossza 260 

m. Tervezett lejáró feltöltés és út: A töltésről a kikötő és a „Vízifalu” megközelítésére a mentett oldali 

felhajtóúttól keletre, azzal szemben a vízoldalon egy lejáró feltöltés kerül kialakításra kb. 20 m hosszan 

és 5,5 m szélességben kb. 130 m² területtel. A lejárón és annak folytatásaként térkőburkolatú út kerül 

kialakításra összesen 370 m hosszan 5,5 m szélességben, azaz 2035 m² helyfoglalással. 

 

1.2. Vízifalu, melynek tervezett létesítményei az alábbiak: 

- Kikötő stégek úszóházak számára 

- Vizes blokk, kiszolgáló helyiség 

- Privát strand 

 

Tervezett kotrás és partbővítés feltöltéssel: A vízifalu fent felsorolt megvalósítani tervezett 

létesítményeivel párhuzamos partszakaszon, 2700 m
2
 kiterjedésű területen megtörténik a jelenlegi 

növényzet irtása, tereprendezés, ill. földfeltöltés. A Vízifalunál létesülő feltöltés átlagos vastagsága 0,7 

m, melynek felszínére 20 cm homok vagy humusz terítés történik. A feltöltés a tervezett „VÍZIFALU”, 

előteréből, valamint a tervezett fejlesztéssel érintett partszakasszal közel párhuzamosan futó Kis-Tisza 

szakasz medréből, összesen mintegy 9200 m
2
 kiterjedésű területről származó kikotort anyagból történik. 

A kotrást követően, a feltöltéssel érintett területen tereprendezés történik. Az új partvonal biztosítására 

akácfa karókból épül támfal, hossza 212 m. 

 

1.3. Vízisí pálya, melynek tervezett létesítményei: 

- Vízisípálya 

- Vizes blokk, kiszolgáló helyiség 

- Vízimentő bázis 

- Gépház, kassza, öltöző és raktár kialakítására szolgáló épület 

 

Tervezett kotrás és partbővítés feltöltéssel: A vízisípálya fent felsorolt megvalósítani tervezett tervezett 

kiszolgáló épületei, egy a jelenlegi partvonalra merőlegesen, a tározó belső része irányába, összesen 

1500 m
2
 kiterjedésű felületen feltöltéssel kialakításra kerülő félszigetszerű területen kerülnek 

megvalósításra. A feltöltött terület kialakításával érintett felületen szükséges a jelenlegi növényzet irtása, 

tereprendezés, ill. földfeltöltés. A feltöltés a tervezett vízisípálya nyomvonalából, valamint a Kis-Tisza 

azzal párhuzamosan futó mederszakaszából, összesen mintegy 14610 m
2
 kiterjedésű területről 

származó kikotort anyagból történik. A feltöltés átlagos vastagsága itt 2,0 m, melynek felszínére 20 cm 

homok vagy humusz terítés történik. A kotrást követően, a feltöltéssel érintett területen tereprendezés 

történik. Az új partvonal biztosítására akácfa karókból épül támfal, hossza 137 m. 

 

1.4. „Matula Horqászbázis”, „Nomád kemping" és „kutya strand, melynek tervezett létesítményei: 

- Vizesblokk és öltöző 

- „Matula horgászbázis” kiszolgáló épület és raktár 
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- Mobilházak a „Nomád kemping”-ben 

 

A horgászbázis, kemping tervezett létesítményeivel párhuzamos partszakaszon, 3000 m
2
 kiterjedésű 

területen megtörténik a jelenlegi növényzet irtása, tereprendezés, ill. földfeltöltés. A feltöltés átlagos 

vastagsága 0,7 m, melynek felszínére a tereprendezést követően 20 cm vastagságban homok vagy 

humusz borítás kerül. A feltöltés a tervezett projektelemek előteréből, valamint a tervezett fejlesztéssel 

érintett partszakasszal közel párhuzamosan futó Kis-Tisza szakasz medréből, összesen mintegy 10230 

m
2
 kiterjedésű területről származó kikotort anyagból történik. A kotrást követően, a feltöltéssel érintett 

területen tereprendezés történik. Az új partvonal biztosítására - a „kutya strand” kivételével - akácfa 

karókból épül támfal, melynek hossza 191 m. 

 

1.5. S.port - vitorlásbázis egyéb kapcsolódó létesítményei: 

- Mobil kerítés 

- Új ivóvíz és szennyvíz nyomóvezeték 

- Lejáró rámpa 

- Parti út 

 

2. KALANDPART kialakítása: 

 

2.1. Vízoldali fejlesztések létesítményei: 

- Kikötő stég 

- Bejárat, új recepció, pénztár, ajándékbolt 

- Üzemelő fröccsterasz felújítása és előterének bővítése 

- Horgász bázis kiszolgáló épület vizesblokkal 

- Vizesblokk és öltöző 

- Aquaglide bázis 

- Csónakház és raktárépület 

- Pénztár és kölcsönző épület 

- Sólya pálya 

- Úszómű vendéglátóipari egységgel 

- Járda és terasz 

- Koktélbár 

- Szabadtéri kondipark 

- Úszó színpad 

 

A tervezett „KALANDPART” fejlesztéssel érintett partszakasz teljes hosszában a jelenlegi partvonal 

mentén megtörténik a jelenlegi növényzet irtása és tereprendezés, majd a jelenlegi partvonallal 

párhuzamosan változó, 5-15 m szélességben földfeltöltés történik. A fejlesztéssel érintett partszakasz 

délnyugati végén és az északkeleti végén egyaránt egy-egy 15 m széles, a jelenlegi partvonalra 

merőlegesen, a tározó belső része irányába, a Kis-Tisza medrét megközelítő, de azt el nem érő 

félszigetszerű feltöltés kerül kialakításra. A feltöltés a strand területéről, valamint a Kis-Tisza azzal 

párhuzamosan futó mederszakaszából, összesen mintegy 35200 m
2
 kiterjedésű területről származó 

kikotort anyagból történik. A kotrást követően, a feltöltéssel érintett területen tereprendezést végeznek, 

majd a rendezett felszínre 20 cm vastag homokborítás kerül. Az új partvonal biztosítására akácfa 

karókból épül támfal. A tervezett beavatkozás jellemző adatai: 

 a feltöltés területe:~ 6650 m²; 
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 a homok feltöltés 20 cm-rel számolva 1330 m³; 

 a kotort iszap mennyisége átlagosan 80 cm feltöltéssel számolva 5880 m³; 

 az akácfa karós támfal hossza ~ 348 m. 

 

A feltöltést megelőző előkészítő munkák keretében nádas és fásszárú növényzet eltávolítási, irtási 

munkálatokra elsősorban a vízoldali fejlesztési terület északkeleti részén lesz szükség, mintegy 2500 m² 

kiterjedésben.  

 

2.2 Mentett oldali fejlesztések létesítményei: 

- Új lakókonténerek elhelyezése 

- Új közösségi bázis elhelyezése 

- Új recepció, pénztár, hajós és horgászbolt 

- Kerékpárkölcsönző és zárt kerékpártároló 

- Étterem felújítása és bővítése 

- Új raktárkonténer elhelyezése 

- Új karbantartó konténer elhelyezése 

- Új IRODA konténer elhelyezése 

- Fagyizó áthelyezése 

- Új mobilházak elhelyezése 

- Közösségi épület 

- Gyermek játszóház (Aprópolisz) 

- Trambulin part 

- Edzőterem és kiszolgáló épület 

- Csónakház 

- Gáztartály 

- Új sportpályák létesítése 

- Parkoló 

- Erdei kalandpálya, KNEIPP sétapark és Kutyamegőrző 

- Kutyakiképző pálya 

- A kerítés létesítése 

- Szabadtéri kondipark. 

 

A mentett oldali fejlesztési terület, összesen 5,16 ha területén (teljes erdő és a szivárgó csatorna partja) 

a kivitelezést megelőzően sor kerül az aljnövényzet irtására, a fásszárú vegetáció egészségügyi 

átvizsgálásra, ez alapján a beteg fák eltávolítására és pótlására, szükség szerinti parkosításra. 

 

2.3. Kalandpart egyéb kapcsolódó létesítményei: 

- Mobil kerítés 

- Új ivóvíz és szennyvíz nyomóvezeték 

- Elektromos áram átvezetése a vízoldali fejlesztési területre 

- Megközelítési út és parkoló 

- Út és járda 

- Lejáró feltöltés és út 

- Élményfalu betűszobor 

 

A létesítési tevékenység hatótényezői:  
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1. Földmunkák, terület előkészítés 

- Fák, cserjék irtása (új létesítmények területének előkészítése) 

- Kotrás (úszókotróról történő mederanyag fenékürítős uszályba rakása) 

- Terület feltöltés a kotort anyagból 

- Homokterítés 

- Csőfektetési munkák (ivóvíz hálózat fejlesztés és szennyvíz-elvezetés kialakítás) 

 

2. Előregyártott konténerek, elemek elhelyezése 

- Alapozási, betonozási munkák (új épületek) 

- Konténerek elhelyezése 

- Utak és parkoló kialakítás, térkövezés 

 

3. Útépítési munkák - a Kalandpartnál bekötőút építése (aszfaltozás) 

 

Az üzemeltetés hatótényezői: 

- Fenntartás, állagmegőrzés (üzemi feltételek biztosítása, kialakított új burkolt felületek karbantartása, 

patkák karbantartása) 

- Strand használata során szennyvízkibocsátás, 

- Strand használata során hulladékképződés 

- Strand használatból eredő zajhatások 

- Az új létesítmények kialakítása során beépített berendezések additív zajhatása 

- A terület megközelítésére használt járművek légszennyező anyag kibocsátásai, ill. zajkibocsátása 

 

A létesítési tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigénye:  

A fejlesztés során a beszállított anyagok részben anyagnyerő helyekről, részben az előre gyártott 

elemeket előállító üzemekből (konténerek) közúton kerülnek a munkaterületre. 

- Az S. port területén tervezett beavatkozások szállításigénye: 

A beruházás idején várható járműszám: 412,9 db - kétirányú forgalom esetén ez 825,9 db jármű. A 

beszállítás időtartama: 60 nap. A napi járműszám: 13,8 db ~ 14 db. Érintett közút: 3213 - Kisköre-

Poroszló összekötő út. 

- Kalandpart területén tervezett beavatkozások szállításigénye: 

A beruházás idején várható járműszám: 669,3 db - kétirányú forgalom esetén ez 1338,6 db jármű. A 

beszállítás időtartama: 90 nap. A napi járműszám: 14,9 db ~ 15 db. Érintett közút: 3213 - Kisköre-

Poroszló összekötő út. Az üzemeléshez kacsolódó gépjárműforgalom: Az üzemelés során a jelenlegi 

terheltség a járműforgalmat tekintve a turisztikai forgalom növekedéséből adódóan várhatóan. 

 

VI. A határozat alapjául szolgáló 2019. márcious havi keltezésű előzetes vizsgálati dokumentációt 

valamint kiegészítéseit a BioAqua Pro Kft. (4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.) készítette.  

 

VII. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Poroszlói 

Közös Önkormányzati Hivatal Sarudi Kirendeltség Jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 

10 napon belül gondoskodjanak a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos 

egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül 

tájékoztatni kell. 
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VIII. Az eljárási költséget a Kérelmező viseli. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-

köteles, mely a Kérelmező által befizetésre került. 

 

IX. A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz  

(1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de hatóságomnál elektronikus úton benyújtandó 

fellebbezéssel élhet. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre 

hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre hivatkozni, 

amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok 

miatt nem hivatkozott.  

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 125 000-, Ft, melyet a Heves Megyei 

Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú számlájára 

kell átutalási megbízással teljesíteni. Átutalás esetén az átutalási megbízást vagy annak hiteles 

másolatát a hatóság részére meg kell küldeni. 

 

Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés 

nélkül – véglegessé válik. 

 

Indokolás kivonata:  

 

A Kalandpark Kft. (székhely: 1194 Budapest, Kiss János altábornagy utca 32.; fióktelep: 3386 Sarud, 

Tisza-tó part 026/2.) megbízásából eljáró BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

(4032 Debrecen, Soó Rezső u. 21.) a „Sarudi Szabadstrand és környezetének turisztikai infrastruktúra 

fejlesztése” c. beruházás megvalósításához és üzemeltetéséhez kapcsolódó beavatkozásokra 

vonatkozóan 2019. március 14. napján előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

Kérelméhez csatolta a BioAqua Pro Kft. által előzetes vizsgálati dokumentációt és mellékleteit.  

Kérelme alapján 2019. március 15-én előzetes vizsgálati eljárás indult. 

 

A kérelemben tervezett létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25. ) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Khvr.) 3. számú 

melléklete 112. pontja [Szabadidő eltöltésére szolgáló állandó szabadtéri létesítmények (védett 

természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 1 ha-tól)] alapján a környezetvédelmi 

hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a 

továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdése szerinti döntés meghozatalára nincs lehetőség, tekintve, hogy a 

tényállás tisztázása szükséges. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 

el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint 

honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

Továbbá az eljárás során a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati 

dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település, Poroszlói Közös 

Önkormányzati Hivatal Sarudi Kirendeltség Jegyzőjének megküldtem közhírré tételre. 

http://www.magyarorszag.hu/
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A z eljárás során a beruházással kapcsolatban észrevétel sem az érintett településhez, sem a 

Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság részéről. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény 

környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve  

a tervezett munkálatokból származtatható várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan 

szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

 

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével, a ”Sarudi Szabadstrand és környezetének turisztikai infrastruktúra fejlesztése” c. 

beruházás megvalósításához és üzemeltetéséhez kapcsolódó beavatkozásokra vonatkozóan további 

hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás 

környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység megvalósítása nem teszi 

szükségessé a településrendezési tervek, településrendezési eszközök módosítását. 

 

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ( a továbbiakban: 

Kvt.) 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) ac) pontjai, (3)(4) 

bekezdései alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § 

(2) bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

Az Ákr.  124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló  469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 31.) 

FM rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (2) 

bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. 

Megállapítottam, hogy az eljárási költséget a Kérelmező viseli, hatóságomnak fizetési kötelezettsége 

nem keletkezett, a függő hatályú döntéshez joghatások nem fűződnek, tekintve, hogy a Kvt. 67. § (2) 

bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.  

 

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §, 116. § (2) bekezdése a) pontja valamint a 118. § - a 

figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és megfizetésének módjáról a 

14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (1)(3)(6) bekezdése, 9. § d) pontja, valamint  1. számú melléklet 35. 

pontjának figyelembe vételével e rendelet 2. § (5) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

  

 

 A környezetvédelmi hatóság a közleményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

A közzététel napja: 2019. április 17. 

 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  
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Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.    

 

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

megbízásából:           

 

Kelemen Zoltán 

 osztályvezető 
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