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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az általános 

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

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

Khvr.) 5. § (6) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré 

teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00288/2022.  

 

Az ügy tárgya: az OTL Kikötő Kft. által Újlőrincfalva, Tisza jobb parti árvízvédelmi töltés, 0+600-0+900 

tkm szelvények között tervezett kotrás, feltöltés és partvédelem magvalósítására vonatkozó előzetes 

vizsgálati eljárás lezárása 

 

Az ügyfél neve: OTL Kikötő Kft. (1118 Budapest, Sasadi út 84.) 

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE/KVO/00288-19/2022. számú 

határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

I. Az OTL Kikötő Kft. (1118 Budapest, Sasadi út 84., a továbbiakban: Ügyfél, KÜJ:103879323) nevében 

eljáró Daviép Dél-alföldi Vízépítő Kft (6500 Baja, Rókus u. 13/B., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére 

indult, az Újlőrincfalva, Tisza jobb parti árvízvédelmi töltés, 0+600-0+900 tkm szelvények között tervezett 

kotrás, feltöltés és partvédelem (KTJ:102991117) magvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati 

dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást 

lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, így 

az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 
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környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

 

II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozatok 

beszerzése szükséges: 

 A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 28. § (1) bekezdése és a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése szerint a vízilétesítmények 

megépítéséhez vízjogi létesítési engedély szükséges, amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól meg kell kérni a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben és a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 

rendeletben előírtak szerint összeállított dokumentáció benyújtásával. 

 

III. Létesítés és üzemeltetés során természetvédelmi szempontból az alábbiak betartása szükséges: 

1. A tevékenységet a természeti értékek legnagyobb kímélete mellett kell végezni. 

2. A beavatkozás területi igénybevételét a műszakilag indokolható legkisebb mértékre kell csökkenteni. 

3. A kivitelezés megkezdése előtt legalább 5 nappal telefonon értesíteni kell a Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság (a továbbiakban: HNPI) illetékes természetvédelmi őrét (Kiss Ferenc, tel.: +36-30/242-

4063). A kotrási munkálatok időpontját a HNPI szakemberével előzetesen egyeztetni kell, a 

beavatkozást a természeti értékeket (halak, kétéltűek) legkevésbé veszélyeztető időszakban kell 

elvégezni. 

4. Amennyiben a kivitelezés során fakivágás, cserjeirtás, nádirtás szükséges, az a vegetációs és költési 

időszakon kívül, szeptember 1. és március 15. között végezhető. Törekedni kell az őshonos 

faegyedek kíméletére, meghagyására. Az időbeli korlátozástól eltérni kizárólag különösen indokolt 

esetben, a HNPI szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően 

lehetséges, abban az esetben, ha a beavatkozás a természetvédelmi érdekek sérelme nélkül 

megvalósítható. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni és a természetvédelmi hatóságnak 8 

napon belül meg kell küldeni.  

5. A létesítményt a lehetőségekhez mérten tájba kell illeszteni. Növénytelepítés (gyep, cserje, fa) esetén 

őshonos, valamint a terület potenciális vegetációjának megfelelő növényekből kell válogatni. 

6. A megvalósítás során bolygatott talajfelszíneket a kivitelezés befejező időszakában helyre kell állítani, 

azokon az inváziós és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését kaszálással 

meg kell akadályozni. 

7. A világítástechnikai megoldások tervezésénél az alábbiakat kell betartani: 

 Állandó kültéri világítást csak a közlekedés biztonsága érdekében, valamint járdák és parkolók 

esetében lehet használni. Szükség esetén építkezési munkáknál ideiglenesen alkalmazható kültéri 

megvilágítás. 

 Állandó világítás, díszkivilágítás és reklámfény 23:00 óráig alkalmazható, ezután a megvilágító 

lámpát ki kell kapcsolni, annak időkapcsolósnak kell lennie vagy a kikapcsolásról más módon 

gondoskodni kell. Alkalmazható megoldás a szabályozható fényáram (dimmelés), ekkor 23:00 óra 

után automatikusan csökkentendő a fényáram. 

 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 szerelvényenkénti 

legnagyobb megengedett fényáram 1600 lumen. Meleg fényű LED-ek vagy lámpák kerüljenek 
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alkalmazásra. A lámpatestekben alkalmazott fényforrás sárgás fényű, meleg színhőmérsékletű 

(legfeljebb 2700 K
o
) legyen. 

 Folyamatosan működő kültéri világítást nem szabad használni. Az éjszakai megvilágítást csak 

indokolt esetben (pl. személy- és vagyonbiztonsághoz) megengedett felkapcsolni, ehhez 

mozgásérzékelővel bekapcsoló lámpa alkalmazható. 

 

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

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Szolnok) 36600/708-1/2022.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában megállapította, hogy a megvalósuló beruházásból vízgazdálkodási és vízvédelmi 

szempontból jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása 

nem szükséges. 

 

V. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem 

írom elő. 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A beruházás ismertetése:  

Ügyfél a Magyar Állam tulajdonában, Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: 

KÖTIVIZIG) vagyonkezelésében lévő, Tisza folyó jobb parti árvédelmi töltés 0+600 – 0+900 tkm 

szelvényeivel határolt, Újlőrincfalva 0132 hrsz-ú, kivett anyaggödör megnevezésű ingatlanból összesen 

15.323 m
2
 víz-és földterületet bérel, kikötő létesítése és üzemeltetése céljából.  

A beruházással érintett, Újlőrincfalva közigazgatási területén lévő ingatlanok:  

Hrsz. Művelési ág Terület (m
2
) Tulajdonos Vagyonkezelő 

0132 kivett anyaggödör 96.551 Magyar Állam KÖTIVIZIG 

0133 kivett víztározó 931.732 Magyar Állam KÖTIVIZIG 

Újlőrincfalva 0132 és 0133 hrsz-ú ingatlanok NATURA 2000 területen helyezkednek el. 

A bérelt terület, szinte teljes egészében a Tisza-tó vízterületén helyezkedik el, ezért az árvédelmi töltés 

lábától számított 10 méter védőtávolságon túl, 15 m széles parti sáv kialakítása, feltöltése, a tó felőli 

oldalon a kellő vízmélység biztosításához kotrási munka szükséges. A feltöltés, kotrás határvonalán 

partvédelem kiépítése is szükséges a teljes bérelt partszakaszon.  

A beruházás során részben kotrással részben feltöltéssel alakul ki a kikötő új terepszintje. A bevágások 

és a feltöltések határán függőleges partfal kerül kialakításra akácfa cölöpökkel. A kotrási fenékszint 

mélysége a 0+600-0+800 tkm szelvények között 86,0 mBf, a 0+800-0+900 tkm szelvények között pedig 

87,0 mBf. A kotrás maximális mélysége a jelenlegi térszínhez képest átlagosan egy méter alatti, néhány 

ponton éri csak el a 1,5 m-t. A kotrásból kikerült talajok átkarolással kerülnek elhelyezésre a feltöltéssel 

érintett részen. 

A bérelt partszakasz teljes területe: 15.323 m
2
 

A feltöltött terület határpontjainak EOV koordinátái: 

 0+600 tkm vonalában: Y=768 905,96 m X=251 469,13 m  

 0+900 tkm vonalában: Y=769 062,11 m X=251 699,29 m  
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A kotrással érintett sáv szélessége 22-29 m között változik. 

Tervezett munkamennyiségek:  

- Humusz leszedés: 52 m
3
  

- Kotrás (hígfázisú): 8228 m
3
  

- Feltöltés: 4878 m
3
  

- Partfal építés: 300 m hosszban (0+600 – 0+900 tkm szelvények között)  

- Humuszterítés: 15 cm vtg.  

- Füvesítés: 350 m
2
  

- Sólyapálya kialakítása,  

- Partfal kettős cölöpsorral: 30 m hosszban  

- Járófelület vb elemekkel: 72 m
2
  

Létesítés időtartama, üzemeltetés várható kezdete: 

Kérelmező a tervezett kotrás, feltöltés, partvédelem kialakítását a szükséges hatósági (környezet- és 

természetvédelmi, vízügyi- és vízvédelmi) engedélyek beszerzését követően tervezi megvalósítani. A 

kivitelezési munkáknak, szükséges engedélyek megléte esetén is időkorlátja van (árvízmentes idő, 

vegetációs időszak). 

Az előbbiek miatt a kivitelezés 2022. 08. 15. után kezdhető meg.  

A műszaki átadás tervezett ideje 2022. év vége. 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Újlőrincfalva 

 

VI. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

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

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (3387 Újlőrincfalva, Kossuth Lajos út 26.) azzal, hogy a 

megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és 

helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a 

továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

 

VIII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely Ügyfél által befizetésre került. 

 

IX. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a 

Környezetvédelmi Hatósághoz a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül, 

elektronikus úton kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem 

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel 

eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a 

közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. 
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Indokolás kivonata:  

Ügyfél megbízásából eljáró Kérelmező 2022. január 21. napján, elektronikus úton benyújtott kérelmében 

előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

tv. (továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése alapján 2022. január 22. napján eljárás indult. 

 

A dokumentációban bemutatott tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

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. 

 

Az eljárás során megállapítottam, hogy a tényállás tisztázása szükséges, ezért a kérelmet teljes 

eljárásban kell elbírálni. 

 

Fentiekre tekintettel, HE/KVO/00288-2/2022. számon tájékoztattam a Kérelmezőt, hogy a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt HE/KVO/00288/2022. számon folyamatban lévő előzetes vizsgálati 

eljárásban a hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el és a teljes 

eljárás ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (a 

továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő 45 nap, azaz: 2022. 03. 

07. 

 

Továbbá megállapításra került, hogy a Kérelmező az eljárás kezdeményezésekor az eljárás igazgatási 

szolgáltatási díját nem fizette meg, valamint hogy a dokumentációhoz a Natura 2000 hatásbecslési 

dokumentációt nem csatolta, erre tekintettel HE/KVO/0288-3/2022. számon hiánypótlásra hívtam fel. 

Kérelmező a hiánypótlásban foglaltaknak 2022. 01. 31-én eleget tett. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján megküldtem a kérelmet, az 

előzetes vizsgálati dokumentációt és a közleményt a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének közhírré tételre. Ezzel egyidejűleg felhívtam a figyelmét, hogy a tervezett beruházással 

kapcsolatosan a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján 15 napon belül nyilatkozatot tehet. 

 

Ezt követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a 

Környezetvédelmi Hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján. 

 

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet] 28. § (1) bekezdése alapján a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező 

szervezeti egységének bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában ismertetett 

szakkérdést, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott 

szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 
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A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, mint a Tisza vagyonkezelőjét HE/KVO/00288-7/2022. 

számon tájékoztattam a tárgyi előzetes vizsgálati eljárás megindulásáról. 

 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a Kérelmező a dokumentációt nem megfelelő részletesség 

nyújtotta be, ezért HE/KVO/00288-15/2022. számon ismételt hiánypótlási felhívás került kiadásra. 

Kérelmező pótlási kötelezettségének 2022. február 16-án eleget tett. 

 

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban észrevétel 

sem az érintett településhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság 

részéről. 

 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

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 az OTL Kikötő Kft. által Újlőrincfalva, Tisza jobb parti árvízvédelmi töltés, 

0+600-0+900 tkm szelvények között tervezett kotrás, feltöltés és partvédelem magvalósítására 

vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben megállapítom, 

hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető. 

 

A rendelkező rész III. fejezetében meghatározott természetvédelmi tett feltételeket a Khvr. 5. § (3) 

bekezdés alapján határoztam meg. 

 

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

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. 

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.  

A Környezetvédelmi Hatóság a határozatot a Kvt. 71. § (3) bekezdése valamint az Ákr. 89. §-a alapján 

közhírré teszi. 

 

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 

 

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 környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

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

bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. 
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Az eljárási költséget az Ügyfél viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam.  

 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

keresetlevél követelményeit a Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást 

a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) 

pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 

szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és 

illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja 

határozza meg. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

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

A közzététel napja: 2022. március 7. 

 

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

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

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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