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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 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/02413/2022. 

Kérelmező: Nagy Andrea Tünde 

Beruházó: Zátonyerdő Kft. (3388 Poroszló, Temető út 23.) 

Ügy tárgya: A Poroszló 3001/4 hrsz-ú ingatlanon tervezett ’Horgászfalu’ létesítésére vonatkozó 

előzetes vizsgálati eljárás 

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Poroszló 

A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok adatai: Poroszló belterület 3001/4 hrsz. 

A hatásterülettel feltételezhetően érintett település: Tiszafüred 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A beruházás a Poroszló belterületbe sorolt 3001/4 hrsz-ú ingatlanon valósul meg, mely egy 15,2086 

hektár nagyságú, kivett víztározó besorolású – jelenlegi állapotában erdővel borított – földterület 

(650x240 méteres nagyságú elnyújtott téglalapba foglalható). A terület a Tisza nagyvízi medrében 

helyezkedik el. 

Az ingatlan délnyugati (’félsziget’) részén 2 db kb. 650 m hosszú hosszanti csatorna kotrására kerül 

sor, melyek futása a Tisza partvonalával párhuzamos, szélességük 25 m, kotrási mélységük: teli 

vízszint -1 m. A kotrásból kikerülő fold es iszap a csatornák közötti részen kerül elterítésre, átlagosan 

1 m-es szintemelkedést biztosítva a szárazföldi területeken. A csatornák által felosztott szárazföldi 

területen vízi kapcsolattal is rendelkező 15*25 m-es azaz 375 m
2
-es illetve néhány nagyobb méretű 

telket jelölnek ki (összesen 185 db). Az így kialakított telkek önálló, saját helyrajzi számmal kerülnek 

bejegyzésre. A telkek szárazföldi megközelítését 6 m szeles aszfaltút teszi majd lehetővé, melyek 

egyrészt a földnyelvekre befutnak, másrészt körbejárást biztosítanak. A helyszínre érkező vendég-

gépjárművek parkolását a telek észak-keleti, 33 sz. főközlekedési útról megközelíthető ’szárazföldi’ 

részen kialakítandó parkoló szolgálja majd (parkoló területe: 190 m * 40 m= 7600 m
2
). A 33. sz. 

főközlekedési útról való le- ill. felhajtási lehetőséget a közút kezelőjenek bevonásával kell biztosítani. 

A kotrással létrejövő belső öbölhálózat egy összekötő csatorna kialakításával csatlakozik majd a Kis-

Tiszához a telek nyugati oldalán, mely az öbölből való kijutás lehetőségét vízi úton is biztosítja a 

Tiszára. Az összekötő csatorna feletti átjárást az eredeti tervek szerint vasbeton híd biztosítja, mely a 

fenntartási munkálatokhoz szükséges közlekedést teszi lehetővé a Kis-Tisza tárgyi telek felőli oldalán.  
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A csatornák kotrásával egyidejűleg a Kis-Tisza jobb parti sávjának kotrására is sor kerül 

mederbővítési céllal – 6 m-es fenntartási (parti) sáv biztosításával –, ezáltal biztonságosabbá téve a 

kishajók járműforgalmát, illetve biztosítva a kikötés lehetőséget (amennyiben a Közép-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság ehhez későbbi engedélyével hozzájárul). 

A kialakított telkek mindegyike megközelíthető lesz aszfaltos úton a szárazföldről, illetve a 

mesterséges csatornákon keresztül csónakokkal is (a kikötési lehetőség biztosított lesz). A telkek 

területén típusterv szerinti, lábakon álló horgászházak építésére lesz lehetőség a kiadásra kerülő 

építési engedélyhez igazodva. A tervezési terület északkeleti részén – a parkoló mellett – 

közműfogadó állomás kerül telepítésre, illetve kereskedelmi részleg kialakítása is tervezett. 

A beruházás megvalósításának tervezett időtartama: 2022. november – 2023. december 31. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. december 04. 

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. 

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. 

A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó 

hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe. Mindezek alapján az ügyintézés határideje: 

2023. év február hónap 02. napja. 

 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu 

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

A tervezett beruházás a Khvr. 3. számú melléklet 128. pontja [Egyéb, az 1-127/A. pontba nem 

tartozó építmény vagy építményegyüttes beépített vagy beépítésre szánt területen d) védett 

természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha területfoglalástól vagy 50 

parkolóhelytől] hatálya alá tartozik, így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban 

hozott döntésétől függően, környezeti hatásvizsgálat köteles. 

Kérelmező 2022. december 03. napján, elektronikus úton benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati 

eljárás lefolytatását kezdeményezte. Kérelme alapján az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében 

előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezeti Hatóság előtt. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az 

eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos 

helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. Közhírré tétel céljából megküldi a közlemény 

közzétételével egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, 

a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányát, illetve a feltételesen érintett település jegyzőjének 
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a közleményt. A jegyzők gondoskodnak a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül 

történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. 

A kérelem és a dokumentáció megtekinthető elektronikus formátumban a Környezetvédelmi Hatóság 

honlapján a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-

hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon HE/KVO/02413/2022. számon, a keltezés napját 

követő 30 napig. 

A dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz vagy az 

illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani a közzététel időtartama alatt. 

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. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. december 09. 

 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 10/2022. (IX. 22.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Főispánnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 15/2022. 

(XI. 16.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 14-16. §-ának rendelkezésein alapul. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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