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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztály 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 b) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 

10. § (3) 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 

 

Ügy száma:  HE/KVO/00031/2022. 

Ügy tárgya: A Tiszanána – Dinnyéshát kikötő és Tisza part között építendő kerékpárút létesítésére 

vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása  

Kérelmező: Viziterv Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1012 

Budapest, Márvány utca 1/D.) – meghatalmazottja Desics Judit  

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/00031-17/2022. számú határozatával lezárta. 

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

I. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (5002 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; KÜJ: 

100129207) helyett és nevében eljáró Viziterv Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó 

és Szolgáltató Kft. (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.) – meghatalmazottja Desics Judit – a 

továbbiakban: Kérelmező - által a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályára (a továbbiakban: Környezetvédelmi 

Hatóság) a Tiszanána – Dinnyéshát kikötő és Tisza part között építendő kerékpárút (KTJ: 102981978) 

létesítésére 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 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
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II. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (5000 Szolnok, József Attila út 14.) 36600/158-1/2022.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi beruházáshoz az alábbi kikötésekkel járult hozzá: 

 

„A tervezett tevékenység megvalósításából vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból jelentős 

környezeti hatások nem származnak, környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartjuk 

szükségesnek. 

1. A kerékpárút kivitelezése csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, felszíni és felszín 

alatti víz ne szennyeződhessen, biztosított legyen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. 

2. Figyelembe kell venni a felszíni vizek minősége védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendeletben foglaltakat. 

3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység nem 

eredményezhet a jelenlegi felszín alatti vízminőségi értékeknél, illetve a 6/2009 (IV.14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendeletben foglalt „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb 

állapotot a felszín alatti víznek. 

4. Az engedélyes a létesítés során bekövetkező havária jellegű vízszennyezést, károsodást 

haladéktalanul köteles bejelenteni hatóságunknak, azonnal gondoskodva a szennyező 

tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről (a 219/2004. (VII. 21.) 

Kormányrendelet 19.§ (1) bekezdés szerint). 

5. Tilos a felszín alatti vizekbe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni 

(közvetett és közvetlen úton egyaránt). 

6. Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni 

Hatóságunknak. 

7. A KÖTIVIZIG kezelői hozzájárulását a kivitelezés megkezdése előtt be kell szerezni.” 

 

III. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező tevékenység végzéséhez környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatását nem írom elő. 

 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

A Tiszanána-Dinnyéshát kikötő és szabad strand közötti szárazföldi területen – a kishajó kikötő területén 

a hullámtéren, a tervezett sólyapályától a meglévő burkolatig - kb.150 m hosszú 3 m széles új kerékpárút 

szakasz kiépítése.  

A kerékpárút megvalósításával biztosítottá válik a tározó két oldalán lévő települések (Tiszanána, 

Tiszaderzs) között csónakokkal a kerékpárosok és kerékpárjaik szállítása után a folyamatos kerékpáros 

közlekedés lehetősége. 

A tervezett kerékpárút aszfalt burkolattal készül, alapvetően a kerékpáros közlekedést biztosítja, 

teherbírása azonban lehetővé teszi szükség esetén az üzemi közlekedést is. A tervezett burkolat 

vízszintes vonalvezetése kerékpározás számára korlátozás nélkül megfelel, gépjárműforgalom csak 

külön engedéllyel veheti igénybe, sebességkorlátozással.  

A nyomvonal kialakításánál lényeges szempont volt a területen lévő fák, valamint a meglévő 

létesítmények védelme. Elkészül továbbá a meglévő járdát és a tervezett kerékpárút burkolatát 

összekötő térkő burkolat is.  

A kerékpárút szakasz hossza 142,0 m, a tervezett összekötő járdaszakasz hossza 5,0 m.  

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Tiszanána, Abádszalók 

A tevékenységgel érintett ingatlanok: Tiszanána, külterület 0331, 0332, 0333. hrsz. 
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Magassági vonalvezetés  

A tervezett kerékpárút síkvidéki, kis szintkülönbségű terepen halad, amiből max. 30 cm-el emelkedik ki.  

A burkolat hosszirányú esése ill. emelkedése 1,79 – 0,08 % közötti, a pályaszint esése és esésváltásai a 

közlekedés szempontjából teljesen elhanyagolhatóak.  

Keresztmetszeti kialakítás  

A kerékpárút burkolatszélessége 3,0 m, a padka szélessége 0,5-0,5 m  

A burkolatot 2,5 %-os egyoldali oldaleséssel, a padkát 5%-os eséssel kell kialakítani.  

A kerékpárút kivitelezési munkáinak várható időpontja 2022. május, időtartama 1-2 hónap. 

 

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

 

V. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Tiszanána Községi 

Önkormányzat Jegyzőjének (3385 Tiszanána, Fő út 108/1.) és Abádszalók Város Önkormányzat 

Jegyzőjének (5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.) azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon 

belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való 

közzétételéről. A közzétételről a Környezetvédelmi Hatóságot a közzétételt követő 5 napon belül 

tájékoztatni kell. 

 

VI. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során megfizetésre került. 

 

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

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a 

Környezetvédelmi Hatóságnál, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon belül kell 

elektronikus úton benyújtani. 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 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. A közigazgatási cselekmény hatályosulására a keresetlevél 

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

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 

 

Az Indokolás kivonata: 

Kérelmező 2022. január 2-án a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott kérelemben a 

tárgyi létesítmény megvalósítására vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

Khvr.) 3. számú melléklet 87. pont [Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak 

(amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), c) az előző pontokba nem tartozó országos közút, 

helyi közút, a közforgalom elől el nem zárt magánút és kerékpárút védett területen, Natura 2000 

területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül] hatálya alá tartozik, ezért a környezetvédelmi 

hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

A fentiek alapján 2022. január 3-án előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 
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Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban 

kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel Kérelmezőt tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a hatóság a továbbiakban 

az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el. 

 

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

dokumentációt és a közleményt megküldtem 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. 

 

A Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a Környezetvédelmi Hatóság 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a 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 egységei bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontban ismertetett 

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

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet] 1. 

melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett 

szakhatóság állásfoglalását. 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a Kérelmező az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg az 

eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését nem igazolta és a Környezetvédelmi Hatóság 

nyilvántartása szerint sem fizette meg, továbbá a benyújtott dokumentum zaj- és rezgésvédelmi 

szempontból hiányos, ezért a tényállás tisztázása érdekében HE/KVO/00031-9/2022. számon 

hiánypótlási felhívás került kiadásra. Pótlási kötelezettségének Kérelmező az igazgatási díj befizetésével 

2022. január 23-án, illetve zaj- és rezgésvédelmi szempontból a 2022. január 24-én benyújtott 

dokumentációval eleget tett.  

Az érintett település jegyzője tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a tárgyi tevékenységgel 

kapcsolatos közlemény a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. 

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. 

A benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység 

környezeti hatásai véleményezhetők, a 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 Tiszanána – Dinnyéshát kikötő és Tisza part között építendő kerékpárút 

(KTJ: 102981978) létesítésére vonatkozóan a rendelkező részben foglaltak szerint további 

hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek. 
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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. 

Az eljárási költséget az Kérelmező viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

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

Az Ákr. 124.- 129.§ -ai alapján, az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, 

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

(1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 1. mellékletének 35. pontja figyelembevételével 

állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései alapján 

rendelkeztem, megfizetésének módjáról a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik. 

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. 

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

keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39.§-a alapján adtam meg. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9.§ -a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a Kp. 50-

55.§.a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7.§ (1) bekezdés a) pontja, 12.§ (1) 

bekezdése, 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. 

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. 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

A közzététel napja: 2022. február 14. 

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.  

Kelt Egerben, az elektronikus aláírás szerint. 

 

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

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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