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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/01267/2022. 

Kérelmező: Viridium Kft. (4400 Nyíregyháza, Nádor u. 33. I. em. 8.) 

Ügy tárgya: Az Újlőrincfalva kishajó kikötő, Tisza jobb parti árvédelmi töltés 0+300 – 0+380 tkm szelvények 

között tervezett bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Újlőrincfalva 

A tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi számai: 0133, 0153. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A NEPTUN 2005 Kft. (3387 Újlőrincfalva, Kossuth Lajos u. 26/a.) kishajó kikötőt üzemeltet Újlőrincfalva 

közigazgatási területén, a Tisza jobb parti árvédelmi töltés 0+400 - 0+600 tkm szelvények közötti parti-és 

vízterületen. Az üzemeltetési tapasztalatok és a jelentkező igények miatt, a kikötő bővítése vált 

szükségessé. Mivel a terület szinte teljes egészében a Tisza-tó vízterületén helyezkedik el, ezért az 

árvédelmi töltés lábától számított 10 méter védőtávolságon túl 13 m széles parti sáv kialakítása, feltöltése, a 

tó felőli oldalon a kellő vízmélység biztosításához kotrási munka szükséges. 

 

A tervezett beruházással érintett terület a Tisza jobb parti árvízvédelmi töltés 0+300 – 0+380 tkm szelvények 

közötti terület, mely az Újlőrincfalva 0133 hrsz-ú, kivett víztározó és az Újlőrincfalva 0153 hrsz-ú kivett 

anyaggödör megnevezésű ingatlanból összesen 3.610 m
2
 víz-és földterületre terjed ki.  

 

A tervezett munkamennyiségek:  

- Humusz leszedés: 15 m
3
  

- Kotrás: 2946 m
3
  

- Feltöltés: 2308 m
3
  

- Partfal építése: 100 m hosszban  

- Tereprendezés 2500 m
2
  

- Tófólia 120 m
2
  

- Humuszterítés 15 cm vastagságban, füvesítés: 350 m
2
  

- Víziállás 10 db  
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A tervezett beruházásra, amennyiben erre a beruházó engedélyt kap vegetációs időszakon kívül kerül sor. A 

beruházás várható időtartama 8-12 hét. A használatbavétel várható kezdési időpontja 2023. december. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. május 10. 

Az eljárás lefolytatásának 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: Tajtiné Türk Ágnes 

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

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A NEPTUN 2005 Kft. megbízásából eljáró Viridium Kft. 2022. május 09-én benyújtott kérelmében a tárgyi 

kishajó kikötő bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység 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. 

 

Az előterjesztett kérelem alapján az Ákr. 37.§ (2) bekezdés értelmében az eljárás 2022. május 10. napján 

megindult. 

 

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, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével 

egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének a közleményt, a kérelem és 

mellékleteinek elektronikus példányát. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb  

5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. 

A kérelem és a dokumentáció HE/KVO/01267/2022. számon megtekinthető elektronikus formátumban a 

Környezetvédelmi Hatóság honlapján a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-

es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, 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 Környezetvédelmi Hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket 

hozhatja: 

1. Megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti 

hatások. 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
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
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- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről és a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről, illetve ha a 

tevékenység a Khvr. 2. számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes 

környezethasználati engedély tartalmi követelményeiről. 

- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység 

mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve ha a tevékenység a Khvr. 2. 

számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes környezethasználati engedély 

tartalmi követelményeiről. 

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. május 17. 

 

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

3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul.” 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

A kormánymegbízott helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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