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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán 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/00654/2020. 

 

Kérelmező: Poroszló33 Kikötő Működtető Kft. (2730 Albertirsa, 3763 hrsz.) 

 

Ügy tárgya: A Poroszló33 Kikötő Működtető Kft. részére a Poroszló, Tisza 430,215-430,435 fkm jobb 

parti szelvények között tervezett kishajó kikötő létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

A beruházással érintett terület adatai: 

A Poroszló33 Kikötő Működtető Kft. a Poroszló 0809 hrsz-ú kivett Tisza folyó megnevezésű 

ingatlanból 12501 m
2
 vízterület és a Poroszló 0745/2 hrsz-ú kivett töltés megnevezésű ingatlanból 

11871 m
2 

területet, mindösszesen
 
2 ha 4372 m

2
 területet bérel, amely a Tisza 429,825 és a 430,435 

fkm jobb parti szelvénye. A tervezett kishajó kikötő a bérelt terület egy részén, a Tisza 430,215-

430,435 fkm jobb parti szelvényekkel határolt részén kerül kialakításra. A parti terület szélessége 15 – 

30 m között változik, a vízterület átlagosan 20 m széles. A partél szintje: 89,20 mBf. 

 

A tervezett létesítmény bemutatása: 

A beruházással érintett terület Poroszló felől, a 33 számú közúton közelíthető meg, a Tiszán átvezető 

hídra történő felhajtás előtt, a jobb partra levezető úton.  

A tervezett kishajó kikötő kishajók, csónakok, úszóművek fogadására alkalmas.  

Üzemeltetési formája: közforgalmú 

Kiépítése: nyíltvízi, függőleges partfalú 

Rendeltetése: sport és kedvtelési célú  

Működési ideje: folyamatos: (01.01. - 12.31.) 

Kikötőhelyek száma:  60 db csónak, illetve kishajó  

1 db úszóműállás (büfé)  

3db úszóműállás (úszóház) 

A kikötésre tervezett partszakasz felosztása, kikötőhelyek megoszlása: 

 430,215 - 430,252 fkm szelvények között úszó vendégházak telepítése – 3 db úszóműállás 

 430,252 - 430,410 fkm szelvények között kishajó kikötő – 60 db kikötőhely 

 430,325 fkm szelvényben sólya üzemeltetése  

 430,334 fkm szelvényben daruzóhely kialakítása kishajók, úszóművek vízre tételére, 

kiemelésére  

 430,410 – 430,435 fkm szelvények között úszóműállás /büfé/ telepítése- 1 db úszóműállás 
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Az úszóművek 75 cm széles, 300 cm hosszú, 37 cm magas téglatestek. Az egyes elemek csavaros 

rögzítéssel lesznek egymáshoz kapcsolva. A parttal párhuzamosan 5-5 elem lesz összeépítve, 

csavaros kapcsolattal, erre merőlegesen 4-4 db úszóműelem, szintén csavaros, merev kapcsolattal 

csatlakozik. A kishajók, csónakok kikötéséhez kikötőszemek lesznek hegesztve az úszóműre. 

A csónakok, kishajók vízre tételéhez, kiemeléséhez a meglévő sólya felújításra kerül a vízjogi 

engedélyezési terv szerint. 

Partvédelem:  

A partvédelem 0,45 m szélességű, 0,3 m magas vasbeton sávalapon, 89,20 mBf szinttel készül, a 

vízjogi létesítési engedély szerint, kétoldali, 35 cm-re lévő hálók kőkitöltésével, felül vasbeton 

koszorúval. A partfal előtt 30 cm vastag kőszórás készül a kimosódás megakadályozása céljából.  

 

A tevékenységhez kapcsolódó teher- és személyszállítás: 

Az úszó kikötői berendezések létesítése jelentős és kimutatható célforgalommal nem jár. A kivitelezés 

során lesznek a terület jelenlegi állapotához képest átmeneti forgalomnövekedés, mely azonban a 

kivitelezés végeztével megszűnik. Kivitelezés során nyerges járműszerelvény vagy pótkocsis 

járműszerelvény (40 t össztömeg) szállítja a helyszínre a 75 cm széles, 300 cm hosszú, 37 cm magas 

téglatestek alakú úszóműveket. Az összes darabszám a teljes építési időszakban: kb. 10-12 db; 

naponta 2, maximum 3 db jármű. Kisteherautóból és személygépjárműből napi 1-2 db.  

A kikötő építés és üzemelés során a teher-, és személyszállítás nagyságrendje a 33. számú 

közlekedési út, és a mellette húzódó vasútvonal közlekedési adataihoz viszonyítva elenyésző. 

 

A tervezett kikötő létesítésének főbb lépései: 

A kivitelezés várhatóan közel 6 hónapot vesz igénybe, ezt követően a kikötő és járulékos 

létesítményei birtokba vehetők.  

A kivitelezési munkáknak, szükséges engedélyek megléte esetén is időkorlátja van, többek között:  

 árvízmentes idő 

 vegetációs időszakon kívül (09. 01. – 03. 15. között)  

Az előbbiek miatt a kivitelezés 2020. 09. 01. előtt nem kezdhető meg.  

A műszaki átadás tervezett ideje 2021. év tavaszára várható.  

A kishajó kikötő I. ütemben fog megépülni, az úszóművek letelepítése egyidejűleg fog történni, mind a 

60 hajóállás kialakítási lehetőséggel.  

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Poroszló 

Az eljárás megindításának napja: 2020. június 20. 

Az eljárás lefolytatásának irányadó 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: Nagy Fanni 

Elérhetősége (e-mail, telefon): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 36 795-153  

 

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
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A kérelemben tervezett beruházás a Khvr. 3. számú melléklete 93. pontja [Kikötő (amennyiben nem 

tartozik az 1. számú mellékletbe) a kompmóló és a kikötésre szolgáló ponton kivételével c) védett 

természeti területen és Natura 2000 területen 20 kishajó kikötésére alkalmas sport- és kedvtelési célú 

kikötő] alapján és a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

 

A kérelmező 2020. június 19. napján benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2020. június 20. napján eljárás indult. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a 

környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül 

közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni. 

 

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az 

érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a Heves Megyei 

Kormányhivatal http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-

es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán, HE/KVO/00654/2020. 

számon.  

 

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon. 

2. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes 

vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. 

3. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési 

helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő 

közzétételének érdekében. 

 

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, 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.magyarorszag.hu/
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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: 2020. június 23. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 
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