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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.  

(a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló  

1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 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 (a továbbiakban: 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/01998/2022. 

Ügy tárgya: A Kiskörei strand partvédelem, ivó- és szennyvíz közműveinek létesítésére és mobilházak 

telepítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása  

Kérelmező: VÍZFORTERV Bt. (5300 Karcag, Kátai Gábor utca 35.)  

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást a HE/KVO/01998-18/2022. számú határozatával 

lezárta. 

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T 

I. Az Atlantic Invest Kft. (5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 31.; KÜJ:101269920) helyett és nevében eljáró 

VÍZFORTERV Bt. (5300 Karcag, Kátai Gábor utca 35.; a továbbiakban: Kérelmező) által, a Heves 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályára (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) benyújtott, a Kiskörei strand 

partvédelem, ivó- és szennyvíz közműveinek létesítésére és mobilházak telepítésére (KTJ: 103041080) 

vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

 

hogy a 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.) 36600/3780-1/2022.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi beruházáshoz kikötések nélkül hozzájárult. 

 

III. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező tevékenység végzéséhez környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatását nem írom elő. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A létesítés célja, szükségessége  

Az Atlantic Invest Kft. - mint a Kisköre 0680/13, 0674/4, 2288, 2289. hrsz. alatti területek bérlője, fejlesztő 

finanszírozója és kivitelezője - a Kiskörei strand partvédelmének kialakítását, ivó- és szennyvíz 

közműveinek létesítését és mobilházak telepítését tervezi. A beruházással érintett ingatlanok területe a 

Tisza-tó partján a Jászsági-főcsatorna melletti partszakaszon helyezkedik el. A területek tulajdonosa a 

Magyar Állam, a kezelője a KÖTIVIZIG. 

Az ingatlan tervezett beépítési koncepciója  

A Tisza folyó jp 135+403 tkm szelvényben egy 60 m hosszúságú, 6 m szélességű terelőtöltés, valamint a 

Tisza folyó jp 135+406-135+573 tkm szelvények között, valamint a 135+717-135+842 tkm szelvények 

között a partbiztosítás tervezett kialakítása a jelenlegi parttérrel párhuzamosan, attól 15 méterre a Tisza 

folyó irányában kerül kialakításra. A partbiztosítás félbe vágott akácfaoszlopok elhelyezésével valósul 

meg.  

A feltöltés tervezett mennyisége: 9876 m
3
, melyet a tó természetes iszaprétegének kitermelésével 

kívánnak biztosítani, emiatt külön töltésmegbontás (töltéselőtérben végzett földfejtés) nem történik.  

A terelőtöltés felső élének szintje: 89,02 mBf.  

A terelőtöltés kialakítása által a meder ezen a szakaszon szűkül, áthelyeződik kb. 60 m-rel, ez azonban 

árvízi problémát, visszaduzzasztást mérete miatt nem okoz. Ugyan a nagyvízi meder része, de áramlás 

tekintetében holttérnek tekinthető ez a mederrész.  

A vonatkozó szakaszon az árvízvédelmi töltés koronaszintjének magassága (kialakított aszfalt 

koronaburkolat tengelyében) 92,72 mBf.  

A mélyépítmény egy 5 m
3
 térfogatú műanyag RITPOLY PP műanyag akna. A szennyvíz átemelő aknába 

érkező szennyvíz gravitációs csatornán keresztül jut az 1,5 m átmérőjű műanyag átemelő aknába, 

ahonnan szivattyú emeli át a nyomóvezetékbe. 

A töltésen haladó 3 méter széles aszfaltozott kerékpárút szerkezetét 5 méter hosszan el kell bontani, 

vele azonos szintben monolit vasbeton teherelosztó lemezt kell készíteni 20 cm vastagságban kétoldali 

hálós vasalással. 

A létesíteni kívánt apartman házak kialakítása 

A beruházó 12 db mobil házat kíván elhelyezni, melyek alapterülete egységesen 8,0 x 4,0 méter.  

A mobilházak víz felőli homlokzati fala a korábban megépült partvédő műtől 8 méterre, a töltés felőli 

homlokzati fala a töltéslábtól mérve 17-26 méterre helyezkedik majd el. 

A 8,0 x 4,0 méter alapterületű acélváz lábakon álló 8x8=64 nm-es alumínium kompozit lemezből álló 

mobilházak gépészeti kialakítása:  

 ¾ col élővízi csatlakozás,  
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 110 átmérőjű PVC elvezetésű szennyvíz csatlakozás,  

 1x32 A hálózati csatlakozás,  

 80 literes elektromos vízmelegítő,  

 1 db 2,5 kW klíma. 

  

Telepítési ütemterv 

A létesítés tervezett kezdete a 2022-2023 év, mely során a földmunkák, a terület közművesítése, majd a 

házak acélszerkezetének elkészítése és a hozzá tartozó földmunkák kerülnek elvégzésre.  

A mobilházak területre történő telepítése és használatbavétele 2024. év folyamán történik majd. 

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

V. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Kisköre Város 

Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének (3384 Kisköre, Széchenyi út 24.) 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. szeptember 20-án a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott 

kérelmében a Kiskörei strand partvédelem, ivó- és szennyvíz közműveinek létesítésére és mobilházak 

telepítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte. 

 

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

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet  

(a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 84. pont [Szálláshely-szolgáltató épület vagy épületegyüttes 

(a kapcsolódó létesítményekkel együtt) mező-, erdő-, vízgazdálkodási célra használt területen)  

b) 50 szállásférőhelytől vagy 0,3 ha területfoglalástól település külterületén lévő védett természeti 

területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén], illetve 125. pont [Állóvíz- és holtágszabályozás 

b) vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló jogszabály a védő- övezeten nem zárja ki), 

védett természeti területen, Natura 2000 területen méretmegkötés nélkül] hatálya alá tartozik, ezért a 

Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálat köteles. 
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A fentiek alapján 2022. szeptember 21-én előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság 

előtt. 

 

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 tovább iakban 

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. és 4. pontokban 

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 az előzetes vizsgálati dokumentáció mellékleteként nem 

került benyújtásra meghatalmazás, amely igazolja, hogy a Kérelmező az érintett területek bérlője, 

fejlesztő finanszírozója és kivitelezője (Atlantic Invest Kft.) nevében eljárhat. A Kérelmező jelen előzetes 

vizsgálati eljárásra vonatkozóan nem igazolta képviseleti jogosultságát, ezért HE/KVO/01998-4/2022. 

számon hiánypótlásra hívtam fel, melynek 2022. október 3-án elektronikus úton benyújtott iratával eleget 

tett.  

 

A benyújtott dokumentum vizsgálata után megállapításra került, hogy a dokumentáció zaj- és 

rezgésvédelmi szempontból hiányos, ezért Kérelmezőt HE/KVO/01998-14/2022. számon hiánypótlásra 

hívtam fel, melynek Kérelmező 2022. október 15-én elektronikus úton benyújtott iratával eleget tett.  

 

Kisköre Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője (3384 Kisköre, Széchényi út 24.) a tervezett 

létesítménnyel kapcsolatban az eljárás során nyilatkozatot nem tett. 

 

Kisköre Város Polgármesteri Hivatal 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 településekhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság 

részéről. 
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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 Kiskörei strand partvédelem, ivó- és szennyvíz közműveinek létesítésére és 

mobilházak telepítésére vonatkozóan a rendelkező részben foglaltak szerint további 

hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek. 

 

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 a 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 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. október 28. 
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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. 

 

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 

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 aláírás szerint. 

 

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

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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