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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/01254/2020. 

 

Kérelmező: Gál János egyéni vállalkozó 

 

Ügy tárgya: Sarud, Tisza jobb part 148+020-148+200 tkm szelvények között (095/1, 091/2 hrsz.) 

tervezett kotrás, feltöltés és partvédelem megvalósítására irányuló előzetes vizsgálati eljárás 

 

A beruházás területigénye, célja: A beruházással érintett terület a Tisza jobb parti árvédelmi töltés 

148+020 és 148+200 tkm szelvényei közötti terület. A feltöltés a Sarud 095/1 hrsz.-ú ingatlant, a 

kotrás a Sarud 095/1 és 091/2 hrsz.-ú ingatlanokat érinti. A Kérelmező kishajó-kikötőt üzemeltet, 

Sarud község külterületén, a 095/1, 095/2, 026/2, és 026/3 helyrajzi számú ingatlanokon. A meglévő 

kikötő területének, Tiszanána irányába történő megnövelését tűzte ki célul. A tervezett beruházás 180 

méter hosszúságban, 1800 m² területen kerülne megvalósításra. Az érintett szakaszon június, július, 

és augusztus hónapokban hajószállításhoz használt utánfutók elhelyezése tervezett.  

 

Az érintett szakasz adatai:  

- Érintett terület: Sarud 095/1, 091/2 hrsz. 

- hossza: 87 m  

- A kotrás, feltöltés végszelvénye 148+020 tkm. 

- Rézsűvédelem: 200 méter hosszban (148+000-148+200 tkm szelvények között) 

- A kotrással. feltöltéssel és partbiztosítással érintett terület határpontjainak EOV koordinátái:  

 148+020 tkm vonalában: Y = 767.554 m, X = 249.180 m  

 148+200 tkm vonalában: Y = 767.492 m, X = 249.332 m 

- A patak meder tulajdonosa: Magyar Állam 

- A patak meder üzemeltetője: Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság  

 

A partszakasz jelenlegi állapota: A tervezett 180 m hosszú, feltöltésre tervezett terület, nyári vízszint 

esetén vízzel borított, ezért szükséges a feltöltés, amelyhez a feltöltési anyag, kotrással biztosítható, 

helyi anyagból. Az árvédelmi töltés vízoldala füvesített, közelítően 1:4 hajlású. A töltéslábtól 5-10 % 

esésű füvesített előtér található, vízoldalán hullámzás ellen védő, telepített fákkal. Az előteret 

követően, a vízpartra jellemző növényzet van, a nyílt vízig. 
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A tervezett tevékenység bemutatása: A kezdőszelvény megegyezik a kikötő bérelt terület 

határszelvényével, ami a Vízügyi Igazgatóság állásfoglalása szerint 148+200 tkm-nek felel meg. A 

kotrás, feltöltés végszelvénye 148+020 tkm. A meglévő terepszinthez történő csatlakozás 20 m 

hosszban történik, a 148+000 tkm szelvényig. A feltöltés, az árvédelmi töltés lábvonalától számított, 

10 m széles előterének elhagyásától kezdődik, 10 m széles. A feltöltés koronaélétől induló rézsű 

vízszintes vetülete 3-5 m, a kotrással érintett sáv szélessége 22-29 m között változik.  

A partvédelem a tervezett feltöltési szint, a koronaélnél 89,60 mBf, ami megegyezik a kikötő parti 

területének jelenlegi szintjével. A rendezett feltöltés 5 %-os eséssel lesz kialakítva, a tározó irányába. 

A vízoldali rézsű hajlása 1:2, védelme kétrétegű geotextília terítésen 30 cm vastag kőszórás.  

A kotrás csatlakozó rézsűhajlása 1:3, átlagos szintje 86,0 mBf, 5%-os lejtéssel kialakítva a Kis-Tisza 

irányába. 

Munkamennyiségek:  

 Humusz leszedés: 240 m3  

 Kotrás: 4412 m3  

 Feltöltés: 4061 m3  

 Humuszterítés, füvesítés: 240 m3  

 

Teher- és személyszállítás nagyságrendje:  

Kivitelezés: A fejlesztés során a feltöltéshez szükséges mederanyag a helyszínen rendelkezésre áll, 

annak beszállításáról a tervezési területre nem kell gondoskodni. 

A munkafolyamatok elvégzéséhez használt munkagépek:  

  1 db mocsárjáró, lánctalpas kotrógép  

 1 db tolólapos dózer  

 1 db gréder  

Ezeket a munkagépeket 1 db tréler fogja a munkaterületre beszállítani, majd elszállítani. A 

beruházáshoz kapcsolódóan a tervezési területre, a partvédelem kialakításához szükséges anyagok 

(geotexilia, vízépítési terméskő, mintegy 450 m3) beszállításához kapcsolódik teher-szállítás.  

A kotrás, feltöltés, partvédelem megvalósításához szükséges szállítási igény:  

A teljes beruházás megvalósítása során (3 hónap) várható járműszám:  

  tréler ki/beszállítás 6 db kétirányú forgalom esetén 12 db  

 anyag beszállítás 30 db kétirányú forgalom esetén 60 db  

A beszállítás időtartama:  

 tréler ki/beszállítás 6 nap  

 anyag beszállítás 10 nap  

A gépek kezelését végző személyek szállítását naponta 1 db kis tehergépkocsi végzi, mely a 

szükséges üzemanyagot is a helyszínre szállítja.  

A napi maximális járműszám: 4 db kétirányú forgalom esetén 8 db. 

 

Üzemelés: A várható gépjármű forgalom csak becsülhető, tekintettel arra, hogy a területen az után-

futók tárolása akár több napig, hétig is igényelhető.  

A becsült napi gépjármű forgalom: 15 db  
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Az üzemelés időszakában, a tevékenységből (parkolás) adódóan személyszállításhoz kapcsolódó 

járműforgalom nem lesz. 

 

A telepítés várható időtartama: 

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

 árvízmentes idő 

 cserjék kivágása, nádírtás vegetációs időszakon kívül (09. 01. – 03. 15. között)  

 mederkotrást csak 08. 10 és 11. 20. között lehet végezni. 

A fentiek miatt a kivitelezés 2021. 08. 10. után kezdhető meg.  

A műszaki átadás tervezett ideje 2021. év vége.  

A kivitelezés várhatóan közel 3 hónapot vesz igénybe, ezt követően a feltöltéssel és partbiztosítással 

kialakított felület birtokba vehető. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Sarud 

Az eljárás megindításának napja: 2020. október 1. 

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: 

A kérelemben tervezett beruházás 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. 

 

A kérelmező nevében eljáró Daviép Dél-alföldi Vízépítő Kft. (6500 Baja, Rókus u. 13/B.) 2020. 

szeptember 30. napján benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett, az Ákr. 37. 

§ (2) bekezdése alapján 2020. október 1. 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 

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu


4 
 

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

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán, HE/KVO/01254/2020. 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, 

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. október 7. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 

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
http://www.magyarorszag.hu/
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