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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/01612/2022. 

Megbízó: VIZITERV Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1012 

Budapest, Márvány utca 1/D.) 

Ügy tárgya: a Tisza-tavi síkvidéki kerékpározás infrastrukturális fejlesztése, Kisköre, II/1 és III/1 projektelem, 

koronaburkolat építésére (a Tisza folyó jobb partján a 132+100 - 133+400 és 133+800 - 

134+700 tkm szelvények között) vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Kisköre 

A tevékenységgel érintett ingatlanok:  

II/1. projektelem: Kisköre 0734, 0675/3, 2275/11, 2275/29 hrsz. 

III/1. projektelem: Kisköre 2280/14, 0680/14, 2278/3, 2286 hrsz. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A tervezett fejlesztés műszaki tartalma  

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 223/2014. (IX.4) Korm. rendelet értelmében a területi vízügyi igazgatóság feladata a vízitúrázás és a 

kerékpáros turisztikai igénybevétel alapfeltételeinek biztosítása közjóléti feladatellátás. Ennek körében a 

töltéskoronán kialakított, közforgalom elől elzárt, de kerékpáros turisztikai útvonalként is kijelölt, a vízügyi 

igazgatóság vagyonkezelésében lévő üzemi út kerékpározás feltételeinek is megfelelő fenntartása, továbbá 

a vízügyi igazgatóság fenntartásában álló vizeken, vízilétesítményeken lévő vízitúra- és kerékpáros-

útvonalak mentén kerékpárosútirány-jelző táblák, információs táblák, előrejelző táblák és jelzések, 

karbantartása.  

A fenti feladatoknak való megfelelés érdekében a projekttel érintett szakaszokon burkolat kiépítése 

szükséges. Ennek keretében az árvízvédelmi mű fejlesztését is elvégzik (töltéskorona szélesítés), mely 

hozzájárul a térség árvízi biztonságának növeléséhez. 

A beruházás részeként két kerékpárút szakasz épül:  

II/1. projektelem: Tisza folyó jobb part 132+100 – 133+400 tkm szelvények között  

A II. projektelem részeként a Tisza-tavi kerékpárút Kiskörei Vízerőmű és a Kiskörei Tisza-híd közötti 

szakaszán a tervezett kerékpárút a jelenleg burkolatlan töltés koronáján lesz kialakítva. A cél az EuroVelo 
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11. sz. kerékpárút Szolnok és Kisköre közötti szakaszának, valamint a Tisza-tavi kerékpárútnak az 

összekötése újonnan épülő kerékpárúttal. A Kiskörei Vízerőmű és a Hallépcső Kisköre látványossága, a 

szakasz kiépítésével a 3209. j. útról érkező kerékpárosok csatlakozhatnak a meglévő hálózathoz.  

III/1. projektelem: Tisza folyó jobb part 133+800 – 134+700 tkm szelvények között  

A III. projektelem részeként valósul meg a magasparton a Jászsági torkolat és a Kiskörei szakaszmérnökség 

közötti kerékpárút szakasz. 

A tevékenység volumene  

A két szakaszból álló beruházás 2,6 km hosszú, 3 m széles kerékpárút építése. 

Műveletek:  

A meglévő töltéskorona szélesítési előmunkálatai a gaztalanítás és a humuszmentés. A humuszolás min. 10 

cm vastagságban történik, egy ütemben a meglévő töltés lépcsőzéséhez szükséges nyeséssel. El kell 

végezni a lefejtett földanyag letermelését és elszállítását közbenső depóniába, vagy lerakó területre. Az 

előkészítő munkálatok során a 133+960 és 134+020 tkm között a kerékpárút nyomvonalát érintő stabilizált 

útburkolat bontása szükséges. A letermelt humusz előirányzott mennyisége összesen 751 m
3
, amely 

mennyiség a tervezett burkolatok padkájára kerül vissza, illetve további 1012 m
3
-t szükséges külső 

anyagnyerő helyről való szállítással beépíteni.  

A magasítás alapozását szántással és azt követően tárcsázással és juhlábhenger tömörítéssel végzik el. Az 

építendő töltéskorona és a töltéstest együtt dolgozása érdekében végzett fellazítás mélysége 15 cm. A 

töltés korona szélesítése tárcsázással, érdesített tereplépcsőzéssel valósítható meg. A tereplépcsők felső 

síkjának lejtése 5 %-os a völgyvonal felé. A tereplépcső megengedett legnagyobb magassága 50 cm. A 

szemcsés talajok kötött talajokkal való keveréssel építhetők be a töltéstestbe. A bekeverésnél 10 cm-es 

kötött talajrétegre 10 cm-es szemcsés talajréteg terítést végeznek, ezt tárcsás keverés után tömörítik, majd 

újabb kötött talajréteget terítenek az így előállított talajkeverékre, majd tömörítik.  

Az előmunkálatok során lenyesett és deponált termőföldet (humuszt) és töltésanyagot a töltéstest 

termőfölddel fedetlen részeire terítik vissza. A töltés felületére kerülő termőföld réteget összedolgozzák a 

töltéstest anyagával. Ez azért szükséges, hogy a humusz réteg lecsúszása elkerülhető legyen. A töltés 

felületét az eróziós hatásokkal szembeni védelem céljából gyepesítik.  

A tervezett burkolatokkal érintett területen a kivitelezés során a humuszt 10 cm vtg.-ban eltávolítják. A 

humusz 20 cm vtg.-ban részben kitermelt anyagból (455+296 m
3
), illetve hozott anyagból (642+370 m

3
) a 

tervezett padkákba építik vissza. A burkolat szélessége 3,0 m, a burkolat a vízoldaltól egy irányba esik a 

mentett oldal felé 3,0 %-al.  

A beépítendő pályaszerkezet 3,0 m szélességű 2,5 cm vtg. AC 8 (N) kopóréteg és 3,5 cm vtg. AC 11 (N) 

kötőréteg, valamint 3,4 m szélességű 5 cm vtg. Z 0/22 kiegyenlítő, 15 cm Z 0/63 alapréteg és 20 cm vtg. 

0/90 homokos kavics fagyvédő réteg Trγ= 95 %-ra tömörítve, 18 – 20 kN/m minőségű geotextílián. A padka 

szélessége a vízoldalon 1,25 m, a mentett oldalon 0,75 m szélességű, vízoldali esése 4,5 %, mentett oldali 

esése 5,0 %. A burkolatok méretezése az OVF vezetője által kiadott 28/2019. számú főigazgatói utasítást 

figyelembe véve az e-ÚT 06.03.12 „Kisforgalmú utak pályaszerkezetének méretezése” Útügyi előírásban 

foglaltaknak megfelelően A2 terhelési forgalomra történt.  

Az árvízvédelmi töltés megfelelő szintre történő kiépítésével szükséges a már meglévő útcsatlakozások 

kiépítése. A tervezett szakaszon az alábbi töltésszelvényekben található útcsatlakozás, melyek a 

kivitelezésben érintettek:  

- 133+968,4 tkm – mentettoldali útcsatlakozás kialakítása (műszerkert)  

- 134+023,4 tkm – vízoldali útcsatlakozás kialakítása (hajómegálló)  

- 134+357,5 tkm – mentett oldali útcsatlakozás kialakítása  
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A burkolatépítés befejező fázisa a töltéstartozékok (sorompók, közlekedési jelzőtáblák) elhelyezése. 

A kerékpárút kivitelezési munkáinak várható időpontja 2022 októbere, időtartama 3 hónap.  

Az eljárás megindításának napja: 2022. július 6. 

 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján 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: Kis Andrea 

Elérhetősége (e-mail): kis.andrea@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

 

Kérelmező 2022. július 5-én a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott kérelemben a 

Tisza-tavi síkvidéki kerékpározás infrastrukturális fejlesztése, Kisköre, II/1 és III/1 projektelem, 

koronaburkolat építésére (a Tisza folyó jobb partján a 132+100 - 133+400 és 133+800 - 134+700 tkm 

szelvények között) vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység a 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. július 6-án előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

 

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 feltételezhetően érintett település jegyzőjének a közleményt. 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 megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat 

jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a Környezetvédelmi Hatóság honlapján a 

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

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a HE/KVO/01612/2022. számon, 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. 

 

mailto:kis.andrea@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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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. 

- 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. július 13. 

 

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. 

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

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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