HEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
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/00031/2022.
Kérelmező: Viziterv Export Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1012
Budapest, Márvány utca 1/D.)
Ügy tárgya: Tiszanána – Dinnyéshát kikötő és Tisza part között építendő kerékpárút létesítésére vonatkozó
előzetes vizsgálati eljárás
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Tiszanána, Abádszalók
A tevékenységgel érintett ingatlanok: Tiszanána, külterület 0331, 0332, 0333
A tervezett tevékenység rövid ismertetése:
A Tiszanána-Dinnyéshát kikötő és szabad strand közötti szárazföldi területen – a kishajó kikötő területén a
hullámtéren, a tervezett sólyapályától a meglévő burkolatig - kb.150 m hosszú 3 m széles új kerékpárút
szakasz kiépítése.
A kerékpárút megvalósításával biztosítottá válik a tározó két oldalán lévő települések (Tiszanána,
Tiszaderzs) között csónakokkal a kerékpárosok és kerékpárjaik szállítása után a folyamatos kerékpáros
közlekedés lehetősége.
A tervezett kerékpárút aszfalt burkolattal készül, alapvetően a kerékpáros közlekedést biztosítja, teherbírása
azonban lehetővé teszi szükség esetén az üzemi közlekedést is. A tervezett burkolat vízszintes
vonalvezetése kerékpározás számára korlátozás nélkül megfelel, gépjárműforgalom csak külön engedéllyel
veheti igénybe, sebességkorlátozással.
A nyomvonal kialakításánál lényeges szempont volt a területen lévő fák, valamint a meglévő létesítmények
védelme. Elkészül továbbá a meglévő járdát és a tervezett kerékpárút burkolatát összekötő térkő burkolat is.
A kerékpárút szakasz hossza 142,0 m, a tervezett összekötő járdaszakasz hossza 5,0 m.
Magassági vonalvezetés
A tervezett kerékpárút síkvidéki, kis szintkülönbségű terepen halad, amiből max. 30 cm-el emelkedik ki.
A burkolat hosszirányú esése ill. emelkedése 1,79 – 0,08 % közötti, a pályaszint esése és esésváltásai a
közlekedés szempontjából teljesen elhanyagolhatóak.
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Keresztmetszeti kialakítás
A kerékpárút burkolatszélessége 3,0 m, a padka szélessége 0,5-0,5 m
A burkolatot 2,5 %-os egyoldali oldaleséssel, a padkát 5%-os eséssel kell kialakítani.
A kerékpárút kivitelezési munkáinak várható időpontja 2022. májusa, időtartama 1-2 hónap.

Az eljárás megindításának napja: 2022. január 3.
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. január 2-án a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott kérelemben a
tárgyi létesítmény létesítésére 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. január 3-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-esigazgatasi-feladatok internetes oldalon, a HE/KVO/00031/2022. 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.
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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. január 6.
Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.
dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából:

dr. Koncz Judit
osztályvezető

