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Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
3300 Eger, Szövetkezet út 4. szám, 

E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu

 

 

 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán 

hatálya a

 

Ügy száma:  HE-02/KVTO/00076

Kérelmező: Magyar Közút Nonprofit

Ügy tárgya: A 3210. jelű út Gyöngyös, Karácsondi út és M3

irányuló előzetes vizsgálati

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (

Gyöngyös, Gyöngyöshalász 

A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számai:

 

Hrsz. Művelési ág  
0227/52 Sz2 
0227/51 Gy2 
0227/2 Sző2 
0229/1 Sző2 
0233/5 Sz2 
0233/4 Sz2 
0233/3 Sz2 
0233/8 Sz2 
0233/9 Sz2 
0233/10 Sz2 
0233/19 Sz2 
0233/20 Sz2 
0233/21 Sz2 
0233/22 Sz2 
0233/23 Sz2 
0233/20 Sz2 
 

 Gyöngyös

Hrsz. Művelési ág  
043/11 Sz5 
028 Sz3 
031/8 csatorna 
031/7 Sz3 
031/6 Sz3 
031/3a Sz2 
031/3b Sző3 
031/91 Sző2,3 
031/90 Sző2,3 
031/89 Sző2,3 

HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL    
EEGGRRII  JJÁÁRRÁÁSSII  HHIIVVAATTAALL 

 Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795-145 – Efax: 

zoldhatosag@heves.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves

KÖZLEMÉNY 

Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.

hatálya alá tartozó előzetes vizsgálati eljárásról 

00076/2020 (HE-02/KVTO/04929/2019.) 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Gyöngyös, Karácsondi út és M3-as autópálya közötti szakasz

előzetes vizsgálati eljárás 

erület vélelmezett határa (telepítés helye szerint érintett település):

A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számai:  

 Gyöngyös: 

 Hrsz. Művelési ág 
 0242/43 Sz2 
 0233/74 Sz2 
 0233/73 Sz2 
 0233/72 Sz2 

 0233/71 Sz2 
 0233/70 Sz2 
 0233/69 Sz2 
 0233/68 Sz2 
 0233/67 Sz2 
 0233/66 Sz2 
 0233/65 Sz2 
 0233/64 Sz2 
 0233/63 Sz2 
 0236/15 Sz2 
 0236/16 Sz2 
 0233/22 Sz2 

Gyöngyöshalász: 

 Hrsz. Művelési ág 
 031/88 Sz2,5 
 031/87 Sző2,3 

 031/86 Sz2,5 
 031/85 Sz2 
 0103/29 Sz5 
 0103/30 Sz5 

 0103/31 Sz5 
 0103/2 földút 
 0103/15 Sz5 
  

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
Efax: +36 (36) 795-174 

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

és Környezetvédelmi Főosztály 

XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) 

as autópálya közötti szakaszának felújítására 

érintett település):  
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A tervezett beruházás, jellemzői: 

Meglévő állapot:  

A tárgyi útfelújítás külterületi szakaszt érint a 0+000 – 2+520 km szelvények között. Külterületen, 

mezőgazdasági területek és a P&G Hyginett gyár mellett halad az út. A tervezési szakaszon vasúti 

keresztezés nem található. Közösségi közlekedési megállóhely nem található, de autóbusz közlekedés 

van, legközelebb a 3204. j. úton és a gyár területen található megállóhely. 

 

A tervezési szakaszon található műtárgy a 792 törzsszámú M3 autópálya felüljáró (77+940 km sz. pálya 

feletti híd). A tárgyi útszakasz különszintű (osztályozós) csomópontban keresztezi az autópályát. 

Az útburkolat jellemzően 2x1 sávos, szélessége jellemzően 6,0 m, a koronaszélesség 9,0 - 10,0 m között 

változik. Az érintett szakaszon jelzőlámpás csomópont nem található. A vízelvezetés külterületen 

földárkokkal, burkolt árokkal történik. 

 

Létesítési adatok:  

A meglévő útszakaszon az átépítés során a meglevő kb. 6,00 m széles burkolat szélesítésre kerül. A 

tervezett burkolat szélesség 7,5 m. 

A fejlesztéssel érintett útszakasz hossza ~ 2,6 km.  

 

A felújítás során az alábbi három körforgalmi csomópont kerül kialakításra: 

- sz. 5 ágú korforgalmi csomópont - 3204 j. út  

- sz. 3 ágú korforgalmi csomópont - Jedlik Ányos utca (11245 hrsz.) 

- sz. 3 ágú korforgalmi csomópont - Ipari parkhoz vezető út (0242/44 hrsz. út) 

 
Közművek: 

A 3210 j. út jobb oldalán a Kandó Kálmán utca – Jedlik Ányos utca közötti szakaszon, meglevő 

közvilágítási hálózat van kiépítve.  

A 3210 j. út 1 sz körforgalmi csomópont Kandó Kálmán utcai ága meglevő víznyomócsövet keresztez. Az 

útburkolat szélesítése miatt a meglevő vízvezeték védőcsövének hosszabbítása, a 2 sz. korforgalmi 

csomópontnál a meglevő víznyomócső kiváltása tervezett. 

A beruházás során a 3204 j. út bal oldalán vezető nagyközépnyomású gázvezeték kiváltása szükséges az 

1. korforgalom megépülése miatt mintegy 161,5 m hosszon. 

 
Az építés főbb munkafolyamatai: 

- Régészeti feltárások, esetleges lőszermentesítés 

- Fakivágás, bozótirtás 

- Humuszleszedés 

- Közműkiváltások és ellátóvezetékek építése 

- Földmunkák (tereprendezés, árokkialakítás).  

- Burkolatépítés – útalap építése, aszfaltozás. 

- Egyéb műszaki létesítmények építése – hídfelújítás, átereszek, árokburkolatok, forgalomtechnikai 

felfestések, korlátok, táblák elhelyezése. 

- Füvesítés, növénytelepítés  
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A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás: 

Ideiglenes szállítási útvonalak kiépítése várhatóan nem szükséges. Az építés során a teherszállítás a 

kedvező meglevő úthálózati adottságok következtében problémamentesen megoldható a jelenlegi 

úthálózaton. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2019. december 31. 

Az eljárás lefolytatásának 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: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A kérelemben tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú 

melléklete 87. pontja [Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem 

tartozik az 1. számú mellékletbe) b) országos közút fejlesztése 1 km hossztól] alapján és a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat 

köteles tevékenység. 

Kérelmező által 2019. december 30. napján előterjesztett kérelem alapján az Ákr. 37.§ (2) bekezdés 

értelmében az eljárás 2019. december 31. napján megindult. 

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 a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, 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 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 nyomtatott formátumban a környezetvédelmi hatóságnál és az 

érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a környezetvédelmi hatóság honlapján a 

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

hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a HE-02/KVTO/00076/2020 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. 

A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket 

hozhatja: 
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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: 2020. január 7. 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

Gombály László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából: 

 dr. Kovács Melinda 

 jogi szakügyintéző 
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