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Környezetvédelmi és Agrárügyi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya 
3300 Eger, Szövetkezet út 4. szám, 3301 Eger Pf.: 230. Telefonszáma: +36 (36) 795-145 

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

 

KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) hatálya alá tartozó  

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma: HE-02/KVTO/02921/2019. 

 

Kérelmező: Heves Város Önkormányzata (3360 Heves, Erzsébet tér 2.) 

 

Ügy tárgya: Heves és Hevesvezekény között a 3209-es jelű út mentén a 0+800 és a 6+425 km 

szelvények között tervezett kerékpárút létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

A beruházással érintett terület: 

A tervezési szakasz Heves Város lakott terület határa és Hevesvezekény Község lakott terület határa 

közötti külterületi szakaszon, a 3209-es jelű út 0+800 és 6+425-ös szelvényei között helyezkedik el. A 

tervezési szakasz hossza 5649 m, a kerékpárutat a 3209 j. út jobb oldalára, a meglévő árok mellé 

tervezik kialakítani. A tervezett kerékpárút tengelye ÉK-DNY irányú. 

 

Az tervezett létesítmény az alábbi ingatlanokat érinti: 

Település   Hrsz.   Művelési ág  Érintett terület [m2]   Érintett terület [ha]   

Heves 01017/15 szántó 484 0,0484 

Heves 01017/16 szántó 244 0,0244 

Heves 01017/17 szántó 186 0,0186 

Heves 01017/18 szántó 1 198 0,1198 

Heves 01017/19 szántó 659 0,0659 

Heves 01017/20 szántó 362 0,0362 

Heves 01017/21 szántó 56 0,0056 

Heves 01017/22 szántó 779 0,0779 

Heves 01017/25 szántó 1 563 0,1563 

Heves 01017/27 szántó 410 0,041 

Heves 01017/29 szántó 172 0,0172 

Heves 01017/30 szántó 211 0,0211 

Heves 01017/32 szántó 64 0,0064 

Heves 01017/33 szántó 12 0,0012 
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Heves 01017/70 művelésből kivett 68 0,0068 

Heves 01022/1 rét 241 0,0241 

Heves 01022/2 szántó 84 0,0084 

Heves 01022/4 szántó 179 0,0179 

Heves 01022/5 szántó 201 0,0201 

Heves 01022/6 szántó 1 459 0,1459 

Heves 01034/1 szántó 188 0,0188 

Heves 01034/2 szántó 409 0,0409 

Heves 01034/3 szántó 75 0,0075 

Heves 01034/4 szántó 166 0,0166 

Heves 01034/5 szántó 51 0,0051 

Heves 01034/6 szántó 104 0,0104 

Heves 01034/7 szántó 96 0,0096 

Heves 01034/8 szántó 98 0,0098 

Heves 01034/9 szántó 124 0,0124 

Heves 01034/10 szántó 11 0,0011 

Heves 01034/11 szántó 14 0,0014 

Heves 01034/16 szántó 12 0,0012 

Heves 01052/5 legelő 622 0,0622 

Heves 01052/4 művelésből kivett 14 0,0014 

Heves 01052/6 legelő 788 0,0788 

Hevesvezekény 49 legelő 194 0,0194 

Hevesvezekény 50 művelésből kivett 984 0,0984 

Hevesvezekény 044/7 szántó 4 268 0,4268 

Hevesvezekény 044/8 szántó 12 0,0012 

Hevesvezekény 044/9 szántó 12 0,0012 

Hevesvezekény 044/10 szántó 126 0,0126 

Hevesvezekény 044/11 szántó 21 0,0021 

Hevesvezekény 044/12 szántó 114 0,0114 

Hevesvezekény 044/13 szántó 321 0,0321 

Hevesvezekény 43466 belterület 169 0,0169 

összes szántó: 14 545 1,45 

összes rét: 241 0,02 

összes legelő: 1 604 0,16 

összes művelésből kivett: 1 066 0,11 

összes belterület: 169 0,02 

ÖSSZESEN: 17 625 1,76 
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A kerékpárút az alábbi paraméterekkel kerül kialakításra:  

A kerékpárút sávszélessége: 1,10 m  

A kerékpárút használati szélessége (Hsz): 2,20 m  

A kerékpárút épített szélessége (THsz): 2,55 m  

Kétoldali padka szélessége: 0,50 m  

Minimális ívsugár (vízszintes vonalvezetés): 5,00 m 

 

Az építés főbb munkafolyamatai 

 Földmunka 

 Pályaszerkezet építés 

 

Az üzemeltetés főbb munkafolyamatai: 

 Téli síkosság mentesítés  

 Kaszálás, árokkarbantartás  

 Burkolatfestés, korlátok, forgalomtechnikai berendezések karbantartása  

 Hulladékok gyűjtése  

 Növényzet gondozása  

 

A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás: 

A pontos szállítás útvonalak jelenleg még nem ismertek. A feltételezett szállítási útvonalakon 2 db 3 

tengelyes, 8 m3 platóval rendelkező tehergépjármű megfordulása feltételezhető óránként (4 

elhaladás/óra). 7 munkaórát feltételezve (8 órás műszakból csak 7 órában történne tényleges 

munkavégzés), a fentieknek megfelelően 28 elhaladás feltételezhető naponta, amely a szállítási 

tevékenységből ered.  

 

A tervezett kerékpárút megvalósulásának pontos időpontja jelenleg nem ismert, várhatóan 2020 után 

kezdődhet meg legkorábban az építkezés. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Heves, Hevesvezekény 

Az eljárás megindításának napja: 2019. július 11. 

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 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) 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 

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
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védőövezetén] alapján és a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől 

függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

A kérelmező 2019. július 10. napján benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2019. július 11. 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 

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

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/02921/2019. 

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 Egri Járási Hivatal 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; 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.magyarorszag.hu/
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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: 2019. július 18. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint  

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából:        

 

 dr. Kovács Melinda 

 kormánytisztviselő 
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