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osztályvezető
Tárgy: 23 és 25 sz. főutak Bátonyterenye – Ózd közötti szakasz fejlesztése kapcsán
a főutak rekonstrukciója – Heves megye – környezetvédelmi engedély módosítása
 
Tisztelt Osztályvezető Úr!
 
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a TRENECON Tanácsadó
és Tervező Kft. a TRENECON – Via Futura – Partner Konzorcium vezetőjeként
elkészítette a „23 sz. és 25 sz. főutak Bátonyterenye–Ózd közötti fejlesztése
kapcsán a főutak rekonstrukciójához szükséges tervezési és engedélyeztetési
feladatok ellátása” tárgyú projekt környezetvédelmi engedélyezéséhez szükséges
környezeti hatástanulmányokat. A három megyét érintő fejlesztés környezetvédelmi
engedélyezése – igazodva a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok
illetékességi területéhez – három szakaszban valósult meg.
A megyei kormányhivatalok a környezetvédelmi engedélyeket 2019. januárjában
adták ki:
•Nográd megyei szakasz: Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási
Hivatala, NO-05/KVO/16-22/2019. ügyiratszámú környezetvédelmi engedélye, 2019.
január 28.
•Heves megyei szakasz: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala, HE-
02/KVTO/00001-46/2019. ügyiratszámú környezetvédelmi engedélye, 2019. január
29.
•Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakasz: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala, BO-08/KT/00009-21/2019. ügyiratszámú
környezetvédelmi engedélye, 2019. január 25.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendelése alapján a folyamatban lévő
műszaki tervezést ki kell egészíteni az alábbi elkerülő utak engedélyezési és kiviteli
terveinek elkészítésével, a szükséges engedélyek megszerzésével együtt:
•A tervezett 23. sz. főút Bátonyterenye elkerülő úthoz csatlakozó, Nagybátony és
Kisterenye városrészek urbanizációját segítő, teljes észak-déli kapcsolatát biztosító
2x1 sávos út,
•a 23. sz. főút Nemti 2x1 sávos elkerülő út,
•a 23. sz. főút és 25. sz. főút Bükkszenterzsébet - Tarnalelesz - Szentdomonkos 2x1
sávos közös elkerülő út, valamint a
•25. sz. főút (Ózd-) Hódoscsépány 2x1 sávos elkerülő út.
A módosításokhoz a környezetvédelmi engedélyezést is le kell folytatni.
A módosítások mind a három megye területét érintik, a Nagybátony-Kisterenye
összekötő út kivételével azonban nem előzmény nélküliek. 2017-ben a 23. és 25.



számú főutak Bátonyterenye – Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztése kapcsán a mostani
módosításban szereplő elkerülő utak nyomvonalainak környezetvédelmi
engedélyezésére már sor került (Nógrád megye: NO-05/KVO/244-40/2017.,
2017.03.31.; Heves megye: HE-02/KVTO/00757-81/2017., 2017.04.06.; Borsod-
Abaúj-Zemplén megye: BO-08/KT/261-119/2017. 2017.02.23.).
A TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. elkészítette a Heves megyei szakaszra
vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítását megalapozó dokumentációt,
amelyet mellékelve küldünk.
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kiadott meghatalmazást, valamint az
eljárási díj megfizetését igazoló dokumentumot csatoljuk a kérelem mellé.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a tárgyi beruházást az egyes közlekedésfejlesztési
projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet kiemelt jelentőségű üggyé
minősítette.
Kérjük, hogy a mellékelten megküldött dokumentáció, valamint a vonatkozó
jogszabályok alapján a környezetvédelmi engedély módosítására vonatkozó eljárást
szíveskedjenek lefolytatni.
Az elektronikus feltöltés méretkorlátai miatt a dokumentációt több feltöltéssel küldjük
meg a T. Hatóság részére, melyből ez az 1./4 rész.
 
Üdvözlettel
 
 
Dócsné Balogh Zsuzsanna Ilona
ügyvezető
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap:  https://niszavdh.gov.hu      E-mail:  ekozig@1818.hu


Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
http://niszavdh.gov.hu.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LEHOCZKI
ZSUZSANNA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.02.27. 11.47.26


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: LEHOCZKI ZSUZSANNA
Születési hely: BUDAPEST                 08
Születési dátum: 1958.08.19.
Anyja neve: BALLA MARGIT


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



http://niszavdh.gov.hu
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osztályvezető
Tárgy: 23 és 25 sz. főutak Bátonyterenye – Ózd közötti szakasz fejlesztése kapcsán a főutak rekonstrukciója – Heves megye – környezetvédelmi engedély módosítása 

Tisztelt Osztályvezető Úr!

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. a TRENECON – Via Futura – Partner Konzorcium vezetőjeként elkészítette a „23 sz. és 25 sz. főutak Bátonyterenye–Ózd közötti fejlesztése kapcsán a főutak rekonstrukciójához szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok ellátása” tárgyú projekt környezetvédelmi engedélyezéséhez szükséges környezeti hatástanulmányokat. A három megyét érintő fejlesztés környezetvédelmi engedélyezése – igazodva a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok illetékességi területéhez – három szakaszban valósult meg. 
A megyei kormányhivatalok a környezetvédelmi engedélyeket 2019. januárjában adták ki:
•	Nográd megyei szakasz: Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala, NO-05/KVO/16-22/2019. ügyiratszámú környezetvédelmi engedélye, 2019. január 28. 
•	Heves megyei szakasz: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala, HE-02/KVTO/00001-46/2019. ügyiratszámú környezetvédelmi engedélye, 2019. január 29.
•	Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakasz: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala, BO-08/KT/00009-21/2019. ügyiratszámú környezetvédelmi engedélye, 2019. január 25. 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendelése alapján a folyamatban lévő műszaki tervezést ki kell egészíteni az alábbi elkerülő utak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésével, a szükséges engedélyek megszerzésével együtt:
•	A tervezett 23. sz. főút Bátonyterenye elkerülő úthoz csatlakozó, Nagybátony és Kisterenye városrészek urbanizációját segítő, teljes észak-déli kapcsolatát biztosító 2x1 sávos út,
•	a 23. sz. főút Nemti 2x1 sávos elkerülő út,
•	a 23. sz. főút és 25. sz. főút Bükkszenterzsébet - Tarnalelesz - Szentdomonkos 2x1 sávos közös elkerülő út, valamint a
•	25. sz. főút (Ózd-) Hódoscsépány 2x1 sávos elkerülő út.
A módosításokhoz a környezetvédelmi engedélyezést is le kell folytatni. 
A módosítások mind a három megye területét érintik, a Nagybátony-Kisterenye összekötő út kivételével azonban nem előzmény nélküliek. 2017-ben a 23. és 25. számú főutak Bátonyterenye – Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztése kapcsán a mostani módosításban szereplő elkerülő utak nyomvonalainak környezetvédelmi engedélyezésére már sor került (Nógrád megye: NO-05/KVO/244-40/2017., 2017.03.31.; Heves megye: HE-02/KVTO/00757-81/2017., 2017.04.06.; Borsod-Abaúj-Zemplén megye: BO-08/KT/261-119/2017. 2017.02.23.). 
A TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. elkészítette a Heves megyei szakaszra vonatkozó környezetvédelmi engedély módosítását megalapozó dokumentációt, amelyet mellékelve küldünk. 
NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kiadott meghatalmazást, valamint az eljárási díj megfizetését igazoló dokumentumot csatoljuk a kérelem mellé. 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a tárgyi beruházást az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet kiemelt jelentőségű üggyé minősítette.
Kérjük, hogy a mellékelten megküldött dokumentáció, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján a környezetvédelmi engedély módosítására vonatkozó eljárást szíveskedjenek lefolytatni. 
Az elektronikus feltöltés méretkorlátai miatt a dokumentációt több feltöltéssel küldjük meg a T. Hatóság részére, melyből ez az 1./4 rész.
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