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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 

évi CL. tv. (Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény ( Kvt.)  71. § (1) bekezdése d) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati 

és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

(Khvr.) 5. § (6) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré 

teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00226/2020.  

 

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

szelvények között tervezett kerékpárút létesítése tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárás  

 

Az ügyfél neve, székhelye: Heves Város Önkormányzata (3360 Heves Erzsébet tér 2.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal fenti 

tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE/KVO/00226-20/2020.számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

 

I. Heves Város Önkormányzatának (3360 Heves Erzsébet tér 2., KÜJ:100149386, a továbbiakban: 

Kérelmező) megbízásából eljáró SKS Terv Mérnökiroda Kft (1145 Budapest, Colombus utca 24/A II. 

em. 2.) kérelmére indult, Heves és Hevesvezekény között a 3209-es jelű út mentén a 0+800 és a 

6+425 km szelvények tervezett kerékpárút (KTJ:102799214) létesítésére vonatkozó előzetes 

vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

előzetes vizsgálati eljárást 

lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, 

így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
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II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozatok 

beszerzése szükséges: 

 A tervezett kerékpárút kialakítása termőföld végleges igénybevételével jár, ezért a munkálatok 

megkezdése előtt a termőföld más célú hasznosításának engedélyezését a konkrét területi adatok 

megjelölésével a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény ( a továbbiakban: Tfvt.) 12. §-

ban foglaltak alapján a Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. – 

től kérni szükséges. 

 A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) bekezdés e) 

pontja és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] 9. § (2) bekezdés 

c) pontja alapján védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a 

természetvédelmi hatóság engedélye szükséges az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó (közúttal azonos földrészleten, művelés 

alól kivett területen lévő) fa, facsoport kivágásához. 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29.§ (7) bekezdése és az utak építésének, 

forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. 

rendelet 3.§ alapján az építéshez, a forgalomba helyezéshez és a megszüntetéshez - a 4. §-ban 

foglalt kivételekkel - a közlekedési hatóság engedélye szükséges. 

 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Szolnok) 36600/1746/2020.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában szakhatósági hozzájárulását a tárgyi beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi 

feltételekkel megadta, egyidejűleg megállapította, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából 

vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek: 

1. A kerékpárút kivitelezése csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, felszíni és felszín alatti 

víz ne szennyeződhessen, biztosított legyen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) 

bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. 

2. Figyelembe kell venni a felszíni vizek minősége védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendeletben foglaltakat. 

3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység nem 

eredményezheti a jelenlegi felszín alatti vízminőségi értékeknél, illetve a 6/2009 (IV.14.) KvVM-

EüM-FVM együttes rendeletben foglalt „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb 

állapotot a felszín alatti víznek. 

4. Az engedélyes a létesítés során bekövetkező havária jellegű vízszennyezést, károsodást 

haladéktalanul köteles bejelenteni hatóságunknak, azonnal gondoskodva a szennyező 

tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről (a 219/2004. (VII. 21.) 

Kormányrendelet 19.§ (1) bekezdés szerint). 

5. Tilos a felszín alatti vizekbe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni 

(közvetett és közvetlen úton egyaránt). 

6. Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni 

Hatóságunknak. 

7. A Forrás-mellékcsatorna kezelőjének (KÖTIVIZIG) kezelői hozzájárulását a kivitelezés 

megkezdése előtt be kell szerezni. 
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IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem 

írom elő: 

 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

 

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 [m
2
]   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 

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 
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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 

 

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 m
3
 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.  
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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 

 

V. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Heves Város 

Önkormányzat Jegyzőjének (3360 Heves, Erzsébet tér 2.) és Hevesvezekény Községi Önkormányzat 

Jegyzőjének (3383 Hevesvezekény, Alkotmány u. 2.) azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon 

belül gondoskodjanak a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon 

való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

 

VII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely Heves Városa Önkormányzata által 

befizetésre került. 

 

VIII. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a közigazgatási 

döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani 

vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem 

iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.  Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel 

eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a 

közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.)  37. § tartalmazza. 

 

Indokolás kivonata:  

 

Heves Város Önkormányzatának (3360 Heves Erzsébet tér 2.) megbízásából eljáró SKS Terv 

Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Colombus utca 24/A II. em. 2.) Heves és Hevesvezekény között a 

3209-es jelű út mentén a 0+800 és a 6+425 km szelvények között tervezett kerékpárút fejlesztésére 

vonatkozóan 2020. április 22-én a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályára elektronikus úton benyújtott kérelmében 

előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. Kérelme alapján 2020. április 23-án előzetes vizsgálati 

eljárás indult. 

 

A Kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. mellékletének 35. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díj 

fizetési kötelezettségnek 2020. 04. 23-án eleget tett. 

 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25. ) Korm. rendelet (Khvr.) 3. számú melléklete 87. pontja [Közutak és 

közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú 
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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] hatálya alá 

tartozik, és a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálat köteles. 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdése szerinti döntés meghozatalára nincs lehetőség, 

tekintve, hogy a tényállás tisztázása szükséges. 

 

Erre való tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése értelmében, HE/KVO/00226-2/2020. számon  

függő hatályú végzést adtam ki az Ákr. 43. §-ban meghatározott jogszabályi tartalommal. 

 

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet) 28. § (1) bekezdése alapján a kormányhivatal hatáskörrel és szakértelemmel rendelkező 

szervezeti egységei bevonásával vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5., 7., pontjaiban 

ismertetett szakkérdést, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában 

meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása és 

véleményének beszerzése érdekében a Khvr. 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján megkerestem Heves 

Város Önkormányzat Jegyzőjét (3360 Heves, Erzsébet tér 2.) és Hevesvezekény Községi 

Önkormányzat Jegyzőjét (3383 Hevesvezekény, Alkotmány u. 2.), mint a tevékenység telepítési helye 

szerinti település jegyzőjét.  

 

Továbbá az eljárás során a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati 

dokumentációt és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőinek 

közhírré tételre. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 

el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint 

honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

 

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban észrevétel 

sem az érintett településekhez, sem a környezetvédelmi hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság 

részéről. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény 

környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve  

a tervezett munkálatokból származtatható várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan 

szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

 

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével a Heves és Hevesvezekény között a 3209-es jelű út mentén a 0+800 és a 6+425 

http://www.magyarorszag.hu/


 

 

7 

km szelvények között tervezett kerékpárút létesítésére vonatkozóan további hatásvizsgálat 

lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi 

engedély nélkül kivitelezhető. 

 

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény  

(a továbbiakban: Kvt.) 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) 

pontjai alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) 

bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.  

 

A környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

 

Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló  469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) 

bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 

Az eljárási költséget az Ügyfél viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam. A függő hatályú 

döntéshez joghatások nem kapcsolódnak. 

 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, és 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. A keresetlevél követelményeit a 

Kp. 37. § tartalmazza, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam 

meg. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1)(2) bekezdése, a 

13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 

21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 

meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az 

elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. 

 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

A környezetvédelmi hatóság a közleményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

 

A közzététel napja: 2020. június 4. 

 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  
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Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Kelemen Zoltán 

főosztályvezető 
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