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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/04365

Kérelmező: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Ügy tárgya: A 3. számú főút Detk 

áthelyezésére vonatkozó előzetes vizsgálati

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (

Detk, Nagyút, Kompolt, Kápolna 

A beruházással érintett ingatlan

Detk: 

Hrsz. Művelési ág  
07/6  kivett országos közút  
023/10  szántó 
097/2  kivett sh. út  
061/4  szántó 
061/13  szántó 
061/21  szántó 
049/1  kivett magánút kf.-megnyitott
047  szántó 
024  kivett sh. út  
046/2  a legelő, b rét 
062/2  kivett Tarnóca patak 
027  kivett Tarnóca patak 
045/11  erdő 
045/9  szántó 
030/43  szántó  
031/2  kivett sh. út  
035/1  szántó 
035/2  szántó 
035/3  szántó 
035/4  szántó 
032/2  kivett sh. út 
 
 
 
Hrsz. Művelési ág  
093/1  erdő 
093/15  szántó 
093/14  szántó 
093/13  szántó 
096  kivett út 
097/2  szántó 
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 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 

4365/2019. 

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

3. számú főút Detk - Kápolna (101+356,9–109+120,34 km szelvények) közötti 

áthelyezésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (telepítés helye szerint érintett település):

 

A beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számai:  

 Nagyút: 

 Hrsz. Művelési ág 
 051/1 szántó 

 051/2 szántó 
 02 kivett út 

 06/4 szántó 
 06/3 szántó 
 06/2 szántó 

megnyitott 04/4 szántó 
 04/11 szántó 

 04/12 szántó 
 04/13 szántó 

 04/14 szántó 
 04/15 szántó 

 04/16 szántó 
 04/2 kivett út 
 04/6 szántó 

 06/5 szántó 
 010 kivett közút 

 Kápolna 

 Hrsz. Művelési ág 
 097/1  szántó 4 

 090  kivett út 
 0100  kivett út 
 0101/5  szántó 
 089/8  erdő 

 089/7  kivett út 

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

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

és Környezetvédelmi Főosztály 

Kormányrendelet (Khvr.) 

109+120,34 km szelvények) közötti szakaszának 

érintett település): 
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Hrsz. Művelési ág  Hrsz. Művelési ág 
089/1  szántó 0140/4  szántó 
0138/2  kivett út 0148/3  szántó 
0140/3  szántó 0148/4  kivett út 
0140/2  szántó 0148/5  szántó 
 
 Kompolt 
 
Hrsz. Művelési ág  Hrsz. Művelési ág 
0199/9  a szántó 0186/2  szántó 
0199/8  a szántó 0186/1  szántó 
0199/17  szántó 0194  kivett út 
0199/18  szántó 0191/2  szántó 
0199/6  szántó 0207  kivett árok 
0199/5  a szántó, a szántó, c legelő 0206  szántó 
0193  kivett közút 0190  kivett út 
0186/15  szántó 0209/1  szántó 
0186/14  szántó 0221  kivett út 
0186/12  szántó 0220  szántó 
0186/11  szántó 0222  kivett út 
0186/10  szántó 0223  szántó 
0186/9  szántó 0224  erdő 
0186/8  szántó 0225  szántó 
0186/7  szántó 0193  kivett közút 
0186/6  szántó 0205  szántó 
0186/5  szántó 0235  c szántó, d kivett út, f szántó 
0186/4  szántó 0238  kivett út 
0186/3  szántó 0230/1  a szántó, a szántó, b kivett árok 
 

A tervezett beruházás, jellemzői: 

Az ásványvagyon feletti terület felszabadítása érdekében a Mátrai Erőmű ZRt., a NIF Zrt. és a Közútkezelő 

Nonprofit Zrt. megkezdte a Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti 3. sz. országos főút 101+186 és 108+811 km 

szelvénye közé eső, mintegy 7,63 km hosszú szakasz áthelyezésének előkészítését a bányatelek déli, dél-

keleti határára. 

 

Létesítési adatok:  

A nyomvonal kezdőpontja: a 3. sz. főút jelenlegi 101+356,9 km szelvénye. 

A nyomvonal végpontja: a 3. sz. főút jelenlegi 109+120,34 km szelvénye. 

Az új nyomvonal hossza: 10.042,6 km. 

Az új nyomvonalon egy körforgalmi csomópont kerül kialakításra, a végponti (kápolnai) csatlakozásnál. 

A nyomvonal mentén kerékpárút létesítése jelenleg nem tervezett. 

 
Pályaszerkezet: 
- kopóréteg, 

- alapréteg, 

- útalap, 

- homokos kavics ágyazat védőréteg 

 
Közművek 

A beruházás során közmű kiváltásra nem kerül sor. A nyomvonal a 0+835,7 km és a 8+480 km 

szelvényben keresztezi a Sajószöged-Göd 400 kV-os magasfeszültségű légvezetéket. Ezeken a 
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pontokon a vezeték tartóoszlopainak cseréje szükséges, a megfelelő átvezetési magasság elérése 

érdekében. 

Az új úton két híd kerül megépítésre: 

- az 1+461,90 km szelvényben a Tarnóca patak keresztezésénél egy 18 m nyílású-, 

- az 5+907,65 km szelvényben a Kígyós ér átvezetésére egy 8 m nyílású műtárgy. 

 

A kivitelezés szakaszai: 

- Földmunkák (humuszos talajréteg letermelése, bevágások és töltések kialakítása, a földművek 

tömörítése). 

- A földmunkákkal párhuzamosan a vízfolyások, terepi mélyedések keresztezésénél szükséges 

műtárgyak kialakítása. 

- A burkolat számára kialakított nyomvonalon a pályaszerkezet felhordása. 

- Padkák kialakítása, a forgalomtechnikai eszközök (táblák, útburkolati jelek) elhelyezése. 

 

A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje: 

A kivitelezés egyes fázisai közül a földmű-, valamint a pályaszerkezet kialakításának van jelentős szállítási 

igénye. A becsült teherforgalom a legintenzívebb építési szakaszban elérheti a napi 2.000 tonnát, 100 

járműfordulót (200 elhaladást). Az építőmunkások személyforgalma a 3. sz. főút forgalmában nem okoz 

számottevő változást. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2019. október 19. 

Tárgyi előzetes vizsgálat tárgyát képező beruházás 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 1. melléklet 1. pontjának [Egyes 

országos közúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások listája] 1.415 alpontjában [A 3. számú főút Detk és Kápolna közötti szakasz 

áthelyezése és kapcsolódó közúti beruházások] illetve az 1/a) melléklet 1. pontjának [A nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások listája] 1.272. alpontjában [Közúti 

közlekedési projektek] felsorolásra került. Ennek értelmében tárgyi tevékenység nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt beruházás. 

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) a) országos közút építése (amennyiben nem tartozik az 1. számú 

mellékletbe)] alapján és a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 
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Kérelmező által 2019. október 18. napján előterjesztett kérelem alapján az Ákr. 37.§ (2) bekezdés 

értelmében az eljárás 2019. október 19. 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, HE-02/KVTO/04365/2019. 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: 

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 
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szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások 

figyelembevételével írja elő. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. október 24. 

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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