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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

 Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult,  

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló  

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

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/02221/2022. 

Kérelmező: Uvaterv Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.)  

Ügy tárgya: a Hatvan északi elkerülő út megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Hatvan 

A tevékenységgel érintett ingatlanok:  

Bíbor változat esetén: 0449, 0448/6, 0448/6 b, 11182/1, 0446, 0422/5, 042362, 0417/2, 0416/2, 0414, 

0413/2, 0413/1, 0412, 0411/1, 0410/2, 0404/8, 0404/9, 0404/10, 0405, 0406/4, 0406/12, 0406/11, 0406/14, 

0407, 0392, 0369/4, 0369/3, 0369/11, 0369/23, 0368/6, 0363/21, 0363/20, 0363/18, 0362/2, 0361/4, 

0363/17, 06, 11182/23 hrsz. 

Kék változat esetén: 3415, 6245, 3293/8, 3293/2, 3293/5, 3292, 3284, 3285, 3288, 3289, 3291/1, 3291/2, 

06, 05, 11182/62, 11182/62, 0448/6, 3290/2, 11182/45, 11182/54, 11182/55, 11182/56, 11182/39, 

11182/38, 11182/37, 11182/36, 11182/23, 11182/17, 11182/16, 11182/15, 11182/14, 11182/1, 0446, 

0422/5, 0423/2, 0417/2, 0416/2, 0414, 0413/2, 0413/1, 0413/1, 0412, 0411/1, 0410/2, 0404/9, 0404/10, 

0405, 0406/4, 0406/13, 0407, 0406/14, 0392, 0406/11, 0370/1, 0369/3, 0369/4, 0369/11, 0369/23, 0368/6, 

0363/28, 0363/21, 0363/20, 0363/18, 0363/17, 0362/2, 0361/4 hrsz.  

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

Tárgyi beruházás célja Hatvan város északi elkerülő út megvalósítása egy 2x1 sávos elkerülő út 

létesítésével, mely mintegy 2 km hosszan halad az M3 autópálya és a település északi része között 

található szabad, részben mezőgazdasági művelés alatt lévő területen.  

Az elkerülő útra és a kerékpárútra vonatkozóan két nyomvonalvonal (Bíbor és Kék) változat, valamint azok 

nyugati továbbvezetése került benyújtásra. Az elkerülő út változatok összeköttetést biztosítanak a 21. sz. 

főút és a 2401 j. út között, keresztezik a 81. sz. Hatvan-Salgótarján vasútvonalat, a Bér-patakot és a Zagyva 

folyót. Kiindulási pontjuk (21. sz. főúti csomópont) megegyezik, de azt követően helyszínrajzi 

vonalvezetésük különböző, ahogy a 2401 j. úttal alkotott csomópontjuk is. A Nyugati továbbvezetés a 

rövidsége és a beépítettségi viszonyok miatt mindkét változatnál azonos. 

 

Az elkerülő út változatok 2x1 forgalmi sávos kialakítású, K.V. tervezési osztályba sorolt mellékút kategóriába 

tartoznak. Az elkerülő utak tervezési sebessége 70 km/h, a nyugati továbbvezetés tervezési sebessége 50 

km/h. 
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A tervezett nyomvonalak hossza 

A Bíbor elkerülő út változat tervezett hossza 1881 m, a kerékpárút tervezett hossza 2107 m. 

A Kék elkerülő út változat tervezett hossza 1633 m, a kerékpárút tervezett hossza 1826 m. 

 

A vizsgált nyomvonalak esetében a tervezési szakasz kezdetén, valamint a tervezési szakasz végén 

épülnek csomópontok. 

 

A kivitelezés várható időtartama 2 év. A tervezett forgalomba helyezés éve 2025.  

Az eljárás megindításának napja: 2022. október 26. 

 

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.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletének 1.3.104. 

pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: A teljes eljárás ügyintézési határideje a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. 

évi LIII. törvény 3. § (5) bekezdés a) pontjának figyelembevételével a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő 45 nap, 

azaz: 2022. 12. 09. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve: Kis Andrea 

Elérhetősége (e-mail): kis.andrea@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

 

Kérelmező 2022. október 25-én a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmében a 

Hatvan északi elkerülő út megvalósítására vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 87. pont [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)] hatálya alá 

tartozik, ezért a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálat köteles. 

A fentiek alapján 2022. október 26-án előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

 

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 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 feltételezhetően érintett település jegyzőjének a közleményt. A 

jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a 

helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. 

mailto:kis.andrea@heves.gov.hu
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A kérelem és a dokumentáció megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat 

jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a Környezetvédelmi Hatóság honlapján a 

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

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a HE/KVO/2221/2022. 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 

szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások 

figyelembevételével írja elő. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. november 2. 

 

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

10/2022. (IX. 22.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul. 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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