
 

  

 

 

 
 
Tárgy: „Vámosgyörk – Gyöngyös vasúti vonalszakasz engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, 

tenderdokumentáció összeállítása, valamint az építési engedélyek megszerzése” (PST: V085.01) 
Környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásának kérelme 

 
 
Tisztelt Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály! 
 
 
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.) 
megbízása alapján a RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.), mint tervező vesz részt a 
„85. számú Vámosgyörk-Gyöngyös vasútvonal fejlesztése” c. projektben (továbbiakban: a projekt). 
A RODEN Kft. megbízása alapján a VIBROCOMP Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) készítette el a 
projekt fejlesztéséhez kapcsolódó Környezeti Hatástanulmányt. 
 
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. mellékletének 2.1.115. pontja alapján a 85. számú Vámosgyörk-Gyöngyös 
vasútvonal fejlesztése nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra 
beruházásnak minősül. 
 
A 231. sz. Magyar Közlönyben 2021. december 17-én kihirdetésre került a 2021. évi CXXXVI. törvény az 
egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról. Ezen jogszabály 
174. §-a módosította a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (5) bekezdését az alábbiak szerint. 
„(5) Közlekedési infrastruktúra-beruházás megvalósítása során az építtető kérelmére a hatóság akkor is 
lefolytatja az Étv. szerinti, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: Kvt.) szerinti előzetes vizsgálati eljárást és környezeti hatásvizsgálati 
engedélyezési, valamint a már kiadott engedély módosítására irányuló eljárást, ha az adott tevékenységre 
vonatkozóan jogszabály nem ír elő engedélyt.”  
 
A beruházó kérésére és az esetleges külföldi pénzeszközökkel történő finanszírozásra való tekintettel, 
valamint tervezési szerződésünk értelmében környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását kérelmezzük. 
 
A Vámosgyörk-Gyöngyös-vasútvonal a MÁV 85-ös számú ≈13 km hosszú, egyvágányú, dombvidéki 
jellegű, villamosított vonala. Az országos mellékvonali hálózat része, amely a 80. vasútvonal 
mellékvonalaként ráhordó mellékvonalnak tekinthető. 
 

Heves Megyei Kormányhivatal Budapest, 2022. november 4. 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Iktatószám: 14426/2022. 
Hulladékgazdálkodási Főosztály Ügyintéző: Málnás Gabriella 
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A projekt keretében megvalósítandó főbb műszaki tartalom, mely környezeti hatástanulmány tárgya: 
 

• A vasúti pálya felújítása, 100-160-120 km/h sebesség és 22,5 tonna tengelyterhelés biztosítása, 
• Ívkorrekció a Vámosgyörk (kiz.) - Gyöngyöshalász (kiz.) szakaszon, 
• Vonattalálkozási hely kiépítése,  
• Kitérőgyári megállóhely áthelyezése, 
• Gyöngyös állomás felújítása a meglévő helyszínen,  
• SK+55 cm-es peronok építése, akadálymentes, rámpás kialakítással, 
• A meglévő felsővezetéki rendszer teljes rekonstrukciója, 
• Biztosítóberendezési rendszer kiépítése, ETCS L1 vonatbefolyásolással, 
• A távközlési rendszer teljes rekonstrukciója a beavatkozással érintett területeken, 
• A szintbeni útátjárók helyben történő felújítása a biztosítási mód megváltoztatásával (fény- és 

félsorompó) 
• Gyöngyöshalászon és Gyöngyösön P+R, és B+R parkoló kiépítése, 
• Gyöngyös állomásépület belső tereinek szükség szerinti átépítése, a nem használt épületek bontása, 
• A műtárgyak állapotfüggő felújítása vagy átépítése. 

 
A mellékelten megküldött környezeti hatástanulmány alapján kérjük T. Főosztályt a környezeti 
hatásvizsgálati eljárás lefolytatására. 
 
 
 
 Tisztelettel: 
 
 
 
 Trenka Sándor 
 ügyvezető igazgató 
 
 
Mellékletek: 
• Környezeti Hatástanulmány 1. rész 
• Környezeti Hatástanulmány 2. rész mellékletek 
• Közérthető összefoglaló 
• Meghatalmazás NIF-RODEN 


