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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/01706/2022. 

Ügyfél: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) 

Kérelmező: RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám utca 13.) 

Ügy tárgya: a Füzesabony, különszintű vasúti keresztezés megvalósítására vonatkozó előzetes 

vizsgálati eljárás 

Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Füzesabony 

 

A beruházás célja: 

A jelen kérelem tárgya egy felüljáró kialakítása Füzesabony belterületén, a vasútvonal felett és 

Füzesabony városi úthálózathoz való csatlakozási lehetőségek (Kerecsendi út, Szihalmi út, 48-as 

utca, Baross Gábor út es Hunyadi út), illetve a csomópontokra történő kikötési lehetőségek 

biztosítása. 

 

A beruházás ismertetése:  

A dokumentációban a beruházás megvalósítására 3 változat is szerepel (B1., B2., A2.). A változatokat 

különböző szempontok alapján sorrendbe állították, melyet az alábbi táblázat szemléltet: 

Változat 
Becsült 

költség 

Műszaki 

megvalósíthatóság 
Forgalombiztonság 

környezeti 

hatások 
Támogatottság 

Össz 

pontszám 

B1. 1 1 1 1 1 5 

B2. 2 2 2 2 1 9 

A2. 3 3 3 3 2 14 

Fentiek alapján a legkedvezőbb változat a B1. változat lett. 

 A2. változat: 

Füzesabony nyugati területén elhelyezkedő változat, ami a Hunyadi János utca és a Kerecsendi út 

között található. Az A2-es változat a Hunyadi János utca – Széchenyi utca – Berek utca csomóponttól 

indul és a Kerecsendi út - Úttörő utca csomópontjában ér véget. 

Jelen változatban a Kerecsendi út – Negyvennyolcas utca - Batthyányi Lajos utca által lehatárolt 

terület kisajátításra kerülne. A Hunyadi János utca, mint a páros, mint a páratlan oldalon kisajátítása 

szükséges a Széchenyi utca és a Baross Gábor utca között. 
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A tervezett változatban a Hunyadi János utca mindkét oldalán 5,50 m széles szervíz út található. A 

felüljáróra vezető út egy 2x3,25 m szélességű burkolat, amihez a vasúti pálya előtt baloldalon egy 

2,60 m szélességű kétirányú kerékpárút csatlakozik, jobb oldalon pedig egy 2,25 m szélességű 

gyalogos járda. A csatlakozó kerékpárút a Baross Gábor utcától indul és a vasúti pályával 

párhuzamosan emelkedik a felüljáró szintjére 4,10 m szélességgel. A Baross Gábor utcától indul egy 

lépcső létesítmény és egy járda felület a tervezett lifthez. A tervezett felüljáró után, mint a kerékpárút, 

mint a járda leköveti az út nyomvonalát, egészen a 0+400 km szelvény utánig. Amely után a 

gyalogjárda kisívben lekanyarodik a Kerecsendi úthoz. A Kerékpár út pedig a Negyvennyolcas utcára 

kanyarodik vissza a Kerecsendi út felé. A 0+345 – 0+514 kmsz között nyomszélesítésre van szükség. 

Mindkét irányban 0,5-0,5 m szélességben, az adott szakaszon 7,50 m szélességű a burkolat. 

 

 B1. változat: 

Füzesabony keleti területen elhelyezkedő B1-es változat, ami a Baross Gábor utca és a Tompa Mihály 

utca között található. Jelen változatban a Baross Gábor utca tengelyének a meghosszabbításában, 

Baross Gábor utca 5. szám alatti épület és a 1593/87 helyrajzi számú gazdasági terület kisajátításra 

kerülne. A Tompa Mihály utca 15. számú ingatlan kisajátításra kerül. 

A tervezett B1-es változatban a felüljáróra vezető út egy 2x3,25 m szélességű burkolat, 0+164 – 

0+221 kmsz között 0,50 m nyomszélesítésre van szükség a baloldalon, az adott szakaszon 7,00 m 

szélességű a burkolat. A vasúti pálya előtt baloldalon egy 3,30 m szélességű kétirányú kerékpárút, 

jobb oldalon pedig egy 2,25 m szélességű gyalogos járda csatlakozik. A csatlakozó kerékpárút a 

Kertész utcától indul, ami új nyomvonalon folytatódik, ezáltal megközelíthetőek az ott található 

ingatlanok és a közúti híd alatt emelkedik ívesen a felüljáró szintjére. A kerékpárút levezetése a 

Tompa Mihály utca 15. számú ingatlanon történik meg és visszafordítva az Egri utcához köt be. A 

Tompa Mihály utcában a Szihalmi út felé a jobb oldalon egy elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, 

melynek a szélessége 2,75 m, csatlakozik a Vörösmarty utcához. Az Arany János utcától induló 

gyalogos rámpa emelkedik, egészen az Egri utcáig, ahol levezetésre kerül. 

A tervezési szakaszon 2x3,25 m széles burkolatot terveznek, mindkét oldalon kiemelt szegéllyel 

határolva. A 0+164 – 0+221 kmsz közötti szakaszon 7,00 m széles a burkolat. 

 

 B2. változat: 

Füzesabony keleti területen elhelyezkedő B2-es változat, ami a Baross Gábor utca és a Tompa Mihály 

utca között található. Jelen változatban a Baross Gábor utca tengelyének a meghosszabbításában, 

Baross Gábor utca 5. szám alatti épület és a 1593/87 helyrajzi számú gazdasági terület kisajátításra 

kerülne. A Tompa Mihály utca 15. számú ingatlan kisajátításra kerül. 

A tervezett B2-es változatban a felüljáróra vezető út 2x3,25 m szélességű. A 0+158 – 0+350 kmsz 

között 0,50 m nyomszélesítésre van szükség a baloldalon, az adott szakaszon 7,00 m szélességű a 

burkolat. A vasúti pálya előtt baloldalon egy 2,60 m szélességű kétirányú kerékpárút, jobb oldalon 

pedig egy 3,30 m szélességű gyalogos járda csatlakozik az úthoz. A tervezett felüljáró ívesen halad 

keresztül a vasútpálya felett. A csatlakozó kerékpárút és a gyalogos rámpa az Arany János utcától 

indul. A kerékpárút, mely 3,30 m szélességű, a felüljáró alatt egy kerékpár alagútban megy át a 

tervezett nyomvonal baloldalára, ahol visszafordítva csatlakozik a hídszerkezethez. A kerékpárút 

levezetése a MÁV területén valósul meg és a Tompa Mihály utca 15. számú ingatlanra vezetődik, 

onnan a Vörösmarty Mihály utcához köt be. A gyalogos rámpa egészen az Egri utcáig tart, ahol 

levezetésre kerül. 
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A beruházás által igénybe vett terület: 

A2. változat B1. változat B2. változat 

hrsz tulajdoni jelleg hrsz tulajdoni jelleg hrsz. tulajdoni jelleg 

2537 önkormányzat 2446/1 önkormányzat 2446/1 önkormányzat 

2550 önkormányzat 1594 önkormányzat 1594 önkormányzat 

2549 magán 1377/30 MÁV 1377/30 MÁV 

2547 magán 1377/31 MÁV 1377/31 MÁV 

2546 magán 1593/89 önkormányzat 1593/89 önkormányzat 

2544 magán 1593/88 önkormányzat 1593/88 önkormányzat 

2543 magán 1593/92 magán 1593/92 magán 

2541 magán 1593/87 magán 1593/87 magán 

2413 önkormányzat 1593/73 magán 1593/30 önkormányzat 

2471 BM (állami) 1379/1 önkormányzat 1377/22 MNV (MÁV) 

2470 magán 1593/30 önkormányzat 1377/28 MÁV 

2469 magán 1627 önkormányzat 1351 önkormányzat 

2468 magán 1377/22 MNV (MÁV) 1350 magán 

2467 önkormányzat 1377/28 MÁV 1366 magán 

2466/1 magán 1351 önkormányzat 1375 önkormányzat 

2466/2 magán 1350 magán 1293 önkormányzat 

1377/37 MÁV 1366 magán 1243 állami (Magyar Közút) 

1377/22 MNV (MÁV) 1375 önkormányzat   

1377/23 MÁV 1293 önkormányzat   

758 önkormányzat 1243 állami (Magyar Közút)   

762 önkormányzat     

586/1 állami (Magyar Közút)     

754 magán     

755 magán     

756 magán     

757 magán     

761 magán     

760/2 magán     

 

A működés megkezdésének várható időpontja, időtartama, a kapacitáskihasználás 

tervezett  időbeli megoszlása 

A beruházás kivitelezésének megkezdésének pontos ideje még nem ismert. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Füzesabony 

 

Tárgyi környezeti hatásvizsgálati eljárás 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 1.2.113. pontja hatálya alá tartozik. Ennek értelmében tárgyi tevékenység 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás. 
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Az eljárás megindításának napja: 2022. július 23. 

 

A teljes eljárás ügyintézési határideje a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (5) bek. a) pontjának 

figyelembevételével a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (a 

továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő 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: Jósvainé Nagy Fanni 

Elérhetősége (e-mail, telefon): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 36 795-153  

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

Kérelmező 2022. július 22-én a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott 

kérelemben a Füzesabony, különszintű vasúti keresztezés 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) b) országos közút fejlesztése 1 km hossztól] hatálya alá nem tartozik, mivel nem 

éri el az ott meghatározott küszöbértéket. 

 

A Khvr. 1. § (7) bekezdése kimondja: „A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet nyújthat 

be a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely megfelel a 3. 

számú mellékletben szereplő tevékenységnek, azonban az abban meghatározott küszöbértéket nem 

éri el vagy az ott szereplő kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy a tevékenység nem tartozik a 2. 

számú mellékletbe.” 

 

A fentiek alapján a Kérelmező kérelmére 2022. július 23-án előzetes vizsgálati eljárás indult a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a 

környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül 

közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni. 

 

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az 

érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a Heves Megyei 

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

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán, HE/KVO/01706/2022. számon.  

 

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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1. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes 

vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. 

2. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési 

helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő 

közzétételének érdekében. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének 

figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős 

környezeti hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről. 

- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a 

tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg; 

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. július 27. 

 

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

szóló 3/2020. (II.28.) 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 kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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