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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.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó eljárásról 

 

 

Ügy száma:  HE/KVO/02263/2022. 

Ügy tárgya: A 85. számú Vámosgyörk–Gyöngyös vasútvonal fejlesztésére vonatkozó környezeti 

hatásvizsgálati eljárás 

 

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

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

 

A tevékenységgel érintett települések: Vámosgyörk, Adács, Gyöngyöshalász, Gyöngyös 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi számai:  

Vámosgyörk 

130/1   140       

Adács   

141 011/3   16 019/9   019/8   

019/7   019/6   019/5   019/4   019/3   

019/2   019/1   21 015/2   030/12   

030/13   030/14   030/15   030/16   030/17   

030/18   030/19   030/20   030/21   030/22   

030/23   030/24   030/25   030/26   030/27   

030/28   030/29   030/30   030/31   030/32   

030/33   030/34   030/35   030/36     

Gyöngyöshalász   

0128/3   0129/1   129/10   0129/11   0129/12   

0129/13   0129/14   0129/15   136 0142/15   

0128/3   0128/4   208/3   208/2   207/1   

0128/2   0127/18   0127/9   0127/8   00127/7   

0127/6   126 0123/11   0123/9   0123/7   

0123/6   122 0121/39   20 019/34   

019/32   019/32   019/31   019/30   019/29   

019/28   019/27   019/26   019/25   019/24   

019/23   019/22   18 011/1   300 
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Gyöngyös 

0255/2   0255/1   11443 0254/5   3101 

3959 3958 3010/1   3103 3102/1   

3743/3   3743/10   3743/9   2744 1800 

2743/12   2743/4   2743/8       

 

A tervezett tevékenység ismertetése: 

A Vámosgyörk–Gyöngyös-vasútvonal a MÁV 85-ös számú ≈13 km hosszú, egyvágányú, dombvidéki 

jellegű, villamosított vonala. Az országos mellékvonali hálózat része, amely a 85. vasútvonal a 80. 

vasútvonal mellékvonalaként ráhordó mellékvonalnak tekinthető. A vonal kezdőpontja Vámosgyörk 

állomáson, végpontja Gyöngyös állomáson a 127+43 szelvényben található. 

A vasútvonalon két megállóhely található: Gyöngyöshalász megállóhely, valamint Kitérőgyár megállóhely. 

Gyöngyöshalász egyben pályaelágazás is, mely kapcsolatot teremt a MÁV Hosszúsíngyártó üzemével, a 

VAMAV Kft.-vel, valamint a KAEV saját célú vágánnyal, továbbá itt van tervezve az a kiágazás is, amely 

kötöttpályás kapcsolatot fog biztosítani Gyöngyös déli iparterületének. 

A vonalszakasz kiépítési sebessége 80 km/h, azonban a 8+50 – 84+00 szelvények között (Vámosgyörk-

Gyöngyöshalász) állandó 60km/h-s lassúmenet van érvényben. 

A tervezett beavatkozás meghatározó szempontja megfelelő minőségű, 100-160-120 km/h sebesség és 

22,5 tonna tengelyterhelés biztosítása. 

 

A beruházás során az alábbi fejlesztések valósulnak meg: 

- 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, 

- Gyöngyös állomásépület belső tereinek szükség szerinti átépítése, a nem használt épületek 

bontása, 

- A műtárgyak állapotfüggő felújítása vagy átépítése. 

 

Vámosgyörk (kiz.) - Gyöngyöshalász (kiz.) 

A tervezési szakasz kezdete a 80. sz. vasútvonallal párhuzamos szakaszon a Gyöngyös-patak műtárgya 

utáni 12+60 hm szelvény. Itt csatlakozik a pályaterv a 80. sz. vasútvonal átépítéséhez tartozó, Kontúr 

Csoport Kft. által készített 2112. tervszámú tervhez. 
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A 13+83 hm szelvényig a fővonali átépítés keretében tervezett 85. sz. vonali geometria megtartásra 

került. Innen kezdődik egy, azonos görbületű ívek közötti átmeneti ív, amely R=600m sugarú balos ívbe 

hajlik át. Az ív jelentősebb korrekciót, új töltésépítést jelent. A korrekció során a meglévő vágányhoz 

képest az ívközépi elmozdulás ~75 m. A vágány a 25+30 hm szelvényben éri el újra a meglévő vágányt. 

Egyetlen hosszú egyenes tervezett az Ú57+94 (58+77) hm szelvényig. 

A 41+20 hm szelvényben került tervezésre az Apollo Tyres scvp. kiágazása. Ez jelen információink 

szerint egy elvi lehetőség, ennek a vágánynak a tervei még nem állnak rendelkezésre, jelen tervben csak 

a kapcsolat lehetősége biztosított. 

A szakasz geometriájának tervezése során a kis szögtöréseket megszüntettük, egyetlen hosszú 

egyenest tervezett az Ú57+94 (58+77) hm szelvényig. A meglévő geodéziailag felmért vágánytengelyhez 

képest az oldalirányú elmozdulás legfeljebb ±50 mm. 

Az 59/61 hm sz. közötti átmeneti ív nélküli körívet korrigálni kell, míg a 61/67 hm szelvények között a 

pálya a jelenlegi nyomvonalon halad. A 67 hm szelvénytől a meglévő R=1900 m sugarú, átmeneti ív 

nélküli körívet kell korrigálni. 

Útátjárók 

Az útátjáróknál burkolat felújítás, aszfaltozás illetve fény- és félsorompók telepítése tervezett. 

 

Műtárgyak 

A Vámosgyörk – Gyöngyöshalász szakaszon történő fejlesztés során a meglévő műtárgyak felújítása és 

átépítése tervezett. 

 

Gyöngyöshalász állomás 

A 67/77 hm szelvények között nyomvonal-korrekciót kellett alkalmazni, az oldalirányú eltolás a 72/74 hm 

szelvény között is 2,5m-re adódott, azonban az útjáró így nem került átmeneti ívbe. Gyöngyöshalász 

állomáson belüli ív lényegében helyben kerül korrekcióra. Az állomáson a peron felújításra kerül. 

A tervezési szakaszon a Gyöngyöshalász, Kolozsvári úti átjáró felújítása során aszfaltozás és fény-, 

illetve félsorompóval történő biztosítás tervezett. 

Gyöngyöshalász állomáson 10 férőhelyes P+R parkoló létesül, mely férőhelyek közül egy mozgássérült 

parkoló. 

 

Gyöngyöshalász (kiz.) - Gyöngyös (kiz.) 

Gyöngyöshalász állomástól kezdődően a pálya Gyöngyös állomásig a jelenlegi állapottal azonosan 

egyenes. A meglévő geodéziailag felmért vágánytengelyhez képest a tervezett tengely oldalirányú 

elmozdulása legfeljebb ±50 mm. 

Gyöngyös alsó megállóhely 

A tervek szerint a meglévő Kitérőgyár mh. a jelenlegi helyén megszűnik, és áthelyezésre kerül a 

109+75–111+35 hm szelvénybe, így jobb városi utasforgalmi kapcsolatokat teremtve. A megállóhelyen 

egy sk+55 magas peron épül 160 m hosszban, 3,8m szélességben, rámpás megközelítéssel. 

A szakaszon található útátjárók esetében aszfaltozás és fénysorompóval történő biztosítás tervezett. 

A 3. sz. főút felett átívelő háromnyílású vasbeton gerendahíd felújítása és szigetelése fog megtörténni. 
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Gyöngyös állomás 

Gyöngyöshalász állomástól kezdődően a pálya Gyöngyös állomásig a jelenlegi állapottal azonosan 

egyenes. A meglévő geodéziailag felmért vágánytengelyhez képest a tervezett tengely oldalirányú 

elmozdulása legfeljebb ±50 mm. 

Gyöngyös állomás vágányhálózata teljes átalakításra kerül; a tervezett vágányhálózat a maihoz képest 

jelentősen csökken. A jelenlegi vágányok sem helyben kerülnek átépítésre. A IV. vágány rakodó 

csonkavágányként kerül kialakításra. Az állomás területén két peron kerül kialakításra sk+55 magas 

peron épül 160 m hosszban; az I. peron 3,8m, a II. peron 4,8m szélességben. 

A Gyöngyös, Egri úti átjárót aszfaltozással tervezik felújítani és fény-, illetve félsorompóval biztosítják. A 

területen található két kisműtárgy fejlesztése is tervezett. 

Az állomáshoz kapcsolódóan 20 férőhelyes P+R parkoló létesül, mely férőhelyek közül kettő 

mozgássérült parkoló. 

 

A beruházás megvalósításához szükséges szállítás 

A tervezett tevékenység során a vasútvonal felújítása valósul meg. A felhasználandó anyagok szállítását 

célszerű a meglévő közútrendszer, illetve a vasútvonal felhasználásával megoldani. A beruházó 

tájékoztatása alapján a vasúti sínek, kitérők és betonaljak ki-, illetve beszállítása várhatóan vasúton 

történik.  

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. november 05. 

Az eljárás ügyintézési határideje: a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (5) bekezdés 

a) pontja értelmében 60 nap. 

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 és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó 

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdés a) pontja alapján 

az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó hatósági és 

egyéb eljárások ügyintézési határidejébe. 

 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail, telefon): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu, +36 (36) 795-148 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A tervezett vasúti vonalszakasz fejlesztése 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 2.1.115. pontjában 

felsorolásra került. Ennek értelmében tárgyi tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

beruházás. 

 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
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A meglévő létesítmény a Khvr. 1. számú mellékletének 36. pontjába [Vasúti pálya országos törzshálózat 

részeként (kivéve a kizárólag Budapest vonzáskörzeti vasúti közlekedését szolgáló vasúti pályát)] 

sorolható.  

A tervezett fejlesztés a Khvr. 131. pontja [Az 1. számú melléklet 32., 36-37., 41., 47. pontjában, valamint 

a 3. számú melléklet 76-79., 86-88., 95., 102., 104. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § 

(2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú 

melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása] hatálya 

alá tartozik, így a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

 

A Khvr. 1. § (5) bekezdése kimondja: „A környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság - 

előzetes vizsgálati eljárás nélkül - környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó 

olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel.” 

 

Fentiek alapján a Környezetvédelmi Hatóságnál 2022. november 05-én környezeti hatásvizsgálati eljárás 

indult. 

 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 8. § (1) és (2) 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, illetve a feltételesen érintett települések 

jegyzőinek a közleményt. A Khvr. 8 § (2) bekezdése alapján a jegyzők gondoskodnak a közlemény 

haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré 

tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap. 

 

A benyújtott kérelem és a benyújtott dokumentáció HE/KVO/02263/2022. számon megtekinthetők a 

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

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán, a keltezés dátumától számított 30 

napig. 

Tájékoztatom az érintett nyilvánosságot, 

 

hogy a Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 9. § (1) bekezdése alapján, a 9. § (3) bekezdésre tekintettel 

Gyöngyös Város Jegyzőjével előzetesen egyeztetve, 

közmeghallgatást tart 

2022. december 13-án (kedd) 10:00 órai kezdettel, 

a Gyöngyösi Polgármesteri Hivatal tetőtéri I. Tanácskozótermében 

(3200 Gyöngyös Fő tér 13.) 

A kérelmi dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a Khvr. 9. § (8) bekezdése értelmében 

Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy a telepítés helye szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közmeghallgatás időpontjáig. 

 

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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Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben észrevételt kíván tenni, abban szerepeltesse nevét és jelölje 

meg milyen minőségben (mely település lakosaként, szervezet képviselőjeként) teszi fel kérdését. 

Kizárólag az eljárás tárgyát képező üggyel összefüggésben lehet kérdéseket, észrevételek tenni. A 

beérkezett észrevételekkel kapcsolatban szükség esetén az érintett hatóságok, szakhatóságok, illetve az 

Ügyfél is bevonásra kerül. 

 

Az eljárás lezárásakor a Környezetvédelmi Hatóság a határozatában a kérelemnek helyt ad és kiadja a 

tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. november 9. 

 

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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