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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/01782/2022. 

Ügy tárgya: A 87a számú Füzesabony (kiz.) – Eger (bez.) vasúti vonalszakasz fejlesztésére vonatkozó 

környezeti hatásvizsgálati eljárás 

 

Kérelmező: TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony, 3. emelet) 

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

 

A tevékenységgel érintett települések: Füzesabony, Maklár, Nagytálya, Andornaktálya, Eger 

A fejlesztéssel érintett ingatlanok helyrajzi számai:  

Település Hrsz. Település Hrsz. 

Füzesabony 

1377/22 

Füzesabony 

031/3 

1377/28 031/4 

1377/29 031/6 

031/5 030/1 

031/7 046/166 

Maklár 

875/3 

Maklár 

067/7 

875/4 067/8 

070/29 067/10 

070/30 067/11 

070/31 067/12 

070/38 067/13 

070/40 067/14 

070/43 069/19 

070/44 069/41 

070/45 873/7 

070/46 873/8 

067/5 873/9 

067/6 873/10 
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Település Hrsz. Település Hrsz. 

Maklár 

873/11 

Maklár 

870 

873/61 1016 

873/63 106 

873/64 98 

873/65 99 

873/66 100 

873/67 101 

873/77 103 

873/78 

Nagytálya 

371/1 

Nagytálya 

39 

430/8 033/35 

448/2 033/20 

448/3 5 

28 6/1 

29 6/2 

73/2 7 

32 8 

Andornaktálya 

0220/1 

Andornaktálya 

0141/34 

0220/4 142 

0125/33 0104/7 

0125/42 143 

0125/43 0220/2 

0125/44 0214/13 

0125/45 222 

0125/57 0213/59 

0141/31 0221/5 

0141/32 0127/255 

0141/33 

Eger 

682 

Eger 

9883/16 

9838/3 6761/26 

9836 9945/1 

6761/19 9945/4 

6761/18 9946/4 

6761/15 

 

A tervezett tevékenység ismertetése: 

A projekt általános célja a személy- és teherforgalom kiszolgálásának és a vasúti szállítás 

versenyképességének javítása. Az egyvágányos és az alacsony sebességű (60/80/100 km/h) pálya miatt 

a vonal zavarérzékenysége jelentős, emiatt rendszeresek a késések. A projekt közvetlen céljai a 
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kötöttpályás közlekedés szolgáltatási színvonalának emelése, ennek érdekében a tervezett vasúti 

közlekedés menetidejének csökkentése, átszállás nélküli kapcsolatok biztosítása. 

 

A fejlesztéssel érintett vonalszakasz állapota és jellemzői: 

A Füzesabony – Eger vonalszakasz legutolsó átépítése az 1970-es évek második felében történt meg, az 

átépítés óta a vonalon nagyobb volumenű beavatkozás nem történt. A vasúti pálya korossága, valamint 

az elmaradt fejlesztések és korszerűsítési munkák miatt a pálya állapota romló fázisban van. 

A vonalon található Maklár áll., Andornaktálya mh., illetve Eger állomás. Eger és Eger-Rendező forgalmi 

szempontból egy állomás. Eger-Rendező pályaudvaron teherszállítási tevékenység folyik, a közforgalmú 

személyszállítás szünetel. 

A 87a számú vasútvonalon 9 db útátjáró található. Az útátjárók mindegyike biztosított, a biztosítás módja 

vonat által vezérelt fénysorompó, vagy fény- és félsorompó. Az átjárók az 1970-es évek végén, 1980-as 

évek elején épültek ki, utolsó felújításuk a 2000-es években történt. 

 

A tervezett fejlesztés adatai 

Vasúti pálya  

Nyíltvonali szakaszok  

Füzesabony és Eger állomás között a pályaállapotok miatt kijelölt lassújeles szakaszokon a jelenlegi 

geometria megtartásával és helyben átépítésével a v=100 km/h sebesség visszaállítása a cél, 

beavatkozás csak a lassújeles szakaszokon tervezett. Ezeken a szakaszokon a felépítmény cseréjén túl 

az alépítmény megerősítése is szükséges. A vasúti pálya a tervezett élettartamának határán van, így 

beavatkozás nélkül a pálya erőteljes romlása várható. Az alépítmény megerősítésére 40 cm 

vastagságban 5% mész adagolásával stabilizációs réteget szükséges kialakítani, erre a felületre 20 cm 

vastagságban kell SZK1-es kiegészítő réteget beépíteni. Az alépítmény oldalesése 5%. A kiegészítő 

rétegre építhető az ágyazat és a felépítmény. A lassújelekkel nem terhelt szakaszokon csak 

felépítménycsere a tervezett beavatkozás.  

 

Maklár állomás  

Maklár állomáson menetrend szerint csak az átmenőn áll meg személyszállító vonat, a jelenlegi 

főperonos elrendezés megfelel. Maklár állomáson a 60+50 szelvénytől az átmenő fővágányban 

felépítménycserére kerül sor. Maklár állomás területén a 60+91 szelvényben elhelyezkedő útátjáró után a 

korábbi nyíltvonali szakaszhoz hasonló, az irányhibák kiküszöbölését szolgáló V/2 ívhosszal rendelkező 

120 000 m sugarú ív tervezésére volt szükség.  

 

Andornaktálya mh.  

Andornaktálya vasúti megállóhely kiszolgálása megszűnik, a felvételi épület és istálló, valamint a 

térvilágítás elbontásra kerül. Az elbontott peron helyén vasúti padka kerül kialakításra. Az elbontott 

felvételi épület helyén a tereprendezés megtörténik, a terület humuszterítés után füvesítésre kerül. 

 

Eger állomás  

Eger állomáson az Eger InterModális Csomópont fejlesztési projekt keretein belül kiépül az I-II. vágányok 

közti sk+55 cm magas középperon. A magasperonra 25 m hosszúságú peronlefedés tervezett. Jelen 

projektben a III-IV. vágányok közé kiépítendő második sk+55 cm magas középperon 160 m hosszban, a 

jelenlegi IV. vágány elbontásával, a korábbi V. vágány helyén új IV. vágány építésével. A III-IV. vágányok 

a középperon építése miatt teljes átépítésre kerülnek. Az IMCS projekt keretén belül az I-II. vágányokban 
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csak ágyazatrostálás és vágányszabályozás tervezett, így a vízelvezetési problémák elkerülése 

érdekében az I-II. vágányok kitérőcserével nem érintett vágányszakaszain is sor kerül az alépítmény 

megerősítésére.  

A tervezett III-IV. vágányok között létesül 100 m hosszúságú SK+55 magasperon, a gyalogos átjáró, 

fogadó járdafelületek, labirintkorlátok, kerítések felülvizsgálatával és szükség szerinti módosításával, az 

Eger IMCS jóváhagyott kiviteli terveihez képest. A III-IV. vágányok közti sk+55 peronon 25 m hosszban 

perontető tervezett. A peron, amennyiben későbbi forgalomnövekedés indokolja, 60 méterrel 

meghosszabbításra kerülhet. A meghosszabbítás helyigényét jelen projekt figyelembe veszi, azt nem 

építi el.  

Eger állomáson a jelenleg üzemelő kulcsrögzítős biztosítóberendezés korszerűsítésre kerül. A 

biztosítóberendezés átépítése szükségessé teszi Eger állomáson a jelenlegi kézi állítású kitérők teljes 

cseréjét. Az új középperon mellett az áthelyezett IV. vágány villamosítása is megvalósul. 

Eger állomáson a meglévő VIII. vágány mellett 8 méter széles és 50 méter hosszú beton burkolatú, 

kivilágított, megfelelő állapotú rakodóterület, illetve egy oldalrakodó található. A rossz állapotban lévő 

rakodóterület műszaki állapota miatt nem használható. Az állomáson rendszeres rakodási tevékenység 

nincs, az elmúlt években eseti jelleggel sem fordult elő, ezért a vonalon kiszolgáló tehervonat nem 

közlekedik. Az állomáson a későbbiekben sem várható teherforgalom. 

Eger IMCS projekt tervezett kialakítása, mint tárgyi tervezés jelenlegi állapota szerint a jelenlegi X. 

vágány melletti rakodóterület bontásra kerül. A VIII. vágány melletti rakodóterület egy része elbontásra 

kerül, szélessége 6 méterre csökken. Tárgyi projektben a rakodók kialakítása az IMCS projekthez képest 

változtatás nélkül megtartásra kerül.  

 

Műtárgyak  

A Füzesabony – Eger szakaszon az elvégzett B8 - III-ad fokú hídvizsgálatok, célvizsgálatok 

megállapításainak figyelembe vételével megtörténik a koros, bizonytalan teherbírású, vagy geometriailag 

nem megfelelő műtárgyak állagmegőrzése/felújítása/szükség szerinti átépítése. A Füzesabony (kiz.) – 

Eger (bez.) vonalszakaszon össz. 23 db vasúti terhet viselő műtárgy található, ezek mindegyikére 

elkészültek a hídvizsgálatok. Ezek közül 11 db műtárgy esik lassújelekkel terhelt pályaszakaszra, ill. Eger 

állomás területére, 12 db műtárgy a lassújellel nem terhelt szakaszokra. A 139+94 szelvényben lévő 

közúti felüljáró beavatkozással nem érintett. 

 

Biztosítóberendezés, távközlés  

Vonali biztosítóberendezés  

A vonali biztosítóberendezés elemeinek állagmegóvó karbantartása tervezett.  

Állomási biztosítóberendezések  

Maklár állomás  

Maklár állomáson a jelenleg üzemelő D55 berendezés állagmegóvó karbantartása tervezett.  

Eger állomás  

A tárgyi projektben megvalósul a jelenleg üzemelő kulcsrögzítős biztosítóberendezés korszerűsítése.  
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Távközlés  

A Füzesabony (kiz.) – Eger (bez.) vonalszakaszon a vonali kábelek teljes hosszban átépülnek, új kábelek 

(1db Fve 48 BR SM LWP technológiai optikai kábel, 1db B9 típusú vonalkábel (19x4/1,2), 1db 4x25 mm
2
 

SZAMKAM energiaellátó kábel) kerülnek fektetésre. Az átépülő állomásokon biztosítani kell a hangos és 

vizuális utas-tájékoztatást, távvezérelve. 

 

Térvilágítás  

Eger állomáson a III-IV. vágányok közé tervezett sk+55 cm magas peronon korszerű térvilágítási 

oszlopok elhelyezése tervezett.  

Az állomási előtér, valamint az I-II. vágányok közti peron térvilágításának korszerűsítése az Eger IMCS 

projekt keretein belül megtörténik, azokon jelen projektben változtatás nem szükséges.  

Eger-Rendező felvételi épület felújítására és átépítésére kerül sor, melynek részeként az épület üzemi 

parkolója és kapcsolódó járdafelületek rendezésére is sor kerül. Ezek megfelelő megvilágítása céljából a 

térvilágítás átépítése tervezett. A kibővített biztosítóberendezés és épületvillamosság 

teljesítményigényének biztosítására a külső energiaellátás ellenőrzése, szükség szerinti átépítése 

tervezett.  

 

Magasépítmények  

Eger állomás  

A felvételi épület „Eger MJV vasútállomás intermodális átszálló-kapcsolatainak fejlesztése és P+R 

parkolók kialakítása” projekt keretében átépítésre és teljeskörűen felújításra kerül. Jelen projektben a 

felvételi épületen további beavatkozás nem tervezett. A projekt magában foglalja az I-II. vágányok közt 

átépülő magasperonra tervezett 25 m hosszúságú peronlefedés kialakítását, valamint a peron és 

környezete berendezését, arculati rendezését.  

Eger-Rendező  

A felvételi épület állapota leromlott, ezért felújítása tervezett, melynek során a torony és az épület 

középső és keleti szárnya bontásra kerül. Az új épülettömeg L alakú, földszintes építmény lesz. 

Homlokzata megújul, amelynek részeként energetikailag is korszerűsítésre kerül. Az egyes homlokzati 

szakaszokon megtartott nyílászáró csoportokat dobozszerű, a homlokzati síkból kiugró sávok fogják 

össze. E kávás keretelemekben árnyékoló, illetve biztonsági, vagyonvédelmi funkciót is ellátó változatos 

kialakítású lamellasávok kerülnek elhelyezésre, ezzel dinamikus arculatot kölcsönözve az épületnek.  

A felvételi épület átépítésének részeként az épület üzemi parkolója és kapcsolódó járdafelületek 

rendezésére is sor kerül.  

 

Áramellátás, felsővezeték  

A Füzesabony (kiz.) – Eger (bez.) szakaszon a felsővezeték elemeinek emelt szintű karbantartása 

tervezett. A műszaki tartalom meghatározásra került:  

- az acél hossztartó sodrony bronz hossztartó sodronyra cserélése minden érintett hosszláncban  

- a tartószerkezetekhez és a hosszláncokhoz tartozó porcelán szigetelők korszerű szigetelőre 

cserélése a teljes érintett szakaszon  

- az iránysodronyok cseréje az állomásokon, szigetelőkkel együtt  

- a 16 kV-os kettős szigetelők korszerű, 25 kV-os szigetelőkre cserélése  
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- a szakaszszigetelők cseréje  

- dőlt oszlopok cseréje, az oszlopok kialakítása nem változik  

- a Füzesabony utáni fázishatár elhelyezésének felülvizsgálata, illetve korszerű (pl. Flury típusú) 

fázishatárra cserélése  

- a vasúti vagy egyéb közterületen, illetve a magánterületeken folyamatosan kezelendő 

zöldnövényzettel kapcsolatos problémák megszüntetése (zöldnövényzet felsővezetéki 

védőtávolságba való benyúlásának megszűntetése, felsővezeték oszlopokra felfutásának 

megakadályozása, vasúti vonalszakasz mentén elhelyezkedő területsáv tisztántartása, a 

zöldfelület gondozása, gyomirtási feladatok).  

 

Utak, útátjárók  

A Füzesabony (kiz.) – Eger (bez.) szakaszon az útátjárók helyben átépítése és felújítása tervezett, ez 9 

db útátjáró átépítését jelenti. A meglévő útátjárók szükséges mértékű, helyben átépítése 

(szabványosítása) tervezett. A meglévő biztosítási módokon változtatás nem szükséges. A projekt 

keretein belül új szintbeni átjáró nem létesül, új különszintű átjáró létesítése, meglévő szintbeni átjáró 

különszintűvé kialakítása nem tervezett. 

 

Területi igénybevétel 

A vonalszakasz 5 település közigazgatási területét érinti: Füzesabony, Maklár, Nagytálya, Andornaktálya, 

Eger.  

Az előzetes tervek szerint szakaszosan idegen terület igénybevétele szükséges. A kisajátítás mértékének 

meghatározása az útátjárók, párhuzamos földutak, távközlési adatok figyelembevételével történik, azok 

végleges kialakítása/elhelyezése során kerül meghatározásra. 

 

A vágányépítés főbb technológiai lépései  

A vágányfelújításhoz először megtörténik a meglévő felépítmény elbontása, illetve az ágyazat rostálása. 

A szennyezett talajt, zúzottkövet elkülönítve kell gyűjteni és a szennyezettségnek megfelelő módon 

kezelni kell.  

A vágányépítés az alábbi lépésekből áll:  

- földmunka előírásszerű elkészítése,  

- a vasúti pálya földmunka tükörszintjének kialakítása, tömörítése,  

- alsó zúzottkőágyazat réteg kialakítása, tömörítése,  

- vágányfektetés,  

- felső zúzottkőágyazat réteg kialakítása, tömörítése,  

- vízelvezető rendszer kialakítása,  

- villamos felsővezetéki áthelyezés.  

Az építési munkálatok megkezdésének tervezett időpontja: 2025., az építkezés várhatóan közel 3 évig 

tart. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2022. augusztus 06. 

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. 
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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 és az 

ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

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 2.1.116. pontjában 

felsorolásra került. Ennek értelmében tárgyi tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

beruházás. 

 

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. augusztus 06-án 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 5 napon belül közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré 

tételéről. A közzététel időtartama legalább 30 nap. 

 

A benyújtott kérelem és a dokumentáció HE/KVO/01782/2022. 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. 

mailto:tajtine.turk.agnes@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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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 környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában a kérelemnek helyt ad és kiadja a 

tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2022. augusztus 12. 

 

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 főispán nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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