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Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei
Kormányhivatal

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖZLEMÉNY
KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATOKRÓL

[314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet]

Ügy száma: JN/59/03388/2023.

Ügy tárgya: 32. sz. főút Jászberény-Szolnok (31. sz. főút csp.-M4 csp. között) 11,5 tonnás
burkolat megerősítése, valamint településeket elkerülő utak , párhuzamos kerékpárutak
építése tárgyban környezeti hatásvizsgálat

Kérelmező (Ügyfél) megnevezése, székhelye: Építési és Közlekedési Minisztérium
(székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)

Tervezett létesítmény, tevékenység helye, tevékenység rövid leírása:

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.)
meghatalmazásából a VIKÖTI Mérnöki Iroda Kft. (rövidített név: VIKÖTI Kft. , székhelye:
6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.) a 32. sz. főút Jászberény-Szolnok (31. sz. főút csp.-M4 csp.
között) 11,5 tonnás burkolat megerősítése, valamint településeket elkerülő utak ,
párhuzamos kerékpárutak építése tárgyban EPAPIR-20230302-13225 és
EPAPIR-20230302-13280 azonosítószámon környezeti hatástanulmányt nyújtott be a Jász-
Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztályához.

A projekt szerepel 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. sz. melléklet
1.2.21. –32. számú főút, Hatvan-Szolnok közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan
kerékpárút fejlesztéssel- pontjában.

A fenti tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 87. pontja (
Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. sz.
mellékletbe) alapján a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatában hozott döntésektől
függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.
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A tervezett projekt nyolc szakaszra tagolható, az engedélyezési tervek az alábbi felosztásban
készülnek majd. Jelen környezeti hatástanulmány nem követi le ezen szakaszolást, a doku-
mentáció a tervezett három létesítményt (32. sz. főút burkolat megerősítése, kerékpárút, elk-
erülő utak) egészében vizsgálja.

- szakasz: Burkolat megerősítés és szélesítés, párhuzamos kerékpárút építés a 31 és 32
sz. főutak csomópontja és Jásztelek térsége között

- szakasz: Jásztelek elkerülő út, az átkelési szakaszon burkolat megerősítés és
párhuzamos kerékpárút építés. Híd műtárgy építése a Zagyván (3+271), ill. a Mizsei
Holt-Zagyván (3+851)

- szakasz: Burkolat megerősítés és szélesítés, párhuzamos kerékpárút építés Jásztelek
elkerülő út vége és Jánoshida térsége között

- szakasz: Jánoshida és Jászalsószentgyörgy elkerülő út (az átkelési szakaszon burkolat
megerősítés és párhuzamos kerékpárút építés)

- szakasz: Burkolat megerősítés és szélesítés, párhuzamos kerékpárút építés
Jászalsószentgyörgy elkerülő út vége és 32135 j. úti csomópont között

- szakasz Burkolat megerősítés és szélesítés, párhuzamos kerékpárút építés 32135 j. úti
csomópont - M4 között

- szakasz: Meglévő M4 autót csomópontjához kapcsolódó megvalósult fejlesztés mellett
kerékpárút építése

- szakasz: Burkolat megerősítés és szélesítés, párhuzamos kerékpárút építés az M4
autóút projekt keretében megvalósult burkolat megerősítés vége és Szolnok, Széchenyi
István körút között

A dokumentáció célja, a tervezett beruházás környezeti hatásainak vizsgálata, valamint a káros
hatások lehetőség szerinti minimumra csökkentésére irányuló javaslatok megfogalmazása.
Ezáltal biztosítható a hatályos környezetvédelmi előírások teljesülése, továbbá az építési
engedélyhez és kivitelezéshez szükséges környezetvédelmi hatósági hozzájárulás megszerzése.

A dokumentáció tartalma a hatályos környezetvédelmi jogszabályok szerint, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló
1996. évi LIII. törvény, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet figyelembevételével került
összeállításra.

Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban.

Az eljárás megindulásának napja: 2023. március 2.
Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 60 nap
Az ügyintézési határidőbe nem számít be
 az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama
– az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama
– a kormányzati igazgatási szünet időtartama

Közzététel és betekintési lehetőség:
- Az eljárás során a környezetvédelmi hatóság a kérelmet, annak mellékleteit, a

szakhatósági állásfoglalásokat, közmeghallgatás jegyzőkönyvét, az ügyben keletkezett
egyéb iratokat, valamint a döntéshozatal szempontjából lényeges információkat az
érintett nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

- A dokumentáció a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal honlapján a
Hir-detmények között is megtalálható (www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-
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szolnok).
- A környezetvédelmi hatóságnál, az ügyben eljáró ügyintéző: Vida Ildikó[tel.:

56/523-382]
- A kérelem és mellékletei megtekinthetőek a telepítés helye szerinti település érintett

Önkormányzat Jegyzőjénél ( Szolnok, Zagyvarékas, Újszász, Szászberek, Jászalsószent-
györgy, Jánoshida, Alattyán, Jásztelek, Jászberény) az ott megjelölt módon és időben.

A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama: a határozat véglegessé válása

A kérelemmel és a dokumentációval kapcsolatban írásban észrevétel tehető. Az
észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatóságnál, vagy a
közmeghallgatás helye szerint illetékes települési Önkormányzatok Jegyzőjéhez lehet
benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján fog dönteni.
Döntési lehetőségek:
1. Kiadja a tevékenység megvalósításához szükséges környezetvédelmi engedélyt.
2. A kérelmet elutasítja.

Az ügyféli jogok és kötelezettségek:
 Irat betekintési jog.
 A Főosztály biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a

szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb
résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és
előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

 Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel
együttműködni.

 Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a
döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.

Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az
eljárás során keletkezett iratba.

Nem lehet betekinteni:
 A döntés tervezetébe.
 Nem ismerhető meg az olyan irat vagy az irat olyan része, amelyből következtetés

von-ható le valamely védett adatra vagy olyan személyes adatra, amely megismerésének
törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, kivéve, ha az adat – ide nem értve
a minősített adatot – megismerésének hiánya megakadályozná az iratbetekintésre jogo-
sultat az e törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

 A hatóság a kérelem alapján az iratbetekintést biztosítja – az eljárás befejezését követően
is –, vagy azt végzésben elutasítja.
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