
Fejér Megyei Kormányhivatal 

KÖZLEMÉNY 

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról, valamint 
közmeghallgatással kapcsolatos információkról 

I. 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztályán FE/KTF/5624-1/2021. ügyiratszámon közigazgatási hatósági eljárás indult a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci 
út 45.; KSH szám: 11906522-4211-114-01, Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ szám): 100365768) 
által meghatalmazott Speciálterv Építőmérnöki Kft. megbízásából eljáró VIBROCOMP Kft. által 
2021. május 17-én benyítjtott kérelem alapján a Vereb-Vál-Gyúró-Etyek összekötő út környezeti 
hatásvizsgálata tárgyában a kömyezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (5) 
bekezdése szerint a 3. számú melléklet 87. pontjára tekintettel. 

A R. 8. § (1) bekezdése értelmében közhírré teszem az alábbiakat: 

Az ügy tárgya: a Vereb-Vá 1-Gyúró-Etyek összekötő út környezeti hatásvizsgálata 

A tervezett tevékenység a R. 3. számú mellékletének 87. pontja alapján a környezetvédelmi hatóság 
előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység. A 
R. 1. § (5) pontja értelmében 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. 

Tárgyi eljárás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemeli jelentőségt'í üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.3.52 pontja alapján 
nemzetgazdasági szempontból kicmeltjelentöségű ügynek minősül. 

Az eljárás megindításának napja: 2021. május 18. 

Az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 60 nap 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségt1 beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszen1sítéséről szóló 2006. évi un. törvény 3. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. 
évi CL törvény (továb_biakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdésében foglaltak. 

Az eljáró hatóság megnevezése: 

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Ilulladékgazdálkodási 
Főosztály (továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 

Kérjllk, v1íl11mlb1111 hiv11tkouo11 lkt11t6st<ln11111krlll 

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9., Tel. szám: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail: hivatal@fejer.gov.hu 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levelezési dm: 8002 Székesfehérvár, Pf.: 137. 
Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766 

Telefon: (22) 514-300, Fax: (22) 313-564, E-mail: kornyezetvedelem@fcjcr.gov.hu 
Ügyfélfogadás: Hétfó: 830-1200

: Szyrda: 830-1200 és 1300- 1530
: Péntek: 830-1200 

Y: \Dok11Tar\f f/RDETMENl1K oz:etete !re Var\5624-21-K l .dncx 
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Ügyfélfogadási idő: Hétfő : 81Q- 12QQ 
Szerda: 8l!!-1222 és 13!!!!_ 151ll 
Péntek: 8lll-12 22 

Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás! 

A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvényben meghatározott elektronikus úton (Cégkapun keresztül, E-papíron), vagy személyesen, 
írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot. Elérhetőségeink az első oldal lap alján 
találhatóak. 

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: Gáll Erzsébet 
DL Majer Andrea 

Telefon: 06-22-514-300 
Hivatali Kapu: FMKHKOTE, 733602766 

Az ügy rövid ismertetése: 

A tervezett beruházás tárgya összekötő út tervezése a Vereb - Vál - Gyúró - Etyek települések között 
a 81 06 jelű és a 8117 jelií összekötő utak között új, egybefüggő nyomvonalon, 21 965 m hosszban. 

Távlati tervek szerint jelen projektben vizsgált útszakasz folytatódik, és a 8106 j. út összeköttetésre 
kerül az 1. sz. főúttal a Dávid major érintésével. 

A nyomvonal Verebtöl délre a 8117 j. útból körforgalommal kiágazva indul keleti irányba, szántó 
földeket keresztezve, majd északabbra tolódva halad Vál települése fo lé. Válnál északra megközelíti a 
település ipari területét majd délre vissza húzódva keresztezi a 8111 j . utat. Vál és Gyúró között a 
nyomvonal hozzá simul a meglévő földúthoz és a mentén haladva éri el a települést. A lakott 
területeket északi irányba elkerülve halad tovább és a Narura 2000 teriiletet kis mértékben érintve 
halad tovább a Pusztazámorra vezető földút mentén. Erről leágazva a megye határ mentén, erdő 
területeket érintve halad, majd keresztezve a Zámori-patakot éri el Etyek déli szántóföldjeit. A 
települést megközelíti majd keletre fordulva közel merőlegesen keresztezi a Sóskúti utat majd északi 
irányba visszafordulva csatlakozik a 8106 j. útba a Dávid majorhoz vezető úttal közös csomópontban. 
A csatlakozási pont Etyektől keletre kb. 1 km távolságban található. 

Tervezési osztály K.V. (Külterületi mellékút) 

Forgalom iránya kétirányú 

Forgalmi sávok száma 2xl 

Útkorona szélessége 1 1 m 

Burkolat szélessége 7 ,50 m 

Forgalmi sáv szélessége 3,50 m 

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján az összekötő út üzembe helyezésének időpontja 
várhatóan 2026 év vége. 

Az érintett helyrajzi számok a következők: 

Etyek: 049, 059, 058/3, 060, 083/2, 056, 089, 079, 078, 077, 066/41, 066/40, 066/42, 066/43, 066/44, 
066116, 066/48, 066/ 17, 066/27, 066/23, 066/22, 066/21 , 066/48, 066/45, 075/82, 091 , 093/20, 097, 
093/5, 096, 093/17, 093/16, 093/15, 093/14, 093/13, 0103, 093/22, 093/21, 0104/1, 0106, 0107/ 12, 
0108, 0111/3, 0109 

Gyúró: 018/59, 018/58, 018/44, 017/ 1, 018/38, 018/37, 018/27, 018/20, 018/8, 018/9, 035, 036/11, 
036/ 10, 306/5, 037/1, 038/3, 041, 046, 047, 045, 044/2, 043, 055/2, 055/3, 055/4, 05515, 05516, 05517, 
05518, 05519, 055/10, 055/11 , 055/12, 065, 081 /1, 081/2, 081/4, 081/5, 081 /6, 08117, 081/8, 082, 
081/9, 081/10, 081/11 , 081/12, 081/13, 081/14, 081/73, 081/74, 081175, 081/17, 081 /18, 081/19, 
081/20, 081/21 , 081/22, 081/23, 081/24, 081/25, 081/26, 081 /27, 081/28, 081 /29, 081 /30, 081131 , 
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081 /32, 081/33 , 081/34, 081/35, 081/36, 081 /37, 081/38, 081/39, 081/40, 081 /41, 081 /42, 081/43, 
081/44, 081/45, 081/46, 081 /47, 081/48, 081/49, 081 /50, 081/51 , 081/52, 081 /53, 081 /54, 081/55, 
081/56, 081 /57, 081/58, 081 /59, 077 

Vál: 030/2, 031 /1 1, 035, 036, 022, 02113, 021/2, 011 , 010/1, 0814, 0819, 07, 05/28, 05/4, 05143, 05116, 
05/ 17, 04, 05/45, 05/42, 0317, 03/8, 03/20, 03/21, 03113, 02, 5900/1, 590312, 590012, 5902, 5903/1 , 
5899, 589711, 5897/2, 5896/2, 5894/2, 5894/1, 5893, 5892/4, 5892/3, 5892/2, 5601 /2, 5613, 5614, 
5615, 5616, 5617, 5618, 4023/2, 4483/3, 4473, 4472/2, 4472/1, 4470, 4469, 4468, 4467, 4466, 4465, 
4403/2, 4601/2, 460 1/I, 4602/ l, 4603, 4604, 4602/2, 4605, 4659, 4649, 4606, 3414/2, 0157, 0156/ 11 , 
0156/12, 0156/9, 0156/10, 0153, 0151 /3, 0149/9, 0150, 0151 /1, 0149/1 , 013/3 

Vereb: 688/12, 068/2, 068/33, 068/38, 068/4, 068/57, 085, 084/3, 084/ l , 083 , 076, 030/3 

A vélelmezett hatásterület kiterjedése: 

A környezeti hatásvizsgálati dokumentáció szerint az egyesílelt hatásterület a zajvédelmi 
hatásterülettel jellemezhető, ami a tervezett összekötő úl 8106. j. ök. út - 81108. j. bekötő út közötti 
szakaszáll' az úttól számított 160 méter, a további, a 8117. jelű útital alkotott csomópontig terjedő 

A hatásterület Etyek, Gyúró, Vál és Vereb települések közigazgatási területén fekvő ingatlanokat érint, 
azonban kis mértékben Pusztazámor külterülete is érintett. 

Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot: 

A Környezetvédelmi Hatóság az engedélyezési dokumentációba, a szakhatósági ál lásfoglalásokba és 
az általa kért szakértői véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul készült dokumentációba való 
bet~kintést lehetővé teszi a benyújtásukat, illetve rendelkezésre állásukat követő - egyeztetés esetén az 
egyeztetést követő - öt napon belül az érintett nyilvánosság számára. 

Felhívom az érintett nyilvánosság figyelmét, högy a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban a 
környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő 30 napon belül közvetlenül a 
Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni. 

A Környezetvédelmi Hatóságon jelen eljárás megindulásakor nincs folyamatban nemzetközi 
környezeti hatásvizsgálati eljárás. 

A kérelem és mellékletei elektronikus formában az érintett települések - Vereb, Vál, Gyúró és Etyek 
jegyzőjénél tekinthető meg, illetve a Környezetvédelmi Hatóságnál érhető el szintén elektronikus 
formában. 

A Környezetvédelmi Hatóság intézkedett a kérelemnek és mellékleteinek a honlapján 
(kornyezetvedelem.fmkh.hu) történő közzétételéről. 

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során 
nyilatkozatot tegyen. Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a Környezetvédelmi Hatóságnál - Gáll 
Erzsébet és Dr. Majer Andrea ügyintézővel történő egyeztetés szerinti helyen és időben - az eljárás 
bármely szakaszában betekinthetnek az eljárás során keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az atTa 
jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság 
kérelemre hitelesíti . 

Az eljáró Környezetvédelmi Hatóság megnevezését és elérhetőségét a Közlemény 1. oldala tai1almazza. 

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése szerint, ügyfél az a természetes vagy j ogi személy, egyéb szervezet, 
akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági 
nyilvánta1tás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak. 

A körn)1ezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdése 
kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és 
érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) 
a környezetvédelmi államigazgatási eljárásokban a működés i terü letükön az ügyfél jogállása illeti 
meg. 
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Felhívom a figyelmet, hogy a civil szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a 
nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a Környezetvédelmi Hatósághoz tö1ténö 
benyújtásával igazolhatja. 

A Környezetvédelmi Hatóságjelen közlemény közhírré tételével é1tesíti valamennyi érintett Ügyfelet 
az eljárás megindításáról, és felhívja a figyelmet, hogy számukra ügyfélfogadási időben biztosítja -
az Ákr. 5. § (1) bekezdésében és 33. § ( 1) bekezdésében foglaltak alapján fennálló - nyilatkozattételi, 
valamint iratbetekintési jogai gyakorlásának lehetőségét. 

Az eljárást lezáró döntés nyilvánosságra hozatalára a R. 5. § (6) bekezdése, illetve a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségíí beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerüsítéséről 
szóló 2006. évi LIII . törvény 2. § (1) bekezdése az irányadó. 

A Környezetvédelmi Hatóság az ügyben rendelkezésre álló összes adat ismeretében hatál'oz, és 
a) megadja a környezetvédelmi engedélyt, 
b) elutasítja a kérelmet. 

Il. 

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Főosztályán a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártköa·űen Működő Részvénytársaság által 
meghatalmazott Speciálte1v Építőmérnöki Kft. megbízásából eljáró VIBROCOMP Kft. által 2021. 
május 17-én benyújtott kérelem alapján a Vereb-Vál-Gyúró-Etyek összekötő út környezeti 
hatásvizsgálata tárgyában FE/KTF/5624-1/202 l. ügyiratszámon indult közigazgatási hatósági 
eljárásban lefolytatandó közmeghallgatással összefüggésben az alábbiakat teszem közhírré: 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 2 7 /2021. (1. 
29.) Korm. rendelet 2021. február 8. hatállyal Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki. 

A közmeghallgatás megtartására a ves7,élyhelyzet idején a veszélyhelyzet ideje a/alt alkalmazandó 
egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzet/e/ összefüggő egyes 
intézkedésekről szóló 570/2020. (Xll.9.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor, így a 
közmeghallgatás az alábbi időpontban kizárólag az érintettek személyes megjelenése nélkül 
tartható meg. 

A Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, a lakosságot, hogy tárgyi eljárás 
keretében 

a közmeghallgatás 2021. június 28. (hétfő) 13:00 óráig tart. 

A R. és az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá az 
Érdeklődőket, hogy a közmeghallgatás időpontjáig írásban elektronikus úton (Cégkapun, Ügyfélkapun 
keresztül, E-papíron). vagy személyesen - kizárólag ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett 
időpontban, vagy a Hosszúsétatér 1. szám alatt a bejárati kapunál található postaládába - beadva, 
továbbá írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (e-mailen) lehetőségük van véleményük és 
észrevételiik kifejtésére, továbbá kérdések feltevésére. Az elérhetőségek az első oldal lap alján 
találhatóak. 

A Környezetvédelmi Hatóság a felmerült kérdéseket, észrevételeket továbbítja a Tervező felé, a 
környezeti hatások éttékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával 
érdemben megvizsgálja. 

A J(örnyezetvédelmi Hatóság a Rendelet és az 570t20io. (Xll. 9,) Korm. rendelet alapján az eljárás 
megindulásáról szóló tájékoztatást és közleményt helyezett el a honlapján: 

http://kornyezetvedelem.fmkh.hu/ 

A dokumentáció digitálisan az'&lábbi webcímen található meg: 

btt ://kóm ezetvedelem.fmkb.bu 
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Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés első és második mondata értelmében, az 
e ljáró hatóság - szükség szerint az érintett egyéb szervek, illetve a kérelmező ügyfél bevonásával - a 
(4) bekezdés szerint beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha 
az észrevételek sajátosságai megkívánják, a hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton 
tájékoztatja az ügyfelet. 

A Környezetvédelmi Hatóság az esetlegesen beérkezett észrevételekke l kapcsolatos tájékoztatását 
digitálisan a hon lapján fogja biztosítani. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021 . máj us .t-t, 

A közlemény kifüggesztésének időtartama : legalább 30 nap, illetve legkésőbb a közmegha llgatás 
tervezett időpontja 

Dr. Simon László 
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 

559 





Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező! 

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges 
záradékolás megjelenítését szolgálja. 

Az elektronikus hiteles másolatot készítette: Mátyus Andrea Rita 
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