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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 89. §  (1) (2)  bekezdése, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ( Kvt.)  71. § (1) bekezdése  d) pontja, (3) 

bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 5. § (6) bekezdése értelmében a döntéséről 

készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE-02/KVTO/3842/2019. 

 

Az ügy tárgya: A Lipóti Sütőipari Kft. részére a Hatvan 0335/20 hrsz-ú ingatlanon Lipóti Pékség 

Sütőüzem és Élményközpont létesítése vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

Az ügyfél neve, székhelye: Lipóti Sütőipari Kft. (2800 Tatabánya, Búzavirág utca 6.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal fenti tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE-02/KVTO/03842-27/2019.számú 

határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

I. A Lipóti Sütőipari Kft. (2800 Tatabánya, Búzavirág utca 6., KÜJ:100219324) képviseletében eljáró 

Tóth József Péter kérelmére indult, a Hatvan, 0335/20 hrsz-ú ingatlanon Lipóti Pékség Sütőüzem és 

Élményközpont (KTJ: 102793957) létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján 

lefolytatott 

előzetes vizsgálati eljárást 

lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, 

így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozatok 

beszerzése szükséges: 
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a) A telephelyen létesítendő pontforrásokra vonatkozóan a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján, az üzemeltetéshez szükséges működési engedélyezési 

kérelmet kell benyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz, melynek tartalmi követelményeit a rendelet 

5. melléklete tartalmazza. A kérelem igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 

1.  melléklet 14. sorszáma alapján 32 000,- Ft/forrás. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése 

történhet átutalással a Heves Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-

00299619-00000000 számlájára. Az átutalási megbízáson, fel kell tüntetni a kérelem tárgyát. A 

kérelemmel egyidőben a kialakításra kerülő bejelentés-köteles légszennyező forrásra vonatkozóan 

LAL alapbejelentést kell teljesíteni, elektronikus formában az OKIR rendszeren keresztül.  

 

b) A csapadékvíz elvezetés tervezett megoldása vízjogi engedély köteles tevékenység. Vízjogi 

létesítési engedély a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 

41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII.29.) BM rendelet] meghatározott 

tartalmú engedélyezési dokumentáció mellékletek benyújtásával kérhető, a vízügyi hatóságtól, valamint a 

219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 13.§ (1) b), illetve (5) bekezdése alapján és a 4. számú melléklete 

szerinti formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, a csapadékvíz-szikkasztásra vonatkozóan 

elővizsgálati dokumentációt is el kell készíteni, a jelen szakhatósági állásfoglalás számára való 

hivatkozással. 

 

c) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az építési 

tevékenység végzésére - az 1. mellékletben felsoroltak és az Étv. alapján egyszerű bejelentéshez 

kötött építési tevékenység kivételével - jogszabályban meghatározott építésügyi hatóságtól építési 

engedélyt kell kérni.  

 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Fővárosi  Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (Budapest) 35100/13500/2019.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalásában a tárgyi beruházáshoz vízügyi és vízvédelmi szempontok alapján az alábbi 

kikötésekkel hozzájárult: 

1) Az építési tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, 

hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg 

állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 

14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi 

határértékeket meghaladó minőségromlást. 

2) A megvalósítás során a felszíni és felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető, be kell tartani 

a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet], valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 

előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, valamint a 

földtani közeg ne szennyeződjön. 

3) A munkagépek rendszeres karbantartásáról arra alkalmas telephelyen – a környezetszennyezés 

elkerülése érdekében – gondoskodni kell. Az építési, felvonulási területen a munkagépek javítása, 

karbantartása, valamint tisztítása tilos. 
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4) Az építési, illetve egyéb terepfeltöltési munkákhoz csak tiszta, bizonyítottan szennyeződésmentes, 

hulladéknak nem minősülő anyagok használható fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti 

vizeket nem károsítják. Építési törmelék használata tilos.  

5) A közcsatorna-hálózatba vízjogi engedély nélkül kizárólag kommunális szennyvíz vezethető, 

melynek minősége tekintetében meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. 

számú melléklete szerinti küszöbértékeknek. 

6) Az építés illetve a használat során esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a 

kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007, (IV. 

26.) Korm. rendelet és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 

valamint havária terv előírásait követve kell elvégezni. A havária eseményt telefonon azonnal, 

írásban legkésőbb a következő napon be kell jelenteni a vízügyi hatóságnak, melyben ismertetni 

kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok eredményességét. 

7) A tevékenységek során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet előírásait. 

8) A munkálatok során csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a felszín alatti vizeket nem 

károsítják. 

9) A tervezett tevékenység nem okozhatja a térség talajvíz viszonyainak káros megváltozását. 

10) Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést a vízügyi hatóságra be kell jelenteni. 

11) Amennyiben a megvalósítás során víztelenítés válik szükségessé, a kitermelt víz ártalommentes 

elhelyezéséről gondoskodni kell, a közcsatornába csak az üzemeltető hozzájárulása alapján 

vezethető. 

12) Amennyiben a kivitelezési munkálatok során olyan viszonyokra derül fény, melyek az előzetes 

vizsgálatokból nem voltak előre láthatók, abban az esetben a tényleges viszonyok meghatározására 

ismételt vizsgálatok végrehajtása szükséges. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy: 

 Amennyiben a tárgyi telephelyen található FKI-KHO: 3458-1/2017. (vízkönyvi szám: 8.3/F/123) 

hatályos vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkező rétegvíz kút vízmennyiségét és/vagy a 

vízhasználati célját módosítani kívánják, abban az esetben a vízjogi fennmaradási engedély 

módosítását kell kérni a vízügyi hatóságtól. Amennyiben a határozatban szereplő vízkontingenst 

növelni kívánják, a vízjogi fennmaradási engedélymódosítási kérelemhez mellékelni kell a Közép-

Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.; a továbbiakban: KDVVIZIG) 

felszín alatti víz igénybevételének lehetőségére vonatkozó vagyonkezelői állásfoglalását. 

 A használatbavételhez való hozzájárulás feltétele a vízjogi üzemeltetési engedély 

megszerzése. 

 

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem 

írom elő: 

 

A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

 

A beruházó: Lipóti Sütőipari Kft. (2800 Tatabánya, Búzavirág utca 6.) 
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A terület adatai: 

Címe: 3000 Hatvan, külterület 0335/20 hrsz. 

Területe: 5,0208 ha 

Művelési ág: kivett beépítetlen terület 

 

A tervezett létesítmény bemutatása: 

A Tatabányai Sütőipari Kft. által egy több szintből álló, eltérő funkciókkal (gyártás, iroda, logisztika, 

kereskedelem) rendelkező épület kialakítása tervezett, melynek alapterülete ~16 000 m2. Emellett 

tervezett még 4 felszíni parkoló, melyek együttes kapacitása 197 férőhelyes. A létesítményben egy új 

sütőüzem kerül kialakításra, ahol kenyér és friss pékáru gyártása fog zajlani. 

 

A technológiai folyamat lépései: 

- alapanyag és adalékanyag megrendelése 

- alapanyag és adalékanyag bevételezése 

- alapanyagok előkészítése a feldolgozáshoz 

- kovászolás 

- dagasztás 

- köztes pihentetés 

- gépi megmunkálás, feldolgozás 

- végkelesztés 

- felületkezelés 

- sütés 

- hűtés 

- sokkolás 

- készárukezelés 

- komissiózás 

 

A tervezett létesítmény megközelítése: 

Az ingatlan Hatvan külterületén, a kijelölt ipari parkon belül helyezkedik el. A létesítmény a 2111 számú 

út, a Bibó István út, a Bercsényi út és a Robert Bosch utak találkozásánál kialakított körforgalomi 

csomópontnál kerülne kialakításra. Megközelítése a fent megnevezett utak felől lehetséges. A területtől 

északra halad az M3-as autópálya, melyről a 21-es főúton keresztül, a Bibó István utca felől közelíthető 

meg az ingatlan. 

 

A tevékenységhez kapcsolódó teher- és személyszállítás: 

Az építés időszakában a teljes várható anyagmennyiség szállításához a maximális érték 96 tgk/nap. A 

belterületi szakaszok terhelésének elkerülése érdekében a tehergépjárművek várhatóan az M3-as 

autópálya, 21-es főút, Bibó István út érintésével fognak közlekedni. 

Az üzemelés időszakában a szállítójárművek az M3-as autópálya, 21-es főút, Bibó István út útvonalat 

veszik igénybe, hogy ne növeljék nagymértékben a városi utak terhelését. A személygépjármű forgalom 

várhatóan 50 %-ban a Bercsényi úton (2111-es út), 25-25%-ban a Robert Bosch út és a Bibó István úton 

érkezik. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Hatvan 

 

V. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 
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VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) azzal, hogy a megküldéstől számított 

10 napon belül gondoskodjanak a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb 

módon való közzétételéről. A közzétételről Hatóságomat a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni 

kell. 

 

VII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely a Lipóti Sütőipari Kft. által befizetésre 

került. 

 

VIII. A határozat ellen – a közlését követő naptól számított 15 napon belül – a Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de 

a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályára az elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél esetében 

elektronikus úton benyújtandó fellebbezésnek van helye.  

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték ( vagy  a hirdetmény 

kifüggesztését követő tizenötödik nap). Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a 

munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

ügyfélnek a döntés meghozatala előtt nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. 

A jogorvoslati eljárás díja az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a. Civil szervezetek, továbbá a 

természetes személyek által fizetendő jogorvoslati díj az eljárás szerinti igazgatási szolgáltatási díjának 

1%-a. A jogorvoslati eljárás díját elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a Heves Megyei 

Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számú számlájára 

átutalással kell megfizetni. A díj megfizetéséről szóló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez mellékelni 

kell.  

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban 

lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő 

lemondó nyilatkozat nem vonható vissza. 

A döntés véglegessé válik, ha ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt; a fellebbezésről 

lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését 

helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.  

A fellebbezésről lemondás vagy a fellebbezés visszavonása esetén véglegessé válik a döntés az 

utolsóként kézhez kapott lemondás vagy visszavonás hatósághoz való megérkezésének napján, ha a 

fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről vagy 

visszavonja fellebbezését. 

 

Indokolás kivonata:  

A Lipóti Sütőipari Kft. (2800 Tatabánya, Búzavirág utca 6.) képviseletében eljáró Tóth József Péter 2019. 

augusztus 27-én a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályára elektronikus úton benyújtott kérelmében a 

Hatvan 0335/20 hrsz-ú ingatlanon gyártóegység létesítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett. 
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Kérelme alapján 2019. augusztus 28-án előzetes vizsgálati eljárás indult. 

 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25. ) Korm. rendelet (Khvr.) 3. számú melléklete 128. pontja (Egyéb, az 1-

127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen a) 3 

ha területfoglalástól ) hatálya alá tartozik, és a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban 

hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni, mivel az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdése szerinti döntés meghozatalára nincs lehetőség, 

tekintve, hogy a tényállás tisztázása szükséges. 

 

Erre való tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése értemében HE-02/KVTO/03842-2/2019. számon,  

függő hatályú végzést adtam ki az Ákr. 43. §-ban meghatározott jogszabályi tartalommal. 

 

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet) 28. § (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. számú melléklet I. táblázat 3., 4., 5., 7., 

pontjaiban ismertetett szakkérdést, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában 

meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

Továbbá az eljárás során a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati 

dokumentációt és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének közhírré tételre. 

 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem 

el a környezetvédelmi hatóság ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint 

honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

 

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban észrevétel 

sem az érintett településekhez, sem a környezetvédelmi hatósághoz nem érkezett a nyilvánosság 

részéről. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény 

környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve  

a tervezett munkálatokból származtatható várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan 

szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

 

Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével a Hatvan 0335/20 hrsz-ú ingatlanon Lipóti Pékség Sütőüzem és 

Élményközpont létesítésére vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom 

szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül 

kivitelezhető. 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény  

(a továbbiakban: Kvt.) 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) 

pontjai alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) 

bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

 

Az Ákr. 124. §-a, valamint az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a 

költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló  469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § 

(1) bek. 2. pontja szerinti eljárási költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM 

rendelet 1. számú melléklet 35. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről e rendelet 2. § (1) 

bekezdése, 5. § (3) (7) bekezdései és az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 

Az eljárási költséget az Ügyfél viseli, hatóságomnak visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett, 

tekintve, hogy a Kvt. 67. § (2) bekezdése szerinti ügyintézési határidőt megtartottam. A függő hatályú 

döntéshez joghatások nem kapcsolódnak. 

 

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §, 116. § (2) bekezdése a) pontja valamint a 118. § - a 

figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 

1. számú melléklet 35. pontjának figyelembe vételével e rendelet 2. § (5) bekezdése, megfizetésének 

módjáról az 5. § (1)(3) és (6) bekezdése és 9. § d) pontja alapján adtam tájékoztatást.  

  

A környezetvédelmi hatóság a közleményt a hirdetőtábláján, valamint a honlapján helyezi el.  

A közzététel napja: 2019. október 29. 

 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint.    

 

Dr. Boncz László, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalának hivatalvezetője nevében és 

megbízásából:           

 

Kelemen Zoltán 

 osztályvezető 
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