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Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
3300 Eger, Szövetkezet út 4. szám, 

E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu

 

 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán 

hatálya a

 

Ügy száma:  HE-02/KVTO/03182

Kérelmező: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Ügy tárgya: Heves város belterületén 

vizsgálati eljárás 

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma:

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (

A tervezett tevékenység előzményei, 

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Heves településen 500 fős börtönépület építését tervezi.

A terület adatai:  

Telek területe 55.173m² 

Beépítés módja: szabadon álló 

Beépítettség: 6.549,67m² 

Építménymagasság: 7,40m 

Építési övezeti besorolás: K1  

 

A telekhatáron végig 4,0 m magas szilárd téglafalat terveznek, a telek bejáratánál a gépkocsiforgalmat 

biztosító tolókapuval kiegészítve egy személykapus bejárattal. A básty

méter magas biztonsági kerítés az oldalsó t

biztonsági és karbantartási szempontok miatt. A biztonsági terület határa maga a bástyafal. A bástyafal 

belső oldalától 5 méterre helyezkedik el a szintén 4 méter magas horganyzott expandált acéll

biztonsági kerítés vonala a tetején 

rendszert telepítenek. 

 

Létesítmény adatai: 

Az előzetes vizsgálattal érintett létesítmény

egyben a személybejárati funkciót is magába foglalja, az őrhelyre, mely a gépkocsiforgalmat ellenőrző 

fegyveres őr tartózkodási helye, illetve a kutya

 

A főépület tartalmazza a fogvatartotti elhelyezést biztosító duplakereszt for

parancsnoki egységet, ahol az irodák szociális helyiségek és a biztonsági blokk is elhelyezkedik, 

beléptető és látogatói egységet, konyhát, étkezőt és a gazdasági terü

Járműbejárati kapu mellett őrhely

gazdasági járműforgalom. A járműzsilip közvetlen kapcsolattal rendelkezik a szolgálati helyiséggel. Alváz 
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KÖZLEMÉNY 

Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.

hatálya alá tartozó engedélyezési eljárásról 

3182/2019. 

végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Heves város belterületén létesítendő új büntetés-végrehajtási intézetre 

A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Heves belterület 3903. hrsz. 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (telepítés helye szerint érintett település): 

előzményei, jellemzői: 

végrehajtás Országos Parancsnoksága Heves településen 500 fős börtönépület építését tervezi.

módja: szabadon álló  

 

A telekhatáron végig 4,0 m magas szilárd téglafalat terveznek, a telek bejáratánál a gépkocsiforgalmat 

biztosító tolókapuval kiegészítve egy személykapus bejárattal. A bástyafalon belül a létesítményt határoló 4 

méter magas biztonsági kerítés az oldalsó telekhatároktól minimum 4,50 m-re eltartva kerül

biztonsági és karbantartási szempontok miatt. A biztonsági terület határa maga a bástyafal. A bástyafal 

belső oldalától 5 méterre helyezkedik el a szintén 4 méter magas horganyzott expandált acéll

biztonsági kerítés vonala a tetején szögesdróttal. A belső biztonsági kerítés belső oldalára áthatolás jelző 

tal érintett létesítmény három épületre tagolódik: a központi épületre (főépü

egyben a személybejárati funkciót is magába foglalja, az őrhelyre, mely a gépkocsiforgalmat ellenőrző 

fegyveres őr tartózkodási helye, illetve a kutya-kennel épülete. 

artalmazza a fogvatartotti elhelyezést biztosító duplakereszt formájú 3 szintes részleget

parancsnoki egységet, ahol az irodák szociális helyiségek és a biztonsági blokk is elhelyezkedik, 

beléptető és látogatói egységet, konyhát, étkezőt és a gazdasági területeket. 

őrhely kerül kialakításra. Itt történik a fogvatartottak ki

gazdasági járműforgalom. A járműzsilip közvetlen kapcsolattal rendelkezik a szolgálati helyiséggel. Alváz 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
Efax: +36 (36) 795-174 

www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

és Környezetvédelmi Főosztály 

Kormányrendelet (Khvr.) 

végrehajtási intézetre vonatkozó előzetes 

érintett település): Heves 

végrehajtás Országos Parancsnoksága Heves településen 500 fős börtönépület építését tervezi. 

A telekhatáron végig 4,0 m magas szilárd téglafalat terveznek, a telek bejáratánál a gépkocsiforgalmat 

falon belül a létesítményt határoló 4 

re eltartva kerül kiépítésre, 

biztonsági és karbantartási szempontok miatt. A biztonsági terület határa maga a bástyafal. A bástyafal 

belső oldalától 5 méterre helyezkedik el a szintén 4 méter magas horganyzott expandált acéllemez 

. A belső biztonsági kerítés belső oldalára áthatolás jelző 

három épületre tagolódik: a központi épületre (főépület), mely 

egyben a személybejárati funkciót is magába foglalja, az őrhelyre, mely a gépkocsiforgalmat ellenőrző 

májú 3 szintes részleget, a 

parancsnoki egységet, ahol az irodák szociális helyiségek és a biztonsági blokk is elhelyezkedik, illetve a 

Itt történik a fogvatartottak ki- és beszállítása és a 

gazdasági járműforgalom. A járműzsilip közvetlen kapcsolattal rendelkezik a szolgálati helyiséggel. Alváz 
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ellenőrzési lehetőség és rálátási lehetőség a gépjárműre kamerákkal történik, melyet az ellenőrző 

személyzet az őrhelyen ellenőrizni tud. Az őrhely mellett egy értékmegőrző/motozó helyiséget is terveztek 

létesíteni. 

 

A telek északi részén kutyatelep létesül 6 szolgálati kutyához a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, 

kifutóval.  

Itt kerül kialakításra egy nyitott, fedett kocsiszín az intézeti gépjárművek tárolásához valamint a 

gépkocsivezetők pihenésére.  

 

A létesítményhez 75 parkolóhelyet terveznek a parancsnoki épület előtti szakaszon, ebből 3 db 

mozgáskorlátozottak számára kialakított. További 47 parkolóhelyet terveznek a látogatók számára, ahol 2 

db elektromos autók számára kialakított töltési lehetőséggel ellátott parkolóhely is létesítésre kerül. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2019. július 18. 

Tárgyi előzetes vizsgálat tárgyát képező beruházás a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési 

programjához kapcsolódó, az új börtönépítési beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016 (VIII.31.) Korm. 

rendelet hatálya alá tartozik. Ennek értelmében tárgyi tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

beruházás. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: 45 nap 

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 időtartama. 

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes 

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu 

 

Az eljárás megindításának ténye: 

A tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 3. melléklet 128. a) pontja [Egyéb, az 1-127. 

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

területfoglalástól] hatálya alá tartozik. 

Kérelmező által 2019. július 17. napján előterjesztett kérelem alapján az Ákr. 37.§ (2) bekezdés értelmében 

az eljárás 2019. július 18. napján megindult. 

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére: 

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás 

megindulásáról. A közleményt közzéteszi a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, 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. A jegyző gondoskodik a 

közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon 

történő közhírré tételéről. 
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A kérelem és mellékletei megtekinthetők nyomtatott formátumban a környezetvédelmi hatóságnál és az érintett 

önkormányzat jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a környezetvédelmi hatóság honlapján a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-

hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/03182/2019. számon, a keltezés napját 

követő 30 napig. 

 

A dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz vagy az illetékes 

települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani a közzététel időtartama alatt. 

A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket 

hozhatja: 

1. Megállapítja, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti 

hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről és a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről, illetve ha a 

tevékenység a Khvr. 2. számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes 

környezethasználati engedély tartalmi követelményeiről. 

- Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység 

mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, illetve ha a tevékenység a Khvr. 2. 

számú mellékletének hatálya alá tartozik, akkor az egységes környezethasználati engedély 

tartalmi követelményeiről. 

2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek 

létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja; 

3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel, 

- ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti 

megvalósítására engedély nem adható, 

- ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban 

az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély 

iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a 

kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell 

szüntetni; 

4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány 

tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások 

figyelembevételével írja elő. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. július 24. 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

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

megbízásából: 

 dr. Kovács Melinda 

 kormánytisztviselő 
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