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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán indult, 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó  

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma: HE/KVO/00699/2020. 

 

Kérelmező: Juzso Bt. (2233 Ecser, Arany János utca 109-111.) 

 

Ügy tárgya: Juzso Bt. részére a Hatvan, 0224/7 hrsz. alatti területen rendezvényközpont létesítésére 

vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

A beruházással érintett terület adatai: 

A beruházással érintett ingatlan Hatvan város külterületén annak DK-i határában található. A terület az 

M3 autópályától 3,6 km-re, a 32. sz. úton D-re haladva a Sport utcán keresztül érhető el. 

Település Hrsz. Területnagyság (m
2
) Jelenlegi művelési ág 

Hatvan 0224/7 84493,59 rét, legelő 

Hatvan város Településszerkezeti terve alapján a vizsgálattal érintett terület: (Eg)-Gazdasági 

rendeltetésű erdő, valamint (Kb/re)-Különleges beépítésre nem szánt rekreációs terület-be tartozik. A 

területet főként mezőgazdasági területek, illetve keleti irányban gazdasági terület határolja. 

A tervezett létesítmény bemutatása: 

A rendezvényközpont előreláthatólag 300-320 fő egyidejű befogadására lesz alkalmas.  

Az érintett ingatlanon a beruházó egy természetközeli rendezvényközpont kialakítását tervezi. A 

rendezvényközpont a tervek szerint többek között céges rendezvények, esküvők helyszínéül 

szolgálna. 

A terület K-i bejáratánál kerül kialakításra egy 107 férőhelyes parkoló. A vendégek az itt elhelyezett 

recepción keresztül tudják az épületeket megközelíteni. A látogatóközpont területére (a parkolók 

kivételével) a vendégek gépjárművel nem hajthatnak be. 

A területen 2 db könnyűszerkezetes épület szolgálna a rendezvények lebonyolítására. Az egyik a 

terület ÉK-i sarkában már meglévő pajta átalakításával, a másik attól délre a tó K-i partján kerülne 

felépítésre. Utóbbiban kapna helyet a konyha. Ezen épület elkészültéig a vendégek igényeit 

kielégítendő konténer konyha kerülne elhelyezésre a parkoló területén. 

A tó körül sétányt alakítanak ki, a szigeteket fahidakkal kötik össze. 
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A tó körül összesen 20 db előregyártott konténerszállás telepítését tervezik. Ezek egyenként 2 

személy, azaz összesen 40 fő elszállásolására alkalmasak. 

Az épületek bruttó alapterülete: 

 Konténeraszállások:16,91x8 m 

Konténerszállások bruttó össz. területe: 632,12 m2. 

 Rendezvényépületek 

1. sz. épület (régi pajta) – 361,37 m2                                 Az ingatlan beépítettsége: 3,9 %. 

2. sz. új épület – 937,06 m2 

 Parkoló:Férőhely – 107 db 

Bruttó össz. terület: 1930,55 m2 

 

A rendezvényközpont mellett kialakításra kerülnek ahhoz funkcionálisan kapcsolódó egyéb 

létesítmények, melyek a következők: 

- stégek    -madárles   - játszótér 

- mászófal    -alagút    - kalandpark 

- vízi mászóka    -kötélpálya   - mezítlábas sétány 

- függőhíd 

Az ingatlan DK-i részén gazdasági erdő található. A Beruházó az erőterületet nem építi be, azt 

változatlan formában kívánja meghagyni. 

Az ingatlan Ny-i területén (a 0227/8 hrsz. alatti terület túlsó oldalán) a Beruházó kis létszámú 

állattartást kíván megvalósítani. A háziállatokat egyrészt bemutató céllal, másrészt élelmiszer 

alapanyagként tartanák. Elsősorban szarvasmarha (10-12 db), sertés (20-30 db) és baromfi (80-100 

db) tartását tervezik. A házi állatokat természetközeli módon, az érintett ingatlan Ny-i nyúlványán 

kívánja a Beruházó tartani. Az állatok az év legnagyobb részében körbekerített zöld területen, 

szabadon lennének tartva. A terület É-i végében kialakításra kerülne egy fából készült épület. Ez 

biztosítaná az állatok fedett, zárt helyét rossz időjárási körülmények esetén, illetve télen. A téli 

időszakban az állattartó épületben keletkező almostrágyát egy a rendezvényközpont É-i részén 

kialakítandó szigetelt tárolóban kívánják tárolni a kijuttatási időszakig. A Beruházó – szükség esetén – 

a tárolt almostrágyát, szerződött partnernek adja át termőföldre történő kihelyezésre. 

 

A Beruházó a rendezvényközpont építését az engedélyek beszerzését követően tervezi 

megvalósítani. A kivitelezés várhatóan 4-5 évet vesz igénybe. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Hatvan 

Az eljárás megindításának napja: 2020. június 30. 

Az eljárás lefolytatásának irányadó 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: Nagy Fanni 

Elérhetősége (e-mail, telefon): nagy.fanni@heves.gov.hu, +36 36 795-153  

 

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
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Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

A kérelemben tervezett beruházás a Khvr. 3. számú melléklet 112. pontjába [Szabadidő eltöltésére 

szolgáló állandó szabadtéri létesítmények a) 5000 fő egyidejű befogadóképességtől vagy 2 ha 

területfoglalástól vagy 300 db parkolóhelytől] sorolható, de nem éri el az ott meghatározott 

küszöbértéket. 

 

A Khvr. 3. § (7) bekezdésének értelmében: „A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet 

nyújthat be a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely 

megfelel a 3. számú mellékletben szereplő tevékenységnek, azonban az abban meghatározott 

küszöbértéket nem éri el vagy az ott szereplő kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy a tevékenység 

nem tartozik a 2. számú mellékletbe. Ha a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat során az 5. 

§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint dönt, akkor a tevékenység megkezdéséhez 

környezetvédelmi engedély szükséges.” 

 

A kérelmező 2020. június 29. napján benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2020. június 30. napján eljárás indult. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a 

környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő 21 napon belül 

közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni. 

 

A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az 

érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a Heves Megyei 

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

es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalán, HE/KVO/00699/2020. 

számon.  

 

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

1. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon. 

2. Közleményt tesz közzé a Khvr. 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes 

vizsgálati eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében 

lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján. 

3. Megküldi a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint a kérelmet és a közleményt a tevékenység telepítési 

helye szerinti települések részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő 

közzétételének érdekében. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja: 

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének 

figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős 

környezeti hatások. 

- Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat 

szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről. 

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

tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg; 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.magyarorszag.hu/
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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: 2020. július 7. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 
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