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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/00398/2020. 

 

Kérelmező: Robert Bosch Automotive Steering Kft. (3397 Maklár, Havasi László utca 2.) 

 

Ügy tárgya: Robert Bosch Automotive Steering Kft. maklári telephelyének (1106 hrsz.) bővítésére 

vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

Előzmény:  

A Robert Bosch Automotive Steering Kft. maklári telephelyén nagy autóipari beszállítóként elektromos 

szervokormányok gyártását és a szervokormányok készre szerelését végzi 2014 óta, ekkor készült el 

az üzem zöldmezős beruházásként. 

Ezt megelőzően az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség a Khvr. 3. számú melléklet 128. pontja [Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény 

vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen a) 3 ha területfoglalástól] alapján, a 

maklári telephelyre vonatkozóan lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást 5672-19/2013. számú 

határozatával lezárt, melyben megállapította, hogy a létesítmény megvalósításához környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.  

A fenti határozat rendelkező részében foglaltak szerint a tervezett létesítmény az alábbiak szerint 

került kialakításra: 

A gépjármű kormánymű-gyár a Maklár 070/7-12 hrsz-ú, kb. 18 ha nagyságú területen került 

kialakításra, továbbá létesült egy 151 férőhelyes személygépjármű parkoló. A létesítmény több 

ütemben, a telek ÉK-i részén, kb 7,5 ha nagyságú beépítéssel valósult meg.  

Jelen eljárás során a meglévő telephely bővítése tervezett az alábbiak szerint: 

A terület adatai: 

A meglévő létesítmény a Maklár, 1106 hrsz-ú ingatlanon található, melynek déli irányú bővítése a 

meglévő területtel közel azonos nagyságú, a korábban 070/39 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával 

jött létre. Így a tervezési terület, azaz a 1106 hrsz-ú ingatlan mérete 389 577 m
2
-re, valamint a 

beépített és burkolt területek nagysága 163 627 m
2
-re módosul. 

Az ingatlan tulajdoni lap szerinti művelési ága: kivett beruházási célterület. 

A bővítéssel érintett területen jelenleg mezőgazdasági művelés folyik. 
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A tervezett létesítmény bemutatása: 

A piaci igények szükségessé tették egy új hidraulikus szervo kormánymű szerkezet gyártását, 

melynek kapacitás igénye a meglévő épületben már nem biztosítható. Az új gyártócsarnok részben 

gyártani tervezett hidraulikus kormánymű szervo termékek éves mennyisége a maximális kapacitás 

elérése idején 300 000 db a jelenlegi tervek szerint. A munkadarabok az összeszerelést követően 

felületkezelésen mennek keresztül, melynek maximális kapacitása 150 000 m
2
/év, így egy szórófejes 

foszfátozó és festő technológiai berendezés telepítése is tervezett az új gyártócsarnokba. A telek 

bővítése és az új gyártócsarnok létesítése mellett a belső közművek és a parkoló területének bővítése 

válik szükségessé. A kibővített területen mindösszesen 978 férőhelyes személygépjármű parkoló, 10 

férőhelyes busz leszálló, várakozó hely és 20 férőhelyes tehergépjármű parkoló kialakítása tervezett. 

A különböző technológiai folyamatokból származó szennyvizek tisztítására CE minősítéssel 

rendelkező kombinált szennyvíz tisztító berendezés kerül telepítésre. 

 

A tevékenységhez kapcsolódó teher- és személyszállítás: 

 Építés során  

Tehergépjármű forgalmat generál a betonozás, aszfaltozás, illetve az alaprétegek elkészítése. 

A várható forgalomnövekmény az aszfalt beszállítása kapcsán: 

• 9 413 m3/ 8 m3 / 90 nap / 12 óra = 1,5 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát a 

várható terhelés 3 tgk/óra, és 36 tgk/nap. 

A várható forgalomnövekmény a beton beszállítása kapcsán: 

• 35 246 m3/ 10 m3 / 210 nap / 12 óra = 1,5 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, 

tehát a várható terhelés 3 tgk/óra, és 36 tgk/nap. 

A várható forgalomnövekmény a zúzott kő beszállítása kapcsán: 

• 29 664 m3/ 12 m3 / 280 nap / 12 óra = 1 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, tehát 

a várható terhelés 2 tgk/óra, és 24 tgk/nap. 

A várható forgalomnövekmény a kavics beszállítása kapcsán: 

• 19 375 m3/ 12 m3 / 280 nap / 12 óra = 0,5 tgk/óra, mely az érintett közutakon duplán jelentkezik, 

tehát a várható terhelés 1 tgk/óra, és 12 tgk/nap. 

A fenti anyagszállítások közül a legszámottevőbb az építőanyag beszállítás, mely kapcsán nem 

zárható ki, hogy a forgalmak összeadódnak. 

A maximális tehergépjármű/nap érték: 108 tgk/nap 

 Üzemelés során 

Tekintettel arra, hogy a létesítmény már jelenleg is üzemel, így a felvett alapállapoti forgalomba az 

üzem mostani járműforgalma már beszámításra került. A beruházói adatszolgáltatás alapján a bővítés 

többletforgalmat generál, mely a megnövekedett termelési kapacitáshoz, és a munkavállalók 

számához köthető. Ez a növekmény 36 tehergépjármű, és 358 személygépjármű (azaz 72, és 716 

elhaladás a kétirányú közlekedés miatt) formájában fog megjelenni várhatóan. Az Építtető/üzemeltető 

célkitűzése, hogy a dolgozói járműforgalmat egyre nagyobb arányban a közösségi közlekedés 

használata felé terelje. 

 

A tervezett bővítés főbb lépései: 

• Engedélyeztetések: 2020. május – 2020. szeptember 

• Földmunkák, tereprendezés: 2020. szeptember – 2021. január 

• Kivitelezés: 2021. január – 2021. december 

• Használatbavétel: 2021. november – 2022. március 

• Üzemelés megkezdése: 2022. április 
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A termelési kapacitás felfutása 2022-től folyamatos. A fentebb említett maximális kapacitás elérése 

2025 végén várható. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Maklár 

Az eljárás megindításának napja: 2020. május 20. 

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  

 

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye: 

A kérelemben tervezett beruházás a Khvr. 3. számú melléklete 130. pontja [Az 1. számú melléklet 1-

31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 1-75., 80-85., 89-94., 96-

101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) bekezdés a) pont ab) 

alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás az 1. számú melléklet B. és C. oszlopa 

szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása] alapján és a környezetvédelmi 

hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles 

tevékenység. 

 

A Khvr. 2. §  (2) bek. a) pont szerint a környezeti hatásvizsgálat szempontjából jelentős módosítás  

ab) a 3. számú melléklet 130. pontjában felsorolt tevékenység olyan megváltoztatása, különösen a 

tevékenység bővítése, illetve technológia-, termékváltás, amelynek következtében az alábbiakban 

megadott feltételek valamelyike fennáll: 

abf) a tevékenység céljára lehatárolt terület legalább 25%-kal megnő, és az új területnek a jelenlegi 

vagy a településrendezési tervben meghatározott területfelhasználási módja az igénybevétel miatt 

megváltozik. 

 

A kérelmező 2020. május 19. napján benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett, az Ákr. 37. § (2) bekezdése alapján 2020. május 20. 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/00398/2020. 

számon.  

 

Az eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi 

Hatóság: 

mailto:nagy.fanni@heves.gov.hu
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
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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; 

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. május 25. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 

http://www.magyarorszag.hu/
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