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KÖZLEMÉNY 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, 

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

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

előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma: HE-02/KVTO/02860/2019. 

 

Kérelmező: Euroinvestmetal Kft. (1221 Budapest, Ady Endre u. 3.) 

 

Ügy tárgya: Az Euroinvestmetal Kft. által a 3000 Hatvan, Csányi út 060 hrsz. alatti ingatlanon 

raktárépület építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

A terület adatai: 

Címe: 3000 Hatvan, külterület hrsz : 060. 

Területe: 3,3486 ha 

Művelési ág: kivett telephely 

Építési övezeti besorolás: K/hu (különleges hulladékgazdálkodási terület)  

 

A tervezett tevékenység célja: 

Az építtető a Hatvan 060 hrsz-ú ingatlanon ipari raktárépületet kíván elhelyezni. A tervezett 

építményben a műanyag alapanyagok (műanyagipari termékek, alapanyagok,műanyag granulátumok) 

tárolása fog történni.  

 

A tervezett létesítmény területfoglalása, megközelítése: 

A tevékenység megvalósításához szükséges telek teljes területe a beépítésre szánt területen 3,3486 

ha. A tervezett raktárépület bruttó területe 1724,24 m2, a tervezett építménymagassága 7,06 m. Az 

ingatlan tervezett beépítettsége 5,15 % (a megengedett mérték 40 %). Az ingatlan Hatvan külterületén 

helyezkedik el, melyet a Hatvan-Csány összekötő, 3201. számú, aszfaltburkolatú közútról lehet 

megközelíteni. 

 

A tevékenység megvalósításának létesítményei: 

Az ingatlan körbekerített, burkolt közlekedési úttal rendelkezik. Az ingatlanon jelenleg egy 25 m2-es 

felépítmény található. Az ingatlanon elhelyezni kívánt ipari raktárépület 3 db ipari szekcionált kapun 

keresztül fogadja a beérkező kamionokat. A területen 7 db parkoló kerül kialakításra. 

 

A tervezett raktárcsarnok létesítésének fázisai: 

Kivitelezési munkálatok: 
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 A közművek vezetékeinek telken belüli kiépítése, a meglévő hálózatra történő rácsatlakozása 

(elektromos- és ivóvízhálózat). 

 A külső bekötőút megépítése 

 Belső úthálózat kiépítése. 

Építési munkák (mélyépítési, magasépítési munkák) 

 Földmunkák (pilléralapok, sávalapok ásása) 

 Alapozás 

 Szerkezetépítések (falazatok, födémek) 

 Tetőfedés 

 

A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás: 

A tevékenységnek teherszállítási igénye az elképzelések szerint napi 1-2 tehergépjármű. 

Személyszállítási igénye a dolgozók személygépjármű használata. Nagyobb mértékű tehergépjármű 

forgalomra a kizárólag a telepítés (a kivitelezési munkálatok) során számítunk. A kivitelezés során 

összesen ~ 30 db tehergépjármű forgalmával lehet számolni, melynek időbeli megoszlása 

ütemezetten 1-3 hónap. 

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Hatvan 

Az eljárás megindításának napja: 2019. július 9. 

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 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 ) alapján és a környezetvédelmi hatóság előzetes 

vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. 

 

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

termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, HE-02/KVTO/02860/2019. 

számon  

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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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 Egri Járási Hivatal 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: 2019. július 15. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint  

 

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

megbízásából:        

 

 dr. Kovács Melinda 

 kormánytisztviselő 

http://www.magyarorszag.hu/
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