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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/00296/2019. 

 

Az ügy tárgya: Heves Iparfejlesztési Nonprofit Kft. (3360 Heves, Szerelem Alfréd út 13.) kérelmére a 

Heves 043/20, 043/21 hrsz-ú ingatlanokon tervezett ipari terület létesítésének tárgyában 

kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárás 

 

Az ügyfél neve, székhelye: Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. (3360 Heves, Szerelem Alfréd út 13.) 

 

A környezetvédelmi és környezetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási 

Hivatal fenti tárgyban lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást a HE-02/KVTO/00296-10/2019.számú 

határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

 

I. A Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. (3360 Heves, Szerelem Alfréd út 13.; KÜJ:103639602) 

által a Heves 043/20, 043/21 hrsz-ú ingatlanokon tervezett ipari terület létesítésére 

(KTJ:102784287) vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

 

előzetes vizsgálati eljárást 

 

lezárom, 

 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

 

 hogy a tervezett tevékenység megvalósításával jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, így az 

előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

 

környezeti  hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.  
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II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált engedélyek 

beszerzése szükséges: 

1. Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben: 

A tevékenység végzésével összefüggésben az esetlegesen újonnan tervezett pontforrások 

létesítéséhez és üzemeltetéséhez levegőtisztaság-védelmi engedély kiadása szükséges. A 

telephelyen kialakításra kerülő bejelentés-köteles légszennyező forrásokra vonatkozóan a levegő 

védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján engedélyezési kérelmet kell benyújtani a környezetvédelmi 

hatósághoz, melynek tartalmi követelményeit fenti rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. A 

kérelem igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól a 14/2015. (III. 31.) FM  rendelet (továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM 

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

megfizetése átutalással történhet a Heves Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 

10035003-00299619-00000000 számlájára. Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a kérelem 

tárgyát. A kérelemmel egy időben a kialakításra kerülő bejelentés-köteles légszennyező forrásra 

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

 

2. Egyéb hatáskörben: 

a) 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.  

 

b) A Heves Megyei Kormányhivatal Hevesi Járási Hivatal Földhivatal Osztályánál a termőföld 

végleges más célú hasznosításának engedélyezésére és azzal összefüggésben a művelési ág 

megváltoztatására irányuló eljárást kell lefolytatni. 

 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya (Szolnok) 36600/4143-1/2018. ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásában szakhatósági hozzájárulását a tárgyi beruházáshoz kapcsolódóan 

megadta, egyidejűleg megállapította, hogy a tervezett tevékenységből környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatását indokló jelentős környezeti hatás vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból  

az alábbi előírások betartása mellett nem várható, ezért az előzetes vizsgálati dokumentációban 

foglaltak megvalósításához környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek: 

1. A Heves Megyei Vízmű Zrt. befogadói nyilatkozatát előzetesen be kell szerezni a Hevesi 

szennyvíztelep vonatkozásában, amelyben foglaltak függvényében járul hozzá Hatóságunk a 

további vízjogi engedélyezési eljárásokhoz. 

2. Csapadékvizet közcsatorna hálózatba bevezetni tilos. 

3. A tervezés során figyelembe kell venni a befogadó szennyvíztelep befogadó kapacitását. 

4. A tervezett vízilétesítmények vonatkozásában a vízjogi engedélyezési eljárást Hatóságunknál le 

kell folytatni. 

 

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését 

nem írom elő: 
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A tervezett tevékenység főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció és kiegészítése 

alapján: 

 

A beruházó: Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. (3360 Heves, Szerelem Alfréd út 13.) 

 

A tervezett tevékenység célja: 

 A tervezett beruházás célja a helyi vállalkozások fejlődésének elősegítése, valamint az 

alapinfrastruktúra kiépítésével ipari beruházók bevonzása a település külterületére. 

A tervezett beruházást az „Iparterület kialakítása Heves Városban” című,  

TOP-1.1.1-16-HE1- 2017- 00002 azonosító számú projekt keretében tervezik megvalósítani. 

 

A tervezési terület elhelyezkedése: 

Az ipari területet a város belterületéről ÉK-re, a 31-es számú főút (a helyi elnevezése szerint az Egri út) 

nyugati oldalán elterülő, Heves, 043/20 és 043/21 hrsz-ú külterületi ingatlanokon tervezik kialakítani. 

A tervezési területet, a 31-es számú főútról ÉNY-ra leágazó, a beruházási terület ÉK-i határa mentén 

haladó, meglévő burkolt felszínű útról (helyi elnevezése szerint a Kertész utca) lehet megközelíteni.  

Az ipari területet kiszolgáló Kertész utca jelenlegi betonburkolatát, teherforgalomnak megfelelő minőségű 

burkolattal látják el. A Kertész utca megerősítésével párhuzamosan tervezik a 31-es számú főút és a 

Kertész utca kereszteződésének megfelelő kialakítását. 

 

A tervezett beruházással érintett ingatlanok adatai: 

 

Település 
Helyrajzi 

számok 
Művelési ág Területe 

Terület 

tulajdonosa 

Heves 

043/20 szántó 5 ha 2.497m
2
 

Heves Város 

Önkormányzata 

043/21 

’a’ földrészlet 

kivett telephely 
2.420 m

2
 

Heves Város 

önkormányzata ’b’ földrészlet 

szántó 
4 ha 7.599 m

2
 

 

A tervezési területen nagytáblás mezőgazdasági termelés folyik jelenleg is. Épület, építmény nem 

található. 

 

A beruházási terület sarokponti EOV koordinátái: 

 

Sarokpont 

sorszáma 
EOV X EOV Y 

1 252 245 743 714 

2 252 592 743 973 

3 252 432 741 172 

4 252 158 743 968 

5 252 230 743 879 

6 252 161 743 827 
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A telepítés ütemezése, megkezdésének várható időp ontja: 

A Heves 043/20 és 043/21 hrsz-ú ingatlanokon az összesen 10 ha 2516 m
2 

nagyságú iparterület 

létesítésének alapfeltételeit ( a megközelítési lehetőségek kialakítása, a főbb feltáró utak létesítése, a 

közmű-csatlakozási pontok kiépítése) több ütemben, az alábbiak szerint tervezik megvalósítani: 

 

 1. ütem: a Heves 043/21 hrsz-ú ingatlan területén ipari terület kialakítása. 

Az 1. ütem 1. lépésében tervezik megvalósítani a közmű-csatlakozási pontokat, a tervezési 

terület ÉK-i határa mentén haladó meglévő, burkolt felszínű út megerősítését, illetve a belső 

feltáró utak kiépítését. 

Az 1. ütem 2. lépésében - az ipari terület kezdő elemeiként - a Heves 043/21 hrsz-ú ingatlan 

területén kettő csarnoképület kiépítése tervezett, az azokhoz kapcsolódó telepenkénti belső 

úthálózattal. 

 2. ütem: a Heves 043/20 hrsz-ú ingatlan területén ipari terület kialakítása. 

A 2. ütem 1. lépésében tervezik megvalósítani a közmű-csatlakozási pontokat, illetve a belső 

feltáró utak kiépítését. 

A 2. ütem 2. lépésében a Heves 043/20 hrsz-ú ingatlan területén egy csarnoképület kiépítése 

tervezett, az ahhoz kapcsolódó telepi belső úthálózattal. 

 3. ütem: a Heves 043/20 és 043/21 hrsz-ú ingatlanok területén az ipari terület bővítése. 

A további, rendelkezésre álló területet a jövőbeni bérlők igényeinek megfelelően tervezik 

fejleszteni (szükség szerint további telekmegosztással). 

A csarnoképületek várhatóan a kapcsolódó kiszolgáló és adminisztrációs épületrészekkel, valamint a 

parkolókkal együtt valósulnak meg. Kettő gépjármű behajtó épül a Kertész utcai útcsatlakozásokkal, 

amelyekhez a terület dél-keleti és észak-nyugati oldalhatáraival párhuzamosan tervezett kettő feltáró út 

csatlakozik. A beépítést megelőzően, illetve a feltáró utak építésével párhuzamos időszakban kerül sor a 

közművek, az elektromos hálózat, a gázellátó rendszer és a vezetékek, a gázfogadók, a vízvezeték- és 

szennyvízcsatorna hálózat, valamint a csapadékvíz elvezetés kialakítására. 

A feltáró utak mentén, két oldalon, a jövőben realizálódó beruházói igények szerint nyernek elhelyezést a 

telephelyi épületek, valamint az egyéb üzemek számára helyet adó csarnoképületek.  

A jelenlegi vizsgálati fázisban csak a lehetséges beépítés, illetve terület-felosztás ismert, a tényleges 

épülettervezés azonban még nem kezdődött meg. 

 

Az ipari terület közműigénye: 

A tervezési terület (Heves, 043/20 és 043/21 hrsz-ú ingatlanok területe) jelenleg nem rendelkezik 

közvetlen közmű-kapcsolatokkal. Az ipari terület működéséhez szükséges közmű-nyomvonalak 

(hírközlés, gáz, villamos energia, víz- és szennyvíz) a 31-es főút vonalában húzódnak. 

 Elektromos hálózat kiépítése egy konténer épületként telepített transzformátor állomáson 

keresztül fog történni, mely felszíni légkábelről kapja a betáplálást, majd földkábelen keresztül 

kerül elosztásra az egyes ingatlanok között. 

 Gázellátás biztosítását, egy új gáznyomásszabályozó telepítésével tervezik, több mérővel, a 

később kialakításra kerülő telephelyek kiszolgálására.  

 A terület ivóvíz ellátása Heves város vízhálózatára csatlakozva kerül megoldásra. 

 A kommunális szennyvíz a városi szennyvízgyűjtő csatornahálózatra kerül rákötésre. 

 Csapadékvíz-elvezetés: a tetőfelületekről összegyűjtött vízmennyiség gyűjtésére szigetelt 

(vízzáró), terepszint alatti elhelyezésű (terepszint alatt 4,05 m mélységű), nyitott, 300 m
3
-es 

tüzivíz tározó építése tervezett. A belső úthálózat és térburkolat (parkolók) vízelvezetését 

elkülönített rendszerben alakítják ki, olaj- és iszapfogó beépítésével. 
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V. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

VI. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Hevesi Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének, azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül 

gondoskodjon 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 Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit 

Kft. által befizetésre került. 

 

VIII. A határozat ellen a közlésétől 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 fellebbezést indokolni kell.  A 

fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 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. 

Fellebbezés hiányában jelen határozatom a közléstől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – 

véglegessé válik. 

 

Indokolás kivonata:  

A Hevesi Iparfejlesztési Nonprofit Kft. (3360 Heves, Szerelem Alfréd út 13.) a Heves 043/20 és  

043/21 hrsz-ú ingatlanokon tervezett ipari terület létesítésének tárgyában  

2018. november 07-én EPAPIR-20181107-3157 azonosító számon érkezett, a Heves Megyei 

Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) HE-02/KVTO/04963-1/2018. 

számon iktatott kérelmében előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

 

Kérelme alapján 2019. április 2-án előzetes vizsgálati eljárás indult. 

 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú mellékletének 120. 

pontja [Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki 

infrastruktúrával való ellátása) más célra használt területen a) 3 ha-tól] hatálya alá tartozik és a 

környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat 

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

megindításától számított 8 napon belül az általános közigazgatási rendtartáról 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/04963-02/2018. számon,  

2018. november 12-én kiadmányozott 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. és 7. 

pontjaiban ismertetett szakkérdéseket, 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 ügyben érintett szakhatóság 

állásfoglalását. 

 

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. 

 

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 során 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 Heves 043/20, 043/21 helyrajzi számú ingatlanokon létesíteni tervezett ipari 

terület megvalósítására vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, 

egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető. 

 

A tevékenység megvalósítása nem teszi szükségessé a településrendezési tervek, településrendezési 

eszközök módosítását. 

 

A határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (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. 
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A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.  

 

A környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv.  ( 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 a Kérelmező 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) (6) (7) és az 5. § (3) (6) 

bekezdése, megfizetésének módjáról a 9. § d) pontja alapján adtam tájékoztatást.  

 

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

A közzététel napja: 2019. június 3. 

 

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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