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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/00919/2020 

Kérelmező: Emerson Automation Fluid Control & Pneumatics Hungary Kft. (3300 Eger, Bánki Donát u. 3.) 

Ügy tárgya: A 3300 Eger, Bánki Donát utca 3. (hrsz: 9847.) számú ingatlanon létesített pneumatikai 

gyártóüzem kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

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

Beruházással érintett ingatlan helyrajzi számai: Eger belterület 9847. hrsz. 

A tervezési terület az érvényben levő szabályozási terv szerint Eger belterületén, (ipari) gazdasági terület 

övezetben helyezkedik el. 

 

Előzmények: 

Az Emerson Automation Fluid Control & Pneumatics a világ egyik vezető gyártója a pneumatikus 

komponensek és rendszerek terén. Pneumatikus termékeket és szolgáltatásokat kínál az ipari 

automatizálás, valamint az élelmiszer‐, csomagoló‐, gyógyászati és energiatechnológiai ipar számára. 

Pneumatikus termékeket fejlesztenek gépjárművek, hajózás és a vasúti technológia ágazatok számára is. 

A piaci igények szükségessé tették az egri telephelyen egy új gyártócsarnok kialakítását, illetve a logisztikai 

és irodai területek bővítését. Erre tekintettel engedélyes a meglévő épület északi irányú bővítése, ehhez 

kapcsolódóan a meglévő területével közel azonos nagyságú épülettömb kialakítása, valamint a belső út- és 

közműhálózat, és a parkoló területek bővítése mellett döntött. A bővítési területen a jelenlegi termékek 

nagyobb kapacitásban történő gyártása tervezett. 

 

A tervezett beruházás jellemzői: 

A tervezett bővítés egy a már meglévő gyártó- és logisztikai csarnok épületegyüttesét É-i irányban 

zártsorúan folytatja. Egy a meglévő raktári anyagforgalmi központot kiegészítő új logisztikai épületrész 

bővítményből, valamint egy újabb gyártócsarnokból és annak K-i frontján egy F+1 szintes irodai-szociális 

rendeltetésű kiszolgáló helyiség-sávból áll. A területen jelenleg is zajló gyártási tevékenység a jelen projekt 

keretében nem változik, a tervezett bővítményi gyártócsarnokban is a jelenlegi termékpalettához hasonló 

alkatrészek összeszerelésére, illetve termék gyártására kerül sor. 

A főbb módosulások: 

- A beépített és burkolt területek nagysága 22 213 m
2
‐re módosul 

- A tervezési területen egy 200 férőhelyes személygépjármű parkoló kialakítása tervezett, ezzel a teljes 

parkolókapacitás 354 férőhelyre nő. 
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Az építés megkezdése várhatóan 2020 végén, az üzemelés megkezdése az új gyártócsarnokban 2021 

második felében tervezett. 

A létesítmény által generált forgalom az 2500‐as összekötő úton közlekedik. A terület közvetlen közelében 

található autópálya (M25) teljes hosszú átadása következtében várhatóan a létesítménybe érkező 

teherforgalom jelentős része, és a személyforgalom egy kisebb része is áttevődik majd erre az útszakaszra.  

A dokumentáció tárgyát képező bővítés kapcsán a gyártási és raktározási kapacitás növekedéséből 

adódóan forgalmi növekmény várható. 

 

A létesítés kapcsán egyéb, a telekhatáron kívüli nyomvonalas létesítmény kialakítása, bővítése, 

továbbvezetése nem tervezett. A telephelyet K-i oldalról határoló közterület, a Bánki Donát utca É-i irányú 

további kiépítését Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tervezi megvalósítani, az általa elkészíttetett 

kiviteli tervek ehhez már rendelkezésre állnak. Ez teszi majd lehetővé a telephely tervezett második 

közterületi útcsatlakozásának létesítését is. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. augusztus 1. 

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 tervezett kapacitásbővítés a Khvr. 3. számú melléklet 128. a) pontja [Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó 

építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen a) 2 ha területfoglalástól] és 

132. pontja [a 3. számú melléklet 1-128. pontjában feltüntetett mennyiségi küszöbérték alatti tevékenység 

bővítése, ha az a bővítés következtében eléri vagy meghaladja a küszöbértéket, kivéve, ha a bővítés az 1. 

számú melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatározott tevékenység vagy létesítmény megvalósítása] 

hatálya alá tartozik, ezért a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől 

függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

Kérelmező által 2020. július 31. napján előterjesztett kérelem alapján az Ákr. 37.§ (2) bekezdés értelmében 

az eljárás 2020. augusztus 1. 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. 

A kérelem és a dokumentáció 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-

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
http://www.magyarorszag.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/dokumentumok/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a HE/KVO/00919/2020. 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: 2020. augusztus 5. 

 

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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