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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Khvr.) 

hatálya alá tartozó előzetes vizsgálati eljárásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/00702/2020 

Kérelmező: Hort Nagyközség Önkormányzata (3014 Hort, Szabadság tér 40.) 

Ügy tárgya: Hort Nagyközség Önkormányzata által a Hort 026/8, 026/9, 026/10, 026/27 és 026/28 hrsz-ú 

ingatlanokon tervezett ipari terület kialakítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

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

Beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számai: Hort 026/8, 026/9, 026/10, 026/27 és 026/28 hrsz. 

 

Előzmények: 

A tárgyi ipari területre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást a 2019. március 7-én beküldött kérelem alapján 

a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (Környezetvédelmi Hatóság) 2019. március 8-án 

megindította, majd Kérelmező az eljárás szüneteltetését kérte. A HE- 02/KVTO/01445-17/2019. számú 

végzésben megállapított szünetelési időszak eredménytelen eltelte miatt a hatóság a HE-02/KVTO/01445-

18/2019. iktatószámú végzésével az előzetes vizsgálati eljárást 2019. október 4. nappal megszüntette. 

A 2019. évben összeállított előzetes vizsgálati dokumentáció aktualizálásával és kiegészítésével Hort 

Nagyközség Önkormányzata az eljárás ismételt megindítása mellett döntött. 

 

A tervezett beruházás, jellemzői: 

A beruházás célja a helyi vállalkozások fejlődésének elősegítése, valamint az alapinfrastruktúra kiépítésével 

ipari beruházók bevonzása a település külterületére. Az új ipari terület kialakításával közvetve új 

munkahelyek megteremtése válik lehetővé, amely segíti a horti lakosok elhelyezkedését a településen belül. 

A tervezett beruházás nem csupán Hort, hanem a szomszédos községek (kiemelten Ecséd, Csány, Atkár, 

Gyöngyöshalász) lakossága számára is vonzó munkahely-lehetőséget jelenthet. 

A tervezett beruházást az Önkormányzat az „Iparterület kialakítása Horton” című,  

TOP-1.1.1-16- HE1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében, zöldmezős beruházásként tervezi 

megvalósítani. 

Hort Nagyközség Önkormányzata az új ipari terület kialakítását a település Ny-i részén, a 3-as számú főút 

északi oldalán elterülő külterületi ingatlanokon tervezi. A terület kiválasztásánál szempont volt, hogy a 3-as 

számú főúton az érintett terület megközelíthetősége az M3-as autópálya, valamint Hatvan, Gyöngyös és 

Jászfényszaru városok irányából kiváló. Szintén szempont volt, hogy a területen a lakott területek zavarása 

nélkül valósítható meg az ipari, gazdasági tevékenység, fókuszált ipari-gazdasági terület kialakításával. 

A 3-as számú főútról az ipari terület két behajtón keresztül történő elérése tervezett. A tervezési terület Ny-i 

és K-i határainál kiépítésre kerülő behajtó utakon ÉNy-felé haladva érhetőek majd el a közel Ny-K-i tengelyű 
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kiszolgáló utak, amelyek az egyes telephelyek megközelíthetőségét szolgálják. Első lépésben két kiszolgáló 

út kiépítése tervezett: a 3-as számú főúthoz közelebbi út az első lépésben megépülő telephelyek elérését 

szolgálja, míg az ipari terület É-i oldalán kiépülő út az ipari területre a későbbiekben betelepülő 

vállalkozások telephelyeinek elérését biztosítja. Az ipari területhez a közműcsatlakozások kiépítését 

tervezik. 

Az új ipari területet több ütemben tervezik megvalósítani. 

Az I. megvalósulási ütemben a 3-as főútról leágazó behajtók, valamint a Ny-i és a K-i feltáró út, a 3-as 

főúthoz közelebbi Ny-K-i irányú kiszolgáló út, valamint az ipari terület K-i sarkában az 1-es számú 

csarnoképület valósul meg, az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló építményekkel és a telephelyi belső 

úthálózattal. 

A II. megvalósulási ütemben tervezik kiépíteni az ipari terület teljes belső úthálózatát és közműellátását. 

A III. megvalósulási ütemben az 1-es számú csarnoképülettel szemben (attól É-ra) tervezik kiépíteni a 2-es 

számú csarnokot, a kiszolgáló építményekkel és a telephelyi belső úthálózattal. 

A IV. megvalósulási ütemben az ipari terület Ny-i oldalán újabb csarnoképületet alakítanak ki. 

Az V. és a további ütemek a vállalkozások betelepülésétől függően alakulnak. A tervek szerint a 

csarnoképületek alkalmasak lesznek arra, hogy akár logisztikai központként, akár raktárbázisként 

üzemeljenek, de azokba akár más ipari-gazdasági tevékenység is települhet, akár a csarnokok 

megosztásával. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2020. június 30. 

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 tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 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, ezért a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásban 

hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

Kérelmező által 2020. június 29. napján előterjesztett kérelem alapján az Ákr. 37.§ (2) bekezdés értelmében 

az eljárás 2020. június 30. 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. 

mailto:tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu
http://www.magyarorszag.hu/
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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-

hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a HE/KVO/00702/2020. 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. július 7. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 

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