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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 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 b) pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

(Khvr.) 10. § (3) bekezdése értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré 

teszi. 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

Ügy száma:  HE/KVO/02267/2022. 

Ügy tárgya:  Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. hatvani telephelyén a Htv102b épület bővítéséhez 

kapcsolódó előzetes vizsgálati eljárás 

Kérelmező: Denkstatt Hungary Kft (1037 Budapest, Seregély utca 6.) 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Heves Megyei 

Kormányhivatal fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/02267-20/2022. számú határozatával 

lezárta. 

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T 

 

I. A Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. [a továbbiakban: Engedélyes] (3000 Hatvan, Robert 

Bosch út 1.) megbízásából eljáró Denkstatt Hungary Kft. [a továbbiakban: Kérelmező] (1037 

Budapest, Seregély utca 6.) által a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályára (a 

továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) benyújtott kérelmére a „Robert Bosch Hatvan 

Htv102b épület bővítése” vonatkozásában lefolytatott  

előzetes vizsgálati eljárást lezárom, 

 

és egyidejűleg megállapítom, hogy a tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás 

nem valószínűsíthető, így az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 
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II. Tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenység megkezdése előtt az alábbi engedélyek, 

hozzájárulások beszerzése szükséges: 

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

(XII.23.) Korm. rendelet) 25.§ (1) bekezdése értelmében a tervezett pontforrások létestésére, 

üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély. 

2. 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 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.) alapján egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység kivételével - 

jogszabályban meghatározott építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell kérni.  

III. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.) [továbbiakban: Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság] 35100/16355/2022.ált. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbi előírásokkal 

adta meg: 

1. A tevékenység (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) nem járhat az érintett környezeti 

elemek (talaj, felszíni és felszín alatti vizek) veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az 

esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes 

megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használóját egyetemleges felelősség terheli. 

2. A tevékenységek során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg és a 

felszín alatti víz ne szennyeződjön.  

3. A tervezett tevékenységek nem okozhatják a térség talajvízviszonyainak káros 

megváltozását. 

4. A tevékenység(ek)et úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a 

tevékenység ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.  

5. Az esetlegesen bekövetkező felszíni-, felszín alatti víz, valamint a földtani közeg 

szennyeződését a vízügyi hatóságra be kell jelenteni. A káresemény felszámolásáról, a 

terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell.  

6. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg, a felszíni- és a felszín alatti 

vizek maximális védelmét. A munkálatok során felhasznált földtani közeg, illetve töltőanyag 

talajmechanikai tulajdonságai mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak 

tiszta, bizonyítottan szennyeződésmentes, hulladéknak nem minősülő anyagok 

használhatók fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti vizeket nem károsítják.  

7. A munkálat során csak kifogástalan műszaki állapotú, karbantartott munkagépek 

használhatók. A vízbázisvédelmi területen a munkagépek karbantartása, esetleges 

ideiglenes tárolása sem megengedett. A hibaelhárítás miatti szerelési munkálatok csak a 

legszükségesebbekre korlátozódhatnak kármentő tálca alkalmazásával. 

8. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az 

üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését 

meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést 

felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.  
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9. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a vonatkozó jogszabály rendelet 

előírásait.  

10. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett 

anyagok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen 

tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes 

anyag ne kerülhessen. 

11. Amennyiben a kivitelezési munkálatok során olyan földtani és hidrogeológiai viszonyokra 

derül fény, melyek az előzetes vizsgálatokból nem voltak előre láthatók, abban az esetben a 

tényleges viszonyok meghatározására ismételt vizsgálatok végrehajtása szükséges. 

12. Amennyiben a megvalósítás során munkagödör víztelenítése válik szükségessé, meg kell 

oldani a kitermelt víz minőségének ellenőrzését, ezt követően ártalommentes elhelyezését. 

A kitermelt vizet meglévő elvezető rendszerbe vezetni csak az üzemeltető hozzájárulásával 

lehet. 

13. A munkaterületen esetlegesen elfolyó szennyezőanyagot haladéktalanul fel kell itatni, össze 

kell gyűjteni és a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződhetőségének kizárására alkalmas 

gyűjtőedényben kell tárolni az elszállításig.  

14. Az esetlegesen bekövetkező felszíni-, felszín alatti víz, valamint a földtani közeg 

szennyeződését a vízügyi hatóságra be kell jelenteni. A káresemény felszámolásáról, a 

terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén 

biztosítani kell a földtani közeg, a felszíni- és a felszín alatti vizek maximális védelmét. 

15. Tárgyi területen csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz szikkasztható el. 

16. A meglévő vízilétesítményeket a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben 

foglaltaknak megfelelően kell üzemeltetni. 

17. Be kell tartani a kibocsátási engedélyben foglalt küszöbértékeket.  

IV. Az előzetes vizsgálatra vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakkérdések vizsgálata 

megtörtént az indoklásban részletezettek szerint, kizáró ok nem merült fel. 

V. A tevékenység az alábbi zajvédelmi feltételek betartása mellett megvalósítható és végezhető: 

1. A beruházás megvalósításának feltétele, hogy a használatbavételi engedélyezésig a 

tervezett épület tetőszerkezetén a zajforrások körül mind a négy irányból 3 magas TROX 

NL-H típusú akusztikus esővédő fixzsalukból álló gépészeti térelhatároló szerkezet 

telepítése, valamint a 104a jelű épület tetején meglévő 4 db légkezelő berendezés 

hangteljesítményszintjének legalább 5 dB-es csökkentése megtörténjen. 

2. Kérelmező a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a Környezetvédelmi 

Hatósághoz nyújtsa be a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmét a 

zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet [továbbiakban: 93/2007. 

(XII. 18.) KvVM rendelet] 2. számú melléklet szerinti űrlapon. 

VI. Kulturális örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során a Heves Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. (3300 Eger, Szarvas tér 1.) a 

HE/EOF1/01035-2/2022. számon kiadott szakvéleményét az alábbi előírásokkal adta meg: 

1. A tervezett beruházáshoz kapcsolódó földmunkák (tereprendezés, talajkiemelés, alapozás 
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közművek stb.) folyamatos régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetők. 

2. Amennyiben a régészeti megfigyelés során a régészeti dokumentálás régészeti 

bontómunkát igényel, akkor a régészeti bontómunkát a régészeti megfigyelés keretében 

kell elvégezni. 

3. Ha a régészeti megfigyelés során előkerült régészeti lelőhely vagy lelet a kivitelezés 

hátráltatása nélkül régészeti bontómunka keretében nem tárható fel, a régészeti 

megfigyelést végző intézmény haladéktalanul értesíti a hatóságot. A szükséges 

intézkedésekről a bejelentés kézhezvételétől számított öt napon belül az örökségvédelmi 

hatóság helyszíni szemle alapján dönt. 

4. A régészeti megfigyelést a beruházó/építtető és a gyűjtőterületén érintett megyei hatókörű 

városi múzeum, azaz egri Dobó István Vármúzeum (3300 Eger, Vár 1. tel: 36/312-744) 

előzetes írásos megállapodása alapján, a beruházó költségviselésével kell elvégezni. A 

szerződés tartalmazza a feltárás módját, időtartamát, a feltárásra jogosult intézmény által 

végzendő régészeti feladatellátás költségét, valamint a jogszabályban meghatározott 

egyéb szakmai feltételeket. 

VII. Talajvédelmi szakkérdés vizsgálatának tárgyában a Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya a HE/NTO/06074-2/2022. számon kiadott 

szakvéleményét az alábbiak szerint adta meg: 

A termőföld minőségét befolyásoló jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, ezért a 

tevékenység megvalósításának talajvédelmi szempontból kizáró oka nincs a termőföld minőségi 

védelme tekintetében az alábbi talajvédelmi előírások betartása mellett: 

1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy a környező termőföldeken a 

talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

2. A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező 

termőföldek minőségében kárt ne okozzanak. 

3. Biztosítani kell, hogy a tevékenységgel érintett területről a környező termőföldekre ne 

kerülhessen azok minőségét rontó talajidegen anyag.  

4. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos. 

VIII. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

IX. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Hatvan 

Város Önkormányzat Jegyzőjének (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) azzal, hogy a megküldéstől 

számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben 

szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a Környezetvédelmi Hatóságot a 

közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell. 

X. Megállapítom, hogy az eljárási költség viselésére Engedélyes köteles, aki a környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) 

FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 1. számú melléklet 35. pontja 

alapján meghatározott alapeljárás díjaként fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. 

XI. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett 

közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A 

keresetlevelet a közigazgatási döntést hozó szervnél a felülvizsgálni kért döntés közlésétől 
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számított 30 napon belül kell benyújtani elektronikusan. A keresetlevél benyújtásának a 

közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó 

hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. Az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(továbbiakban: Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel 

rendelkező gazdálkodó szervezet elektronikus úton, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 

igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél. 

A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. 

 

Az Indokolás kivonata: 

Kérelmező 2022. november 4-én a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott 

kérelmében a tárgyi beruházás megvalósítására vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást 

kezdeményezett, mely alapján 2022. november hó 5. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett fejlesztés a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Khvr.) 2. § (2). bekezdés ab) pontjának abi) alpontja, és a 3. számú melléklet 130. 

pontja alapján a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően 

környezeti hatásvizsgálat köteles. 

Kérelmezőt a HE/KVO/02267-2/2022. számú irattal tájékoztattam a teljes eljárásra áttérésről. Az 

áttérés oka, hogy a kérelem hiányossága mellett a tényállás tisztázásának – szakhatóság 

bevonásának – szükségessége volt. 

A Khvr. 3. § (3) és (4) bekezdésének megfelelően az eljárás megindításáról szóló közleményt tettem 

közzé a Környezetvédelmi Hatóság hivatalában valamint a honlapján, továbbá megküldtem azt a 

telepítés helye szerinti település (Hatvan) jegyzőjének, a közterületen és a helyben szokásos módon 

történő közhírré tétel céljából.  

A közlemény megjelenésétől kezdve az érintett nyilvánosság számára a rendelkezésemre álló 

dokumentációkba, valamint az ügyfelek részére az eljárás iratanyagába a betekintési lehetőséget a 

Környezetvédelmi Hatóság ügyfélfogadási rendjének megfelelően folyamatosan biztosítottam. 

Az előzetes vizsgálati dokumentációval, illetve az eljárással kapcsolatos észrevétel a 

Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálására indított eljárásban 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, továbbá 

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése alapján 

a Környezetvédelmi Hatóság az érintett szakhatóságokat megkereste. 

A benyújtott kérelem vizsgálata során a Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy kérelem zaj- 

és rezgésvédelmi szempontból nem felel meg a vonatkozó jogszabályokban foglalt tartalmi 

követelményeknek, ezért a tényállás tisztázása érdekében HE/KVO/02267-12/2022. számon 

hiánypótlási felhívást adott ki. Kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének határidőn belül eleget tett. 

Hatvan Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) az eljárással 
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kapcsolatban nyilatkozatot nem tett. 

Hatvan Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a 

tárgyi tevékenységgel kapcsolatos közlemény a helyben szokásos módon kifüggesztésre került. 

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt, illetve a mai napig a beruházással kapcsolatban 

észrevétel sem az érintett településekhez, sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett a 

nyilvánosság részéről. 

A rendelkezésre álló adatok és dokumentumok, továbbá a szakhatósági állásfoglalás, valamint a 

szakvélemények alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős 

környezeti hatások nem várhatók, így környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

A határozatot a 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. 

Az ügyintézési határidőt megtartottam, hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett.  

Az Ákr. 124.-129. §-ai alapján az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. 

(XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási 

szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 1. 

mellékletének 35. pontja figyelembevételével állapítottam meg. 

Az eljárási költséget (igazgatási szolgáltatási díjat) Engedélyes viseli, megfizetéséről a X. pontban 

rendelkeztem. 

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. 

A döntés az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, 114. §-a alapján adtam tájékoztatást. A 

keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39. §-a alapján adtam meg. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. § -a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a Kp. 50-

55. §-a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § 

(1) bekezdése, 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. 

évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és 

illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja 

határozza meg. 

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, a 

szakhatósági állásfoglalás elleni önálló jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

A közzététel napja: 2022. december 19. 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a Környezetvédelmi Hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjének, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megjelölt 
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időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 10/2022. (IX. 22.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Főispánnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló  

15/2022. (XI. 16.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 14-16. §-ának rendelkezésein alapul. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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