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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

 Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) 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/01742/2022. 

Kérelmező: Hatloginvest Kft. (2040 Budaörs, Baross utca 146.) 

Ügy tárgya:  A Hatvan, Csányi út 0231/61 hrsz.-on Decathlon logisztikai csarnok bővítésére vonatkozó 

előzetes vizsgálati eljárás 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Hatvan 

A tevékenységgel érintett ingatlanok: Hatvan, 0231/61 hrsz. 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

A Hatloginvest Kft. a Decathlon logisztikai központ bővítését tervezi a Hatvan, Csányi út 0231/61 hrsz.-ú 

ingatlanon robotizált csarnok, raktár és műhely épület építésével. A meglévő tevékenység a duplájára bővül, 

az egy időben jelenlévő várható árukészlet nagysága a 6.400 tonnáról megközelíti a 13.000 tonnát.  

A meglévő, üzemelő logisztikai központ 4 raktáregységet üzemeltet:  

- 1. tömbös tároló: 5.993,59 m
2
  

- 2. manipuláló – csomagoló: 5.930,98 m
2
  

- 3. állványos tároló: 6.011,48 m
2
  

- 4. állványos tároló: 5.909,41 m
2 
 

Tervezett bővítés:  

- V. cella-Robotizált csarnok: 9.925 m
2
  

- VI. cella-Raktár: 11.527 m
2
  

- műhely: 1.527 m
2
  

Naponta a 2 műszakos munkarendben maximálisan 60 kamion fordul majd meg. A raktárkészlet tervezett 

fordulója 25 nap.  

A tervezett technológia  

Beszállítás: A logisztikai központba beérkező kamionokat elektromos targoncák segítségével rakodják ki. A 

raklapokon (vagy ezzel egyenértékű más összecsomagolt egységben) beérkező árukat az állványos vagy a 

tömbraktárba viszik. A részben kiürített kamionokat a Gliwicei logisztikai központba irányítják, de 

természetesen előbb az itteni árukkal feltöltik az üres teret. A teljesen kiürített kamionokat vagy üresen 

elengedik, vagy a már összeállított szállítási tervnek megfelelően a célállomás igénye szerinti árukészlettel 
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feltöltik. A kamionok fogadása a nappali 2 műszakban történik. Amennyiben a kamion éjszaka érkezne a 

telepre, a kamionparkolóban várja meg a reggeli munkakezdést.  

Raktári manipuláció: A legritkább eset, amikor a kiszolgálandó áruházak szállítási egységben rendelik meg 

az árut. Így a legtöbb esetben a beszállítási egységet a 2-es számú szekcióba viszik, s ott szétszedve, az 

igénynek megfelelően állítják össze a szállítmányt. Speciális dobozokból egységcsomagokat képeznek, 

ezeket szállítószalagos konvejorpálya viszi a dokkolóhoz. Az egységdobozok visszatérő, újrafelhasznált 

csomagolóanyagok, melyek a kiskereskedelmi egységek és a logisztikai központok között ingáznak.  

Kiszállítás: A csomagoló gépekről a dokkolóhoz szállított egységcsomagokkal kézzel megrakják a 

kamionokat. A nehezebb, terjedelmes, raklapos egységeket elektromos targoncák rakodják.  

Szerviz tevékenység: Az áruházakban a használat során elromlott eszközöket javításra beveszik és a 

szervízcenterbe szállítják. Így a logisztikai központ egyben javító bázis is. A javítás során felhasznált 

eszközök: kézi elektromos kisberendezések és egyéb kézi eszközök, szerszámok.  

Az üzemépület kivitelezési munkák kezdetének várható időpontja az építési engedély megszerzését 

követően kezdődik meg, időtartama: 1 év.  

Az eljárás megindításának napja: 2022. július 29. 

Az eljárás lefolytatásának ügyintézési határideje: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján 45 nap. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése 

szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama. 

Ügyintéző neve: Kis Andrea 

Elérhetősége (e-mail): kis.andrea@heves.gov.hu 

Az eljárás megindításának ténye: 

Kérelmező 2022. július 28-án a Környezetvédelmi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott kérelemben a 

tárgyi létesítmény létesítésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

A benyújtott dokumentáció alapján meglévő tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet  128. pontjába 

[Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozó építmény vagy építményegyüttes beépített vagy beépítésre szánt 

területen a) 2 ha területfoglalástól] sorolható, a tervezett tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 130. 

pont [Az 1. számú melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjában, valamint a 3. számú melléklet 

1-75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjában felsorolt tevékenység vagy létesítmény 2. § (2) 

bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentős módosítása, kivéve, ha a módosítás 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. 

A fentiek alapján 2022. július 29-én előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

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 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 feltételezhetően érintett település jegyzőjének a közleményt. A 

jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül történő közterületen és a 

helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. 

mailto:kis.andrea@heves.gov.hu
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A kérelem és a dokumentáció megtekinthetők a környezetvédelmi hatóságnál és az érintett önkormányzat 

jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a környezetvédelmi hatóság honlapján a 

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

igazgatasi-feladatok internetes oldalon, a HE/KVO/01742/2022. 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: 2022. augusztus 4. 

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

3/2020. (II.28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 

Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II.28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-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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