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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztály 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 és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00919/2020. 

 

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

gyártóüzem kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

Az ügyfél neve, székhelye: Emerson Automation Fluid Control & Pneumatics Hungary Kft. (3300 Eger, 

Bánki Donát u. 3.) 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal  

fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/00919-15/2020. számú határozatával lezárta.  

 

 

A határozat rendelkező része:  

 

H A T Á R O Z A T 

 

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

megbízásából eljáró Nagy Tamás kérelmére indult, az Eger, Bánki Donát utca 3. (hrsz: 9847.) számú 

ingatlanon létesített pneumatikai gyártóüzem kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati 

dokumentáció alapján lefolytatott 

előzetes vizsgálati eljárást lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

hogy a tervezett 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 tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozatok 

beszerzése szükséges: 

1. A telephelyen kialakításra kerülő bejelentés-köteles légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a 

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

Korm. rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján levegőtisztaság-védelmi engedélykérelmet 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. Amennyiben a keletkező hulladékok gyűjtésére munkahelyi- vagy üzemi gyűjtőhelyet üzemeltetnek, 

akkor az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdése szerinti üzemeltetési szabályzatot a 

Környezetvédelmi Hatósághoz be kell nyújtani jóváhagyásra. 

3. 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 (Étv.) alapján egyszerű bejelentéshez kötött építési 

tevékenység kivételével - jogszabályban meghatározott építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell 

kérni.  

4. A tervezett vízilétesítmények (pl. vízellátás-szennyvízelvezetés további létesítményei, csapadékvíz 

elvezetés) kiviteli munkálatait csak véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában lehet 

megkezdeni, amelyet a vízügyi hatóságtól kell megkérni. Az üzembe helyezés előtt az ipari 

területhez vízjogi engedély nélkül megépült víz- és szennyvízvezetékek fennmaradási engedélyét 

meg kell kérni a vízügyi hatóságtól. 

 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500/6803/2020. ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi beruházáshoz 

vízügyi és vízvédelmi szempontok alapján kikötések nélkül hozzájárult. 

 

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem 

írom elő. 

 

V. A tervezett beruházás főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

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

Beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Eger belterület 9847. 

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

övezetben helyezkedik el. A tervezett bővítés a már meglévő gyártó- és logisztikai csarnok 

épületegyüttesét É-i irányban zártsorúan folytatja. Egy a meglévő raktári anyagforgalmi központot 
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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 parkoló-kapacitás 354 férőhelyre nő. 

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. 

 

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

 

VII. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti 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 a 

Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztályát (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni 

kell. 

 

VIII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során megfizetésre került. 

 

IX. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet elektronikus 

úton a Környezetvédelmi Hatóságnál, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon 

belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § 

alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 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 (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A közigazgatási cselekmény 

hatályosulására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály 

elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 
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Az Indokolás kivonata: 

Kérelmező, meghatalmazottja útján az Eger, Bánki Donát utca 3. (hrsz: 9847.) számú ingatlanon 

létesített pneumatikai gyártóüzem kapacitásbővítésére vonatkozóan 2020. július 31. napján a Heves 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályára 

(a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) elektronikus úton benyújtott kérelmében előzetes vizsgálati 

eljárást kezdeményezett. Kérelme alapján 2020. augusztus 1. napján előzetes vizsgálati eljárás indult a 

Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

 

A tervezett kapacitásbővítés a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

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

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a tényállás tisztázása szükséges, a kérelmet teljes eljárásban 

kell elbírálni, ezért az eljárás megindításától számított 8 napon belül, az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel Kérelmező meghatalmazottját tájékoztattam az eljárás megindításáról és arról, hogy a 

hatóság a továbbiakban az Ákr. teljes eljárásra vonatkozó szabályai szerint jár el. 

 

Az eljárás megindítását követően 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. 

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. 

 

Kérelmező megbízottja 2020. szeptember 4. napján megküldött iratával a monitoring kutak 

érintettségével kapcsolatosan kiegészítette a kérelmi dokumentációt. 

 

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. melléklet I. táblázat 3. és 4. pontjaiban ismertetett 

szakkérdések, 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 érintett szakhatóság állásfoglalását. 

 

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása és 

véleményének beszerzése érdekében a Khvr. 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján megkerestem a 

tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét. 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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A tervezett beruházással kapcsolatban a nyilvánosság részéről észrevétel sem a tevékenység telepítési 

helye szerinti település jegyzőjéhez sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett. 

 

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 az Eger, Bánki Donát utca 3. (hrsz: 9847.) számú ingatlanon létesített pneumatikai 

gyártóüzem kapacitásbővítésére vonatkozóan a rendelkező részben foglaltak szerint további 

hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás 

környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető. 

 

A tevékenység megkezdését megelőzően a Környezetvédelmi Hatóságtól levegőtisztaság-védelmi 

engedély beszerzése szükséges, melyre a rendelkező rész II. 1. pontjában hívtam fel a figyelmet. 

A hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat jóváhagyásának a rendelkező rész II. 2, az építési 

engedély kérelmezésének a II. 3., illetve a vízjogi létesítési engedély meglétének a II. 4. pontban írtam 

elő a szükségességét  

 

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 eljárás költsége Kérelmezőt terheli, amely a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetésre került. 

 

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) bek. 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, 

megfizetésének módjáról a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik. 

 

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. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  
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A közzététel napja: 2020. szeptember 14. 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus aláírás szerint. 

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

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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