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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/01250/2022. 

Kérelmező: SBS Kft. (Székhely: 3358 Erdőtelek, Fő út Kalász tanya 0340/1. hrsz.)  

Ügy tárgya:  Erdőtelek, 0336/10 hrsz.-on elhelyezkedő iroda és üzemépületekre, valamint új acélszerkezet 

gyártó csarnok létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Erdőtelek 

A tevékenységgel érintett ingatlanok: Erdőtelek, külterület 0336/10 hrsz. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: 

 

A beruházás helyszíne Erdőtelek település közigazgatási területén belül, az erdőtelki Ipari Park 0336/10 

hrsz.-ú ingatlanán található. (Jelenleg folyamatban van a 0336/10 és a 0336/16 hrsz.-ú ingatlanok 

összevonása, amelyet követően a 0336/10 hrsz. jön létre.) 

A tervezett üzemcsarnokban - a többi gyártócsarnokhoz hasonlóan - acélszerkezetek gyártását tervezik 

végezni. A telephelyen végzett tevékenység különféle munkagépekhez felhasznált acélszerkezetek és 

alvázak gyártása, amely magában foglalja a darabolást, hegesztést és forgácsolást, valamint a 

felületkezelési műveleteket. A vizsgálat tárgyát képező Erdőtelek, 0336/10 hrsz.-on korábban felületkezelési 

(festési) technológia is üzemelt, azonban ez a tevékenység a telephely egyik önálló helyrajzi számán 

(0336/17) egy új gyártóüzemben zajlik.  

 

A tevékenység volumene: 

 

- az építéssel érintett terület nagysága: 36 195 m
2
  

- a tervezett beépítés mértéke: 22 781,47 m
2
 

- a tervezett építmény magasság (csarnok) 11,40 m 

- a tervezett beépítés mértéke 56,61% (az építési szabályzatban előírt maximális 60,00%) 

- a zöldterületi mutató 25,28%. 

 

A beruházás által érintett Natura 2000 terület Heves megyében a „Hevesi-sík” Különleges madárvédelmi 

területen (kódja: HUBN 10004) helyezkedik el, területe 1006 km
2
. 
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A telephely a helyi rendezési terv szerint Gip 2 ipari, gazdasági övezetben található, D-i irányból üzemi 

területek, valamint zöldterület veszi körbe. Az egyéb irányból csatlakozó területek mezőgazdasági telephely 

és szántóföldi, illetve legelőterületek.  

A telephelyen végzett fémszerkezet gyártás termelési volumene (2021. év): 

- gyártott mennyiség: 10.053 db 

- feldolgozott fém alapanyag mennyisége: 7036,85 t 

- a bővítés következtében várható növekmény: ~ 6030 db (~ 4222 t) 

 

Az irodaépület földszintjén tervezett helyiségek: 

- raktár (165,36 m
2
) 

- tmk műhely (67,42 m
2
) 

Az emeltre tervezett helyiségek: 

- közlekedő 1. (8,99 m
2
) 

- iroda 1. (27,26 m
2
) 

- iroda 2. (41,09 m
2
) 

- iroda 3. (31,61 m
2
) 

- iroda 4. (57,19 m
2
) 

- közlekedő 2. (7,11 m
2
) 

- iroda 5. (31,18 m
2
) 

- iroda 6. (34,8 m
2
) 

Technológiai leírás: 

Az új csarnokban nehézgépek alvázait szerelik össze. A gyártási tevékenység a fémlemezek méretre 

szabásából, majd hegesztéssel történő összeállításából és forgácsolási utómunkából áll. A folyamatok során 

jellemzően magas villamosenergia-felhasználás történik, továbbá a hegesztési művelet esetében ipari 

hegesztési gázok kerülnek felhasználásra. A darabolási, szabási folyamatokból nagy mennyiségben 

képződnek vágási fémhulladékok, az összeállítási folyamatokból jellemzően szennyezett abszorbensek, míg 

a forgácsolás során fém és olajos emulzió mellett szintén szennyezett abszorbensek keletkeznek, mint 

veszélyes hulladékok. 

Az üzemegységben várhatóan 25 fő férfi dolgozó végzi a munkát. Az egyterű csarnok helyiségben MS 20 

kombinált zuhany és wc konténert telepítenek. (hideg-melegvizes berendezés) Természetes megvilágítás, 

szellőzés (füstelvezetés) oldalfalban lévő ablakokon, illetve tetőn elhelyezett kupolákon keresztül 

biztosítható. 

A tervezett beruházás által érintett ingatlan: Erdőtelek, külterület 0336/10 hrsz. 

Az építkezés a szükséges engedélyek megszerzése után fog elkezdődni. Az építési munkálatok várhatóan 

a megkezdéstől számított egy éven belül befejeződnek. 

Az eljárás megindításának napja: 2022. május 5. 

 

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. (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 

mailto:kis.andrea@heves.gov.hu
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Az eljárás megindításának ténye: 

 

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

tárgyi létesítmény kivitelezésére vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett tevékenység a Khvr. 3. számú melléklet 128. d) pont 

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

területen (védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 0,5 ha területfoglalástól 

vagy 50 parkolóhelytől)], illetve 132. pont [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. 

A fentiek alapján 2022. május 5-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. 

 

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/01250/2022. 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; 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok
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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. május 12. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint. 

A kormánymegbízott helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából: 

 

 dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 
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