
HAT/           /2022.                                                                         Előkészítésben közreműködött:      
                         Rátkai Attila városi főépítész
                                                                                                       Décse Zsuzsa főépítészi asszisztens

ELŐTERJESZTÉS
településrendezési eszközök módosításának keretében környezeti vizsgálattal kapcsolatos

döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. november 15-én elindult Hatvan város településrendezési eszközeinek – az egyes közlekedésfejlesztési
projektekkel  összefüggő közigazgatási  hatósági ügyek nemzetgazdasági  szempontból kiemelt  jelentőségű
üggyé  nyilvánításáról  és  az  eljáró  hatóságok  kijelöléséről  szóló  345/2012.  (XII.  6.)  Korm.  rendelet  1.
melléklet „1. Országos közúti közlekedési projektek” alcím alatt, „1.8. Kerékpárutak” cím alatti pontjában,
1.8.141.  alpontként  nevesített  „A Hatvan  –  Hort  közötti  kerékpárút  fejlesztése”  szöveggel  megnevezett
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításával összefüggő –  módosítása a
településtervek  tartalmáról,  elkészítésének  és  elfogadásának rendjéről,  valamint  egyes  településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII. 15.) Korm. rendelet 68.§ (1) bekezdés a) pont aa) alpontja
szerinti egyszerűsített egyeztetési eljárásban.

Az  egyeztetési  eljárás  keretében  vizsgálni  szükséges  a  kerékpárút  várható  környezeti  hatását,  és  annak
jelentőségének függvényében dönteni a környezeti vizsgálat szükségességéről.

A várható környezeti hatások jelentőségét az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban SKVr.) 2. mellékletében foglalt szempontok és a (2) bekezdés,
valamint az 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések figyelembevételével kell eldönteni.

Hatvan város polgármesterként vélemény-nyilvánítási kérelemmel fordultam a környezet védelméért felelős
szervekhez az SKVr. alapján 15 nap véleményezési határidő megállapításával, mely határidő 2022. november
30-án  járt  le.  A  beérkezett  vélemények  összesítőjét  az  1.  melléklet  tartalmazza.  A  megkeresett
környezetvédelmi szervek egyike sem tartotta szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  szíveskedjen  megtárgyalni,  és  a  mellékelt
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  az  egyes  közlekedésfejlesztési
projektekkel  összefüggő közigazgatási  hatósági ügyek nemzetgazdasági  szempontból kiemelt  jelentőségű
üggyé  nyilvánításáról  és  az  eljáró  hatóságok  kijelöléséről  szóló  345/2012.(XII.  6.)  Korm.  rendelet  1.
melléklet „1. Országos közúti közlekedési projektek” alcím alatt, „1.8. Kerékpárutak” cím alatti pontjában,
1.8.141.  alpontként  nevesített  „A Hatvan  –  Hort  közötti  kerékpárút  fejlesztése”  szöveggel  megnevezett
nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházás  megvalósításával  összefüggő  –
településrendezési  eszközeinek  a  módosítása  során  az  egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti
vizsgálatáról  szóló  2/2005.  (I.  11.)  Korm.  rendelet  2.  mellékletében  foglalt  szempontok,  valamint  a
környezeti  értékelés  előzetes  egyeztetésében  résztvevő  környezet  védelméért  felelős  szervek  véleménye
alapján nem folytat le környezeti vizsgálatot.



Határidő: azonnal (E-tér felületre történő feltöltésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. december 8.

Horváth Richárd
   polgármester

Látta:
dr. Kovács Éva
       jegyző 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr!  

 

Hatvan Város Önkormányzata hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti 

terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) módosítását tervezi. Az eljáráshoz 

kapcsolódóan „Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I. 

11.) Korm. rendelet 4. §-ra hivatkozva kéri igazgatóságunk állásfoglalását arra vonatkozóan, 

hogy szükségesnek tartja-e a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 

környezeti értékelés elkészítését. 

  

A módosítás területe, témája: 

Hatvan város településrendezési eszközeinek – az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel 

összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. 

rendelet 1. melléklet „1. Országos közúti közlekedési projektek” alcím alatt, „1.8. 

Kerékpárutak” cím alatti pontjában, 1.8.141. alpontjaként nevesített „A Hatvan – Hort közötti 

kerékpárút fejlesztése” szöveggel megnevezett nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházás megvalósításával összefüggő – módosítása.  

Érintett területek: 4220/6, 4229, 02/5, 039, 10185/2, 041/1, 025/2, 026/11, 026/13, 026/8, 026/9, 

(038), (036), 037/122, 037/104, 037/105, 037/106, 037/107, 037/108, 037/117,  37/116, 

037/115, 037/114, (035) hrsz‐ú ingatlanok. 

 

Szakmai vélemény:  

A tervezett módosítási területek országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000 

közösségi jelentőségű terület és az országos ökológiai hálózat területe által nem érintettek, a 

területeken egyedi tájérték, a törvény erejénél fogva védelem alatt álló természeti érték, 

természeti terület és természeti emlék jelenlétéről nincs tudomásunk.  

 

A területekre tervezett területfelhasználás- és övezeti változtatásokkal, a helyi építési 

szabályzat előírásainak módosításaival szemben táj- és természetvédelmi szempontból nem 

emelünk kifogást. 

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
3304 Eger, Sánc út 6. - Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 116.

Ig. közv.: (36) 422-700
Tel.: (36) 411-581
Fax: (36) 412-791

E-mail: titkarsag@bnpi.hu
Honlap: www.bnpi.hu

Hatvan Város Önkormányzata 

Horváth Richárd 

polgármester 

 

Hatvan 

Kossuth tér 2. 

3000 

 

polgarmester@hatvan.hu 

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
3304 Eger, Sánc u. 6. - Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 116. 

Ig. közv.: (36) 422-700 

Tel.: (36) 411-581 

Fax: (36) 412-791 

E-mail: titkarsag@bnpi.hu 
Honlap: www.bnpi.hu 

Tárgy: Hatvan - településrendezési eszközök 

módosítása– környezeti értékelés 

szükségességének megítélése  

  

Ügyiratszám: 385/6/2022. 

Ügyintézők: Kovácsné Majoros Csilla 

 

Hivatkozási szám: - 

Ügyintézőjük: - 

 

Mellékletek: - 

mailto:polgarmester@hatvan.hu
mailto:titkarsag@bnpi.hu
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Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 

rendelet 1. § (3) bekezdése alapján táj- és természetvédelmi szempontból a tervezési területre 

vonatkozóan a környezeti értékelés készítését nem tartjuk szükségesnek. 

 

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja alapján a településrendezési terv 

egyeztetési-véleményezési eljárásaiban a továbbiakban is részt kívánunk venni.  

 

Eger, elektronikus bélyegző szerint 

 

Tisztelettel: 

  

 Rónai Kálmánné 

 igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kapják: 1. Címzett e-mail 

 2. Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  

     Hulladékgazdálkodási Főosztály (zoldhatosag@heves.gov.hu) e-mail 

 3. Mátrai és Tarna-lázbérci Tájegység Mátrai Csoport  e-mail 

 4. Irattár 

 

mailto:zoldhatosag@heves.gov.hu


 

Cím: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. 
KRID azonosító: 657167145 
E-mail: fmeg@heves.gov.hu 

 

 

Hatvan Város Önkormányzata 

Horváth Richárd 

polgármester 

 

Hatvan 

Kossuth tér 2. 

3000 

 

Tárgy: Vác város településrendezési 

 

 

 

 

Hivatalomnál a HE/EO/7822-1/202

eszközeinek módosításának megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom:

 

A tervezett módosítás 

 Hatvan város 4220/6, 4229, 02/5, 039, 10185/2, 041/1, 025/2, 026/11, 026/13, 026/8, 026/9,038, 

036, 037/122, 037/104, 037/105, 

035 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozólag.

 

Hatvan város településrendezési eszközeinek módosítása

az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterülettel, sem Natura 2000 területtel, sem 

Ökológiai Hálózattal, sem tájképvédelmi területtel 

 

A megkereséséhez csatolt dokumentumok és az Országos Erdőállomány A

állomány összevetése alapján megállapítottam, hogy a tervezett módosítás, erdőtervezett erdőt és 

erdészeti hatósági jogkört/hatáskört 

 

 

 
 
 
 

HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  
KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  

Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 
Cím: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. - Postacím: 3301 Eger, Pf.: 216. - Telefon: +36 36

KRID azonosító: 657167145 - Hivatali kapu: HEVESKHG 
mail: fmeg@heves.gov.hu – Honlap: www.heves.gov.hu 

Ügyintéző szervezeti 

Egység: 

Agrárügyi Főosztály

Erdészeti Osztály

Iktatószám: HE/EO/7822-2/202

Ügyintéző: Puskás Mihály Béla

Telefonszám: 

Ügyintézőjük: 

Hivatkozási szám: 

+36 (36) 510-750

Püspöki Lukácsné/Décse Zsuzsa

HAT/7628-2/202

város településrendezési terveinek módosítása 

Tisztelt Polgármester Úr! 

/2022. ügyiratszámon iktatott, Hatvan város településrendezési 

megkeresésére az alábbi tájékoztatást adom: 

Hatvan város 4220/6, 4229, 02/5, 039, 10185/2, 041/1, 025/2, 026/11, 026/13, 026/8, 026/9,038, 

122, 037/104, 037/105, 037/106, 037/107, 037/108, 037/117, 037/116, 037/115, 037/114, 

ú ingatlanokra vonatkozólag. 

Hatvan város településrendezési eszközeinek módosítása dokumentum szerint: „A

az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterülettel, sem Natura 2000 területtel, sem 

Ökológiai Hálózattal, sem tájképvédelmi területtel nem érintett.” 

A megkereséséhez csatolt dokumentumok és az Országos Erdőállomány Adattár részét képző térképi 

állomány összevetése alapján megállapítottam, hogy a tervezett módosítás, erdőtervezett erdőt és 

erdészeti hatósági jogkört/hatáskört nem érint. 

Telefon: +36 36 510 570 

Agrárügyi Főosztály 

Erdészeti Osztály 

/2022. 

Puskás Mihály Béla 

750 

Püspöki Lukácsné/Décse Zsuzsa 

/2022. 

város településrendezési 

Hatvan város 4220/6, 4229, 02/5, 039, 10185/2, 041/1, 025/2, 026/11, 026/13, 026/8, 026/9,038, 

037/106, 037/107, 037/108, 037/117, 037/116, 037/115, 037/114, 

A tervezési terület sem 

az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterülettel, sem Natura 2000 területtel, sem 

dattár részét képző térképi 

állomány összevetése alapján megállapítottam, hogy a tervezett módosítás, erdőtervezett erdőt és 
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A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 10/2022 (IX. 22.) MvM utasítás Mellékletének 20. §-án, valamint a kormányhivatal kiadmányozási 

és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

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

 

 

 
 Kondor István 
 kormánytisztviselő 

 
  



 

 Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Horváth Richárd polgármester 

részére 

 

Hatvan Város Önkormányzata 

 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/6482-2/2022. 

Ügyintéző: Rybicska Antalné 

Telefonszám: +36-1-4653866 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Véleményezés természetes gyógytényező 

érintettsége szempontjából 

Hivatkozási szám: – 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Hatvan város településrendezési eszközeinek módosítása és a környezeti vizsgálat szükségességének 

eldöntése tárgyában az E-TÉR-be feltöltött dokumentáció véleményezése kapcsán a népegészségügyi 

feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi 

tájékoztatást adja: 

A településen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH 

véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 9. számú 

mellékletének 25. pontja, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. 

rendelet 11. számú mellékletének 26. pontja, továbbá mint a környezet védelméért felelős szerv feladatát 

az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú melléklete II.2. pontjának g) bekezdése állapítja meg.  

 
BFKH felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésére, mely szerint:  
 
„4. § (2a) Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 

nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 

céljából. Ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, a döntéshez Budapest Főváros 

Kormányhivatalának véleményét nem szükséges kikérni.” 
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Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.  

 

BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).  

 

BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását. 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint  

Üdvözlettel: 

 dr. Sára Botond 

 főispán megbízásából 

 

 

 dr. Somogyi Rozália 

 osztályvezető 

  

Melléklet: – 

 

 

Kapják: 

1. Hatvan Város Önkormányzata – E-TÉR 

2. Irattár 

 

 



  

  

  

HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII    

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL    

  

 
Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztály 

Cím: 3300 Eger, Szövetkezet u. 6. - Postacím: 3301 Eger, Pf.: 216. - Telefon: +36 36 510 951 
 KRID azonosító: 657167145 - Hivatali kapu: HEVESKHG  

E-mail: nto@heves.gov.hu – Honlap: www.heves.gov.hu 

Ügyintéző 

szervezeti 

egység: 

Agrárügyi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi 

Osztály 

Iktatószám: HE/NTO/06091-3/2022 

Ügyintéző: Gyarmati István 

Telefonszám: +3636510951 

Hiv. szám: HAT/7628-2/2022 

 

Horváth Richárd Polgármester Úr részére 

Hatvan Város Önkormányzata 

 

Hatvan 

Kossuth tér 2. 

3000 

 

Tárgy: Talajvédelmi vélemény Hatvan településrendezési eszközeinek – „A Hatvan – Hort közötti 

kerékpárút fejlesztése” – szöveggel megnevezett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházás megvalósításával összefüggő módosítása tekintetében a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 

szerinti környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása és tematikája ügyében 

 

 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A HAT/7628-2/2022 iktatószámú 2022. november 21. napján érkezett megkeresésükben, a 2/2005. 

(I.11.) Korm. rendelet alapján talajvédelmi szakmai véleményt kértek hatóságomtól Hatvan 

településrendezési eszközeinek – „A Hatvan – Hort közötti kerékpárút fejlesztése” – szöveggel 

megnevezett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításával 

összefüggő módosítása tekintetében a környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása és 

tematikája ügyében. 

 

Hatvan Város Önkormányzatának Polgármestere által csatolt dokumentáció (Címe: Tájékoztatás 

Hatvan Város Településrendezési Eszközeinek módosításáról) alapján megállapítottam, hogy a 

településrendezési eszközök módosításának talajvédelmi szempontból kizáró oka nincs, jelentős 

környezeti hatás nem várható. 

 

A Hatvan külterület 026/8,9, 026/11, 037/104-108, 037/114-117 hrsz-ú szántó művelési ágú 

ingatlanok, valamint a környező termőföldek minőségi védelme tekintetében felhívom a 

figyelmet az alábbi talajvédelmi előírások betartására: 
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- A módosítással érintett és a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételei ne 

romoljanak. 

- A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és 

környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak. 

- Biztosítani kell, hogy az érintett területről a környező termőföldekre ne kerülhessen azok 

minőségét rontó talajidegen anyag.  

- Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos. 

 

A talajvédelmi hatóság nem tartja szükségesnek talajvédelmi szempontból a környezeti 

vizsgálat lefolytatását. 

 

A talajvédelmi véleményt, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdésében és a termőföld 

védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (1) és (3) a 48. § (1) bekezdésekben foglaltak 

alapján, a Heves Megyei Kormányhivatal talajvédelmi hatáskörében eljárva, talajvédelmi 

véleményezési eljárásban hoztam meg. 

 

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

szóló 10/2022. (IX. 22.) MvM utasítás Mellékletének 20. §-án, valamint a kormányhivatal 

kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul. 

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

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

 

 

 

      Huszárné Bodor Éva 

 növény- és talajvédelmi osztályvezető 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Hatvan Város Önkormányzatának Polgármestere (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) – Hivatali kapun 

keresztül  

2. Irattár 
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HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  
KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  

 

 

Heves Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. 
3300 Eger, Barkóczy u. 7. – 3301 Eger, Pf.: 14. – Telefon: +36 (36) 516-150 – Hivatali kapu: HEVESKHFH 

E-mail: foldhivatal.foosztaly@heves.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves 

Ügyintéző szervezeti egység: Földhivatali Főosztály 

Földhivatali Osztály 1. 

Iktatószám: 19.670/2022. 

Ügyintéző: Szép Attila 

Telefonszám: +36 (36) 511-682 

Hivatkozási szám:  HAT/7628-2/2022.. 

 

Horváth Richárd 

polgármester 

Hatvan Város Önkormányzat 

 

 

Hatvan 

Kossuth tér 2. 

3000 

 

Tárgy: Véleménynyilvánítás 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Fenti számú megkeresésre tájékoztatom, hogy Hatvan város településrendezési eszközeinek Hatvan 

– Hort közötti kerékpárút fejlesztése módosításával kapcsolatosan az alábbi véleményt adom:   

A módosítás tervezetét megvizsgáltam, s megállapítottam, hogy a tervezési területet a Kormány 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelettel nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánította, ezért a tervezet elfogadását javaslom, ellenvetésem, kifogásom nincs.  

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítványban foglaltak szerint 

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

 

Tisztelettel: 

 

 

 

                                                                                                               dr. Boncz László 

                                                                                                       földhivatali főosztályvezető 



  

  

  

  

HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII    

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL    

  

 

 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

Cím: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. - Postacím: 3301 Eger, Pf.: 216. - Telefon: +36 36 795 145 

KRID azonosító: 657167145 - Hivatali kapu: HEVESKHG 

E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu – Honlap: www.heves.gov.hu  

 

Ügyintéző szervezeti egység: 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi Osztály 

Iktatószám: HE/KVO/02346-3/2022. 

Ügyintéző: Hegedűs Anett/Molnár-Virág Orsolya 

Telefonszám: +36 (36) 795-150 

 

Tárgy: Hatvan Város Településrendezési eszközeinek módosításához környezeti vizsgálat lefolytatás 

szükségessége kapcsán véleményadás 

 

Horváth Richárd 

polgármester 

 

Hatvan Város Önkormányzata 

 

Hatvan 

Kossuth tér 2. 

3000 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Hatvan Város Polgármestere az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I. 11.)  Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés [a továbbiakban: 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet] 

alapján a HAT/7628-2/2022. számú levelében megkereste a Heves Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (a továbbiakban: 

Környezetvédelmi Hatóság), hogy véleményt kérjen Hatvan Város településrendezési eszközeinek 

módosításához kapcsolódó környezeti dokumentációval kapcsolatban.  

 

A 2/2005. (I. 11.)  Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés alapján az alábbi véleményt adjuk:  

Hatvan Város Polgármestere HAT/7628-2/2022. számú levelében a településrendezési eszközök 

tervezett módosításáról tájékoztatott és véleményt kért a környezeti vizsgálat lefolytatásának 

szükségességéről. 

A módosítással érintett (4220/6), (4229), (02/5), (039), 10185/2, (041/1), 025/2, 026/11, 026/13, 026/8, 

026/9, (038), (036), 037/122, 037/104, 037/105, 037/106, 037/107, 037/108, 037/117, 037/116, 

037/115, 037/114, (035) hrsz.-ú ingatlanok nem képezik részét országos jelentőségű védett természeti 

területnek, Natura 2000 területeknek, nem részei barlang felszíni védőövezetének, egyedi tájértéket 

nem érintenek. 

A tervezett módosítással szemben természet- és tájvédelmi szempontból nem emelünk kifogást, a 

környezeti vizsgálat elkészítését nem tartjuk szükségesnek. 
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A tervezett módosítás természet- és tájvédelmi, hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, 

levegőtisztaság - védelmi, és zaj- és rezgésvédelmi érdekeket nem sért.  

A dokumentációban foglaltakkal szemben környezetvédelmi, természetvédelmi és 

hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk. 

 

Ezúton jelezzük, hogy a véleményezési eljárás további szakaszaiban részt kívánunk venni. 

 

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, elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 

 Dr. Koncz Judit 

 osztályvezető 

 

Kapják: 

 

1. Hatvan Város Önkormányzata HK (HATVAN) (KRID: 708163720);  

e-mail: polgarmester@hatvan.hu;   

2. Iratokhoz 
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Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. - Postacím: 3301 Eger, Pf.: 216. - Telefon: +36 36 511 910 

KRID azonosító: 669307799 - Hivatali kapu: HEVESKHNFO 
E-mail: nepeu.titkarsag@heves.gov.hu – Honlap: www.heves.gov.hu 

 Ügyintéző szervezeti egység:  Népegészségügyi Főosztály 

   Közegészségügyi Osztály 

 Iktatószám:  HE/NEF/1889-2/2022 

 Ügyintéző:   László Zoltánné 

 Telefonszám:  +36 (36) 795-881 

 Hivatkozási szám:  - 

 

Horváth Richárd  

polgármester  

Hatvan Város Önkormányzata  

 

Elektronikusan 

 

Tárgy: „A Hatvan – Hort közötti kerékpárút fejlesztése” projekt megvalósításához „Hatvan Település 

Településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárással v2” tervezési 

folyamatban vélemény, nyilatkozat a környezeti értékeléssel kapcsolatban  

  

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer (E-TÉR) felületén 2022. november 15-én 

kezdeményezett, tárgyi megnevezésű tervezési folyamatban a környezeti értékelés előzetes 

egyeztetéséhez hozzáférhetővé tett iratukban foglaltakra, az egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)  Korm. rendelet – a következőkben: 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet – 

4. § (2) bekezdésének és 3. számú melléklete II.1. c) pontjának, a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet – a következőkben: 419/2021. (VII. 15.) 

Korm. rendelet – 60. § (3) bekezdésének megfelelően, további szíves felhasználás céljából az alábbi 

szakmai véleményt, nyilatkozatot adom: 

 

Hatvan Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási 

Tervének „A Hatvan – Hort közötti kerékpárút fejlesztése” projekttel összefüggő módosítása 

megvalósításából adódó környezeti hatás a véleménykéréshez rendelkezésre álló tájékoztatás 

tartalma alapján ‒ figyelemmel a hatályos településrendezési dokumentumokra, a terület leendő 

használatára ‒ környezet- és település-egészségügyi szempontból valószínűsíthetően nem jelentős, 

várhatóan nem idéz elő az érintett emberek egészségi állapotára kedvezőtlen, növekvő kockázatot 

jelentő környezeti változást. E szakterületre kiterjedően környezeti vizsgálat jelenleg nem szükséges, a 

változtatáshoz összeállított „JAVASOLT TEMATIKA” nem kifogásolható.    

  

Szakmai véleményem, nyilatkozatom indokolásaként a következőket adom elő: 

Az E-TÉR-ben indított, fenti tervezési folyamatba bevonásra került a Heves Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály. Tervező: VÁTI Városépítési Kft. (1076 Budapest, Thököly út 7. II./17.). 

Megbízó: Hatvan Város Önkormányzata. Az elektronikus felületen elérhető dokumentum értelmében a 
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2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3), 4. § (3) bekezdéseire, valamint a 419/2021. (VII. 15.) Korm. 

rendelet 60. § (3) bekezdésére hivatkozva véleményt kértek Hatvan város településrendezési 

eszközeinek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott, „1. Országos közúti 

közlekedési projektek” ponthoz tartozó, „1.8.141. A Hatvan – Hort közötti kerékpárút fejlesztése” 

beruházáshoz előirányzott módosítása kapcsán a környezeti vizsgálat szükségességének 

megállapításához és amennyiben annak lefolytatása indokoltnak tartott, a vonatkozó, tervezett 

tematikáról. A dokumentum része: „I. TÁJÉKOZTATÁS” és „II. VÉLEMÉNYKÉRELEM A JAVASOLT 

TEMATIKÁRÓL” - összeállította: Mátrai Levente okl. tájépítészmérnök. A tervezési terület lehatárolása 

tartalmazza, hogy hidrogeológiai védőövezetek és védőidomok közül érintettek: „Hidrogeológiai 

védőidom „B” zónájának felszíni vetülete”, „Hidrogeológiai védőövezet „B” zónája”. A tematika alapján, 

amennyiben környezeti értékelés készül, feltárja a jól azonosítható környezeti igénybevétel vagy terhelés 

következtében az emberi egészségi állapotban várhatóan fellépő változásokat.  

A rendelkezésre álló, hatályos terveket tekintve Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III.29.) 

önkormányzati rendelete kitér a hidrogeológiai védőelemek érintettsége esetén építmény 

elhelyezhetőségének előírásaira, szabályozási elemként jelöl többek között hidrogeológiai védőidom- és 

védőövezet-határt, ivóvíz-gerincvezeték nyomvonalat. 

 

Fentiek alapján – környezet- és település-egészségügyre kiterjedően, álláspontom szerint – a megküldött 

tájékoztatásban szereplő módosítás megvalósításából eredően az emberi egészségre jelentős 

környezeti hatás nem feltételezhető, nem elvárt a szakterületre vonatkozóan környezeti értékelés 

elkészítése. A terv kidolgozója által javasolt tematikával szemben kifogás nem merül fel. 

 

Szakmai véleményemet, nyilatkozatomat a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében és 3. 

számú melléklete II.1. c) pontjában meghatározottak szerint, a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 60. § 

(3) bekezdésére, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról rendelkező 86/2019. (IV. 23.)  Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére, az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. törvény 45. § (1) bekezdésére, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről 

szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjára, továbbá a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. 

rendelet 1. § (2) bekezdésére figyelemmel tettem meg.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint 

 

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

 

Tisztelettel: 

 Dr. Pozsgai Szabolcs 

 főosztályvezető 

 megyei tisztifőorvos  

Melléklet: - 

Kapják: 

1. Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) – E-TÉR felületen 

2. irattár 



HEVES  MEGYEI  KATASZTRÓFAVÉDELMI  IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Hatvan város településrendezési 
eszközeinek módosítása (Hatvan-Hort 
közötti kerékpárút fejlesztése) - környezeti
vizsgálat szükségesség véleményezése

Hiv. szám: -

Ügyintéző: Bódi Barbara tű. törm.

Telefonszám: (36) 510-230

HORVÁTH RICHÁRD
Polgármester

Hatvan Város Önkormányzata

HATVAN
Kossuth tér 2.
3000

Tisztelt Polgármester Úr!

Értesítem, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011.  évi  CXXVIII.  tv.  24.  §  (1)  bekezdése,  a  településtervek  tartalmáról,  elkészítésének  és
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.
(VII.  15.)  Korm.  rendelet  64-65.  §-a,  valamint  az  egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.  11.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdésben foglalt
felhatalmazás alapján

Hatvan város településrendezési eszközeinek módosító tárgyú környezeti vizsgálat
szükségességére megküldött dokumentációra

az alábbi, véleményt adom:
A településrendezési eszközök módosítása az alábbi részterületekre terjedjen ki:

A  tervezéssel  érintett  területek  nyilvántartásunk  alapján  jelenleg  nem  érintenek  veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzem körüli veszélyességi övezetet, a tervezett fejlesztések környezetében
nem  kell  számolni  veszélyes  anyag  állandó  jelenlétével,  ezért  tűz-  és  katasztrófavédelmi
szempontból nem tartom szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását.

Tájékoztatom, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1)  bekezdésében,  valamint  a  vizek hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek elhárítását  szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm.
rendelet  58.  §-ában  foglalt  feladatoknak  megfelelően,  a  településrendezési  eszközöket  érintő
módosítás  során  figyelemmel  kell  lenni  a  vízelvezető  rendszerek  megfelelő  kiépítésére,  a
vízkárelhárítási feladatok ellátására.

Továbbá  tájékoztatom,  hogy  a  hirtelen  lezúduló,  nagy  mennyiségű  csapadékvíz  elvezetéséről  az
esetlegesen  kialakuló  károk  megelőzése  céljából  szükséges  gondoskodni  és  a  mélyen  fekvő  és  a
felszíni vízelvezetéssel megfelelően el nem látott területek, fokozott belvízi kockázatot jelentenek.

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökének Heves Megye Területrendezési Tervéről szóló
5/2020.  (V.7.)  HMÖ  rendelet  vonatkozó  mellékletei  alapján  Hatvan  város  településrendezési



eszközeinek  módosítása  érintheti  az  ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetét, a kiváló
termőhelyi adottságú szántók övezetét, a jó termőhelyi adottságú szántók övezetét, az erdők övezetét,
az erdőtelepítésre javasolt  terület  övezetét,  a  tájképvédelmi terület  övezetét,  a vízminőség-védelmi
terület  övezetét,  az  ásványi  nyersvagyon  övezetét,  a  földtani  veszélyforrás  terület  övezetét,  a
tájrehabilitációt  igénylő  terület  övezet  által  érintett  települések  övezetét,  a  borszőlő  termőhelyi
kataszter  terület  övezet  által  érintett  települések  övezetét,  az  összenövéssel  érintett  települések
övezetét, melyet szíveskedjen a tervezés folyamán figyelembe venni.

Kelt Egerben, az elektronikus aláírás-bélyegző szerinti napon.

Tisztelettel:

CSONTOS AMBRUS tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos

megyei igazgató

Terjedelem: 1 lap / 2 oldal
Továbbítva: E-TÉR digitális egyeztető felületen keresztül
Kapják: Címzett: Hatvan Város Önkormányzata

____________________________________________________________________________________________
Cím: 3300 Eger, Klapka György u. 11.

Telefon: +36 (36) 510-230
E-mail: heves.titkarsag@katved.gov.hu

Hivatali Kapu azonosító: 723206798
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