
Ügyiratszám: NO/KVO/1816-3/2022.

Ügyintéző: Tolnai Orsolya

Telefon: 06 32 795-192

E-mail: tolnai.orsolya@nograd.gov.hu

Tárgy: Közlemény — KNAUS TABBERT Kft. a 

2645 Nagyoroszi, Fő út 112., 919/2, 920/5 hrsz.-

ú telephelyén lakóautó gyártó üzem 

kapacitásbővítésére vonatkozó előzetes 

vizsgálati eljárás megindításáról

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: a KNAUS TABBERT Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi,  Bagoly utca 12., adószám:

11210746-2-13; KÜJ száma: 100 220 261, KTJ száma: 100 651 776 a továbbiakban: Kérelmező) által

meghatalmazott ENVIPROG GROUP Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. ép. 3/A 2. em.

33.) kérelmére, a 2645 Nagyoroszi, Fő út 112., 919/2, 920/5 hrsz.-ú telephelyén lakóautó gyártó üzem

kapacitásbővítésére  vonatkozó  előzetes  vizsgálati  eljárás a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az

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

alapján.

Az ügy iktató száma: NO/KVO/1816/2022.

Az eljárás megindításának napja: 2022. november 20.

Az ügyintézési határidő: 45 nap (2023. január 20.)

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak

az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

A kormányzati  igazgatási  szünet elrendeléséről  és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó

veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 369/2022. (IX.

29.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése szerint 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig

igazgatási  szünet  lép érvénybe.  A 369/2022.  (IX.  29.)  Korm.  rendelet  2.  §  (2)  bekezdés a)  pontja

alapján "az igazgatási szünet időtartama nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek előtt folyó

hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe.”

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Tolnai Orsolya

Tel: 06 32 795-192

E-mail: tolnai.orsolya@nograd.gov.hu

Cím: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., 605. iroda

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Telefon: 06 32 795 188  Fax: 06 32 795 170

E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nmkh.hu 
KRID: 446270378
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Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

„A KNAUS TABBERT Kft. (Székhely: 2120 Dunakeszi, Bagoly utca 12.) telephelyén (2645 Nagyoroszi,

Fő út 112., 919/2, 920/5 hrsz.) lakókocsik gyártását és lakóautók belső terének kialakítását végzi. A

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási

Főosztály  NO/KVO/1008-6/2022.  számú  határozatban  a  Kft.  telephelyén  végzett  tevékenységére

környezetvédelmi működési engedély adott. A 919/2 hrsz.-ú (143 740 m2) és a 920/5 hrsz.-ú (34 440

m2) ingatlanok összevonása folyamatban van, telekösszevonást követően a telephely a 913/3 hrsz.-ot

fogja kapni. Az összevonást követően a  hrsz.-ú ingatlanokmérete 178 180,19 m2. A Kft. további két

ingatlant tervez megvásárolni Horpács területén, a 037/5 hrsz.-ú (121 962 m2) és a 037/6 hrsz.-ú (125

540 m2) ingatlanokat. A telephely lakóautó, -kocsi gyártási kapacitása jelenleg 11 000 db/év. A Kft.

gyártási kapacitását 2024. év végére 16 000 db/évre kívánja növelni. A gyártási kapacitás 31,25 %-kal

fog növekedni.”

A tervezett fejlesztés közvetlen hatásterületének vélelmezett határa:

 Nagyoroszi: 919/2, 920/5 hrsz.-ú ingatlanok, az összevonást követően: 913/3 hrsz.

 Horpács: 037/5, 037/6 hrsz.-ú ingatlanok

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy az eljárást lezáró határozatában megállapítja, hogy a tervezett

tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint:

 jelentős környezeti  hatások  feltételezése  esetén megállapítja  a  környezeti  hatástanulmány

tartalmi követelményeit;

 ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, megállapítja, hogy a tevékenység mely egyéb

engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható, figyelembe

veendő szempontokat, illetve feltételeket;

 ha az előzetes vizsgálat  során a tevékenység környezetvédelmi  engedélyezését kizáró ok

merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti

megvalósítására engedély nem adható.

A Kormányhivatal  felhívja  az ügyben érintettek figyelmét,  hogy a  közlemény megjelenését  követő

harminc napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz a kérelem tartalmára vonatkozóan észrevételt

lehet tenni.

A Kormányhivatal a közleményt a hivatalában, a honlapján (https://nmkh.hu/nmkh39/) keresztül, illetve

Nagyoroszi  és  Horpács  Község  Önkormányzatának  Jegyzője helyben  szokásos  módon

közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

https://nmkh.hu/14-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-hulladekgazdalkodasi-foosztaly/

kornyezetvedelmi-osztaly/kornyezetvedelmi-osztaly-hirei-hirdetmenyei/2711-knaus-tabbert-kft-

lakoauto-gyarto-uzem-kapacitasbovitesere-vonatkozo-elozetes-vizsgalati-eljaras
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Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Kormányhivatal VI. emeleti 605. számú

irodájában (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Salgótarján, 2022. november 22.

Tisztelettel                                              

Dr. Szabó Sándor főispán

nevében és megbízásából:

Simon István Krisztián

                                                                                                         osztályvezető 
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