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H A T Á R O Z A T 

 

A CTP Management Hungary Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2.; KÜJ: 103 515 041, 

cégjegyzékszám: 13-09-186380, adószám: 25720774-2-13, KSH szám: 25720774-7112-113-13, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 25720774#cegkapu) meghatalmazása alapján eljáró  EDiCon Környezetvédelmi 

Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1122 Budapest, Határőr út 39., cégjegyzékszám: 01-09-066917, adószám: 

10519224-2-43, KSH szám: 10519224-7112-113-01, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

10519224#cegkapu) által 2021. március 30. napján – a Kecskemét 8683/445 hrsz. alatti ingatlanon KCS1 és 

KCS2 jelű logisztikai csarnoképületek létesítése tárgyú – előzetes vizsgálati dokumentáció alapján 

megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósulása esetén, mely a környezeti hatásvizsgálati és az 

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

továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 128. a) pontja – „Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény 

vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 2 ha területfoglalástól” –  szerint minősül, 

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti 

hatásvizsgálatot végezni. 
 

A Rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerint a tevékenység a 

szükséges építési és használatbavételi engedélyek, valamint a vízügyi-vízvédelmi szakhatóság 

állásfoglalásának megfelelően vízjogi engedély birtokában kezdhető meg. 

 

* 

Szakkérdések vizsgálata: 

 

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település- 

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a 

talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 
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1.1. A CTP Management Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2.) által előterjesztett 

Kecskemét 8683/445. hrsz. alatti ingatlanon KCS1 és KCS2 jelű logisztikai csarnoképület 

létesítése tárgyú, előzetes vizsgálati dokumentáció elbíráláshoz közegészségügyi szempontból 

hozzájárulok. 
 

2. örökségvédelmi szakkérdésben, így különösen kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, 

műemlékek, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek, védetté nyilvánított régészeti 

lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. A beruházással kapcsolatban a további tervezés, illetve a kivitelezés tekintetében figyelembe kell 

venni a projekt kapcsán készített előzetes régészeti dokumentációban és a feltárási projekttervben 

foglaltakat (a továbbiakban: ERD), mely szerint a beruházás kivitelezési munkái során a lelőhely 

földmunkákkal érintett részén teljes felületű feltárást kell végezni, a beruházással érintett ingatlan 

többi részén régészeti megfigyelést kell biztosítani. A régészeti megfigyelés során régészeti lelet 

vagy jelenség előkerülése esetén a beruházás munkálatainak felfüggesztése mellett lehetőséget kell 

biztosítani a beruházás nyomvonalába eső régészeti jelenségek dokumentálására. A régészeti 

szakmunkák elvégzéséről a Kecskeméti Katona József Múzeum gondoskodik.  

 

3. növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

 

3.1.  Termőföldön megvalósuló vagy arra hatást gyakorló tevékenységeket és beruházásokat úgy kell 

megtervezni, hogy a megvalósítás és a későbbiekben az üzemeltetés során a környezeti hatások a 

környező termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, a termőföldeken a talajvédő 

gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

3.2.  Termőföld területeken talajidegen anyag, egyéb hulladék nem helyezhető el, tárolásra, raktározásra, 

hulladék ártalmatlanítására nem használható. 

3.3.  Amennyiben a tervezett tevékenységek és beruházások mezőgazdasági művelésben álló termőföldek 

felhasználását teszik szükségessé, azok végleges más célú hasznosítási eljárásának lefolytatásáról 

gondoskodni kell. 

 

4. hulladékgazdálkodási szakkérdésen, így a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedésekre, a 

hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítésére, a hulladékgazdálkodási előírások 

alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatára, a tevékenység végzése során 

képződő hulladék elhelyezésére, a hulladék kezelésének megfelelőségére, továbbá a 

hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokra, valamint építésnél az építési és a bontási 

hulladékok kezelésére kiterjedően 

 
4.1.  A tárgyi előzetes vizsgálati eljárás vonatkozásában hulladékkezelési szempontból kifogást nem 

emelünk. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/1589/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása az alapkérelemre: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály által - a CTP Management Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, 

Verebély László u. 2.) kérelmére, Kecskemét 8683/445 hrsz. alatti ingatlanon tervezett KCS1 és KCS2 jelű 

logisztikai csarnoképület létesítése tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelemre – 

megküldött BK/KTF/05185-5/2021. számú szakhatósági megkeresésére a Csongrád-Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 

 

Szakhatósági hozzájárulásomat megadom 
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az alábbiak szerint: 

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. 

2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőtlenebb állapotot. 

3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok 

keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző 

intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható. 

4. A közcsatornába bocsátott szennyvíz minőségének mindenkor meg kell felelnie a vonatkozó 

jogszabály szerinti küszöbértékeknek. 

5. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést 

szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

6. A tervezett csapadékvíz elhelyező vízilétesítmény létesítése és üzemeltetése vízjogi engedély köteles 

tevékenység. 

 

Megállapítom továbbá, hogy a tervezett tevékenységből - a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében - 

nem származhatnak jelentős környezeti hatások a felszíni- és felszín alatti vizek tekintetében. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) 

bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében 

támadható meg.” 

 

* 

 

A kérelmező az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

A hirdetményi úton közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.  

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

 

 I N D O K O L Á S 

 

 

A CTP Management Hungary Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2.; KÜJ: 103 515 041, 

cégjegyzékszám: 13-09-186380, adószám: 25720774-2-13, KSH szám: 25720774-7112-113-13, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 25720774#cegkapu) meghatalmazása alapján eljáró  EDiCon Környezetvédelmi 

Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1122 Budapest, Határőr út 39., cégjegyzékszám: 01-09-066917, adószám: 

10519224-2-43, KSH szám: 10519224-7112-113-01, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

10519224#cegkapu) által 2021. március 30. napján – a Kecskemét 8683/445 hrsz. alatti ingatlanon KCS1 és 

KCS2 jelű logisztikai csarnoképületek létesítése tárgyú – az R. szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció 

elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2021. március 31. napján 

közigazgatási hatósági eljárás indult. 
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A kérelmező ügyfél igazolta az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) 

bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e 

bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal –jár el. 

 

Az előterjesztett kérelmet érdemben megvizsgálva hivatalunk megállapította, hogy a dokumentáció az 

engedélykérő azonosító adatai, mint kötelező tartalmi követelmény, valamint a képviseleti jogosultság 

igazolása szempontjából hiányos, ezért a BK/KTF/05185-7/2021. számú végzéssel az alábbiakra hívta fel 

hatóságunk a kérelmező ügyfelet: 

 

1.  a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló közokiratot vagy teljes bizonyító erejű magánokiratot 

hatóságunknak – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvényben meghatározott elektronikus úton – megküldeni, arra vonatkozóan, hogy a CTP 

Management Hungary Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2.; KÜJ: 103 515 041, 

cégjegyzékszám: 13-09-186380, adószám: 25720774-2-13, KSH szám: 25720774-7112-113-13, 

hivatalos elektronikus elérhetősége: 25720774#cegkapu) nevében az EDiCon Környezetvédelmi 

Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1122 Budapest, Határőr út 39., cégjegyzékszám: 01-09-066917, 

adószám: 10519224-2-43, KSH szám: 10519224-7112-113-01, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

10519224#cegkapu) – a Kecskemét 8683/445 hrsz ingatlanon KCS1 és KCS2 jelű logisztikai 

csarnoképületek létesítése tárgyú – eljárásban eljárhat, valamint 

2. a Kecskemét 8683/445 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó KTJ számot megadni. 

 

Hivatalunk fenti számú hiánypótlási felhívására a kérelmező ügyfél meghatalmazása alapján az Edicon 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. a meghatalmazást, valamint a KTJ számról szóló értesítést 2021. 

április 14. napján megküldte. 

 

Az előterjesztett kérelmet érdemben megvizsgálva hivatalunk megállapított, hogy levegővédelmi 

szempontból hiányos, ezért a BK/KTF/05185-11/2021 számú végzéssel az alábbiakra hívta fel hatóságunk a 

kérelmező ügyfelet: 

 

A benyújtott dokumentáció az éghajlatváltozás összefüggésében hiányos, a dokumentáció anyaga 

kiegészítésre szorul a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének alábbi pontjaiban: 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció (…) tartalma 1.) az 1. vagy a 3. számú mellékletbe tartozó 

tevékenységek esetén (…) 

h) az éghajlatváltozással összefüggésben: 

 (…) 

hc) az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése, 

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített 

kockázatértékelés, 

(…) 

hf) annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére; 

(…) 

i) a megalapozó információk bemutatása. 

 

 

Hivatalunk fenti számú hiánypótlási felhívására a kérelmező ügyfél meghatalmazása alapján az Edicon 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos hiánypótlási, kiegészítő 

dokumentumot 2021. április 22. napján megküldte. 
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A kérelmező adatai: 

Név:  CTP Management Hungary Kft. 

Székhely:  2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2. 

Adószám: 25720774-2-13 

KÜJ szám:  103 515 041 

Cégjegyzék szám: 13-09-186380 

KTJ szám: 102 915 858 

 

Tervezett beruházás: Kecskemét 8683/445 hrsz. alatti ingatlanon KCS1 és KCS2 jelű 

logisztikai csarnoképületek létesítése 

 

Megvalósulás helye: Kecskemét, 8683/445 hrsz. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője: 

Név: EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.  

Székhely: 1122 Budapest, Határőr út 39. 

 

 

A kiegészített dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak. 

 

 

Tervezett beruházás helye: 

 

Település Hrsz. Művelési ág Telekméret (ha) Tulajdonos 

Kecskemét 8683/445 
kivett, beépítetlen 

terület 
5,8683 

CTP Management 

Hungary Kft. 

 

A tervezési terület (ingatlan) középponti EOV-koordinátái a következők:  

- EOVY = 699 977  

- EOVX = 170 676  

 

A vizsgált terület Kecskemét városának D-i részén található, külvárosias környezetben. A környezetében 

jellemzően 1-2 szintes autókereskedések, gyár- és raktárépületek, valamint mezőgazdasági művelés alatt álló 

területek helyezkednek el. A terület környezetében jelentősebb vízfolyás nem található, legközelebb a 

Csukás-éri főcsatorna fekszik ~1,6 km távolságra É-ÉK-i irányban. A tárgyi területet D-i irányból az 54. 

számú főút, Ny-i irányban egy mezőgazdasági gépek, valamint egy kohászati alapanyagok forgalmazásával 

foglalkozó cég raktárépületei, majd a Búzakalász utca határolja. A vizsgált telektől É-i irányban beépítetlen 

területek és egy egészségügyi ellátással foglalkozó cég telephelye található. Ezektől É-i irányban tovább 

haladva személygépjármű kereskedések, az ezekhez tartozó kiállítótermek és burkolattal ellátott parkolók, 

valamint a Szent László körút található. A vizsgált területet K-i irányból mezőgazdasági terület és a 

Kiskunfélegyházi út határolja. 

 

Tervezett beruházás leírása: 

A létesítmény elhelyezéséhez szükséges területfoglalás értéke a beépített és a burkolt felületek összege, 

azaz szám szerint 43.191 m
2
 (4,3 hektár). 

 

Az építtető nagykereskedelmi raktár („KCS1”, „KCS2”), illetve a hozzá tartozó kiszolgáló épületek (porta, 

sprinkler tartály + gépház) építését tervezi a Kecskemét 8683/445 hrsz. alatti ingatlanra. 

 

Tervezett csarnoképületek és kiszolgáló épületek:  

1.  2 db raktárcsarnokok irodablokkal (KCS1, KCS2 jelű csarnokok)  

2.  Portaépület  

3.  Sprinkler tartály és gépház  
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A tervezett csarnokok funkciójukat tekintve raktárcsarnokként fognak üzemelni logisztikai feladatokat 

ellátva. A KCS1 jelű csarnok alapterülete: 10.284 m
2
, a KCS2 jelű csarnok alapterülete: 18.416 m

2
. Ehhez 

továbbá szociális és irodai területek és funkciók csatlakoznak. A tervezett csarnokot a beruházó bérbe adja 

raktározási tevékenység folytatása céljából. A jelenlegi alaprajzi koncepció szerint 2 x 2 önálló bérleményre 

tagolódik a belső tér. A létesítményben gyártási tevékenységet nem kívánnak folytatni. 

 

A telek közműellátottsága megoldott, a tervezett épületek igényei a városi közműhálózatra történő 

csatlakozással elláthatóak. 

 
Az R. 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles 

benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú 

mellékletben szerepel. 

 

A tevékenység az R. 3. számú melléklet 128. a) pontja – „Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény 

vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 2 ha területfoglalástól” – szerint minősül, 

ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-e. 

 

Hatóságunk az R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2021. április 7. napján 

közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokkal – közhírré tétel 

céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény – Kecskemét 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály 3-197/2021. számú tájékoztatása szerint – 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2021. április 8. és 2021. április 30. között 

közzétételre került. 

Észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján történt. 

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A CTP Management Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2.) Kecskemét 8683/445. hrsz. 

alatti ingatlanon KCS1 és KCS2 jelű logisztikai csarnoképület létesítése tárgyú előzetes vizsgálati 

dokumentáció elbírálását kérelmezte a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályától, amely hatóság a környezet- és település-

egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, 

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az 

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően szakkérdések vizsgálatának céljából kereste 

meg Osztályunkat. 

 

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nye 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

Nyilatkozatomat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) 

KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és 

biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet alapján adtam ki. 
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Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) 

bekezdése alapján zártam ki. 

 

Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat B. pont, 

illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki. 

 

2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

 A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági 

Nyilvántartó Osztály, mint engedélyező hatóság a Kecskemét, 8683/445 hrsz. alatti ingatlanon KCS1 és 

KCS2 jelű logisztikai csarnoképületek létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálat ügyében örökségvédelmi 

szakkérdés vizsgálata tárgyában kereste meg hatóságomat.  

 

Megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kötv.) 7.§ (20) pontja értelmében nagyberuházásnak minősül. A beruházó a Várkapitányság 

Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. által 2019-ben elkészíttette a tárgyi projekt kapcsán az 

előzetes régészeti dokumentációt és a feltárási projekttervet.  

 

Figyelembe véve az ebben foglaltakat, illetve a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 43. § (3) bekezdésben foglaltakat, az 

előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya nincsen.  

 

Hatóságom illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rend. 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 

az 5. sz. melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a Korm. rendelet 88. §-ban 

felsorolt szempontokat vettem figyelembe. 

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

Az elektronikusan megküldött dokumentum alapján (készítette: EdiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda 

Kft., Auerbach Anikó okl. környezetmérnök, környezetvédelmi tanácsadó, 1122 Budapest, Határőr út 39., 

dokumentumszám: E-1111/21-1., készült: 2021. március 25.) a talajvédelmi hatóság talajvédelmi 

szempontokat figyelembe véve az engedély kiadásával kapcsolatban kifogást nem emel. 

Talajvédelmi hattóságként a megyei kormányhivatal jogkörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 13. § f) pontja, 

valamint a 14. § (4) bekezdése állapítja meg. 

A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 28. § (1) 

bekezdése, valamint az 5. melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza.  

 

4.Hulladékgazdálkodási szakkérdés vizsgálatának indoklása 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 2021. április 6. 

napján érkezett, fenti azonosító számú megkeresésében – CTP Management Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, 

Verebély László u. 2.) kérelmére a Kecskemét, 8683/445 hrsz. alatti ingatlanon KCS1 és KCS2 jelű 
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logisztikai csarnoképületek létesítése tárgyú - előzetes vizsgálati eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság 

szakhatósági állásfoglalását kérte. 

 

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

köteles vizsgálni. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

A CTP Management Hungary Kft. Kecskemét 8683/445 hrsz. alatti ingatlanon 2 db külön álló logisztikai 

csarnok (KCS1 és KCS2, nagykereskedelmi raktár) létesítését tervezi a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló 

építményekkel. A létesítmény használata bérleti konstrukcióban valósul meg, azonban jelenleg még nem 

ismertek a leendő bérlők.  

 

Telepítés során keletkező hulladékok 

Az építkezés folyamán minimális mennyiségű hulladék keletkezik, mivel a tervezett létesítmény előre 

gyártott elemekből lesz felállítva. 

Betontörmelék keletkezhet az alapozás és az infrastruktúra kialakítása során. Ezen kívül az előre gyártott 

elemek, a telepítendő berendezések csomagoló anyagai és az épület végső kialakításához felhasznált anyagok 

(pl. festékek, felületkezelők, ragasztók, szigetelőanyagok, kábelek) göngyölegei, hulladékai teszik ki a 

keletkező hulladék főtömegét. Számolhatunk még kisebb mennyiségű fémhulladékkal, illetve műanyag 

hulladékkal, mely építő anyagok fúrásból, vágásból származhat. 

Az építkezés során kitermelt föld előreláthatólag teljes egészében a területen kerül felhasználásra, 

amennyiben nem szennyezett, így az nem sorolható a hulladékok közé. 

 

Munkafázis Hulladékok HAK kód 
Becsült 

mennyiség (t) 
Gyűjtés módja 

Alapozás, 

földmunka 

kő és betontörmelék (ásványi 

eredetű) 
17 01 07 20,0 

Kivitelezővel 

egyeztetett 

módon 

papír és karton csomagolási 

hulladékok 
15 01 01 2,0 

Szelektíven, 

fém 

konténerben, 

lehetőség 

szerint fedett 

területen 

műanyag csomagolási és építési 

hulladékok 

15 01 02 1,5 

17 02 03  

Szerkezetépítés, 

Szakipari 

munkák, 

szerelések 

fa csomagolási és építési hulladék 
15 01 03 0,5 

17 02 01  

fém csomagolási és építési 

fémkeverék hulladék 

15 01 04 

17 04 07 
1,0 

kábelek (nem szennyezett) 17 04 11 0,5 

vas és acélhulladék 17 04 05 1,5 

szigetelőanyagok 17 06 04 1,5 

Közmű 

kialakítása, 

Útépítés 

beton- és kőtörmelék 17 01 07 3,0 
Kivitelezővel 

egyeztetett 

módon 

műanyag építési hulladék 17 02 03 0,5 

kábelek (nem szennyezett) 17 04 11 0,1 

szigetelőanyagok 17 06 04 0,5 

Általános 

kevert építési-bontási hulladék (nem 

veszélyes) 
17 09 04 20 Fém konténer 

vegyes kommunális hulladék 20 03 01 1,0 
Műanyag 

edényzet 

 

A telepítés során az alábbi veszélyes hulladékok keletkezésére is lehet esetlegesen számítani: 

 

 Szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékek (17 03 01*) 

 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (15 01 

10*) 
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 Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem 

meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat (15 02 02*) 

 Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok (17 04 09*) 

 Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (13 01, 13 02 alcsoportok hulladékai) 

 Festékek, lakkok és egyéb bevonó, korrózióvédő anyagok hulladékai (08 01, 08 02 alcsoport hulladékai); 

 Hígító- és oldószerek (14 06 alcsoport hulladékai); 

 

A fentiekben felsorolt veszélyes hulladékok ártalmatlanításra kerülnek. A jelzett veszélyes hulladékok 

mennyisége az inert hulladékokhoz viszonyítva elenyésző mértékű. A hulladék átvevő kiválasztásánál a Ht. 

szerinti közelség elvét is figyelembe veszik. A veszélyes hulladékokat átmenetileg csak megfelelő műszaki 

védelemmel ellátott tárolóhelyen tárolják. 

 

Üzemelés során keletkező hulladékok 

A nagykereskedelmi raktár üzemelése/üzemeltetése során települési hulladékok keletkezésével, valamint a 

tárolásból, karbantartásból származó veszélyes és nem veszélyes hulladékok képződésével lehet számolni. 

Az üzemelés során döntő mennyiségben nem veszélyes, csomagolási hulladék képződése várható. A 

csomagolási hulladékok mellett az egyes raktárhelyiségekben tárolt termékek esetleges sérüléséből, 

amennyiben élelmiszer (pl. konzerv, száraz áru) minőségi romlásából származhat még hulladék. 

 A kommunális hulladékot megfelelő méretű gyűjtőedényzetben tárolják, melynek az ürítése a 

közszolgáltatóval kötött szerződésben meghatározott időközönként fog történni. A konténert burkolt 

felületen helyezi el. 

A várhatóan keletkező hulladékok mennyisége a tervezés jelenlegi fázisában nem becsülhető. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva megállapítottuk, hogy a tevékenység nem okoz 

jelentős környezeti hatást, ezért hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység megkezdéséhez 

környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartjuk indokoltnak. 
 

A hulladékgazdálkodási hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. melléklet 

I. táblázat 18. pontja alapján adta meg nyilatkozatát.  

 

* 

 

A szakhatóságot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 

1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” 

megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdések tekintetében kereste meg a hatóságunk 

a 2021. április 6. napján kelt, BK/KTF/05185-5/2021. számú levelével. 

  

A szakhatóság 35600/1589/2021.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta, melyet a rendelkező 

részben előírtam. 

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

 

Szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 35600/1589/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszkiy krt. 2.) fenti számú - 

2021. április 06. napján érkeztetett - ügyiratában a CTP Management Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, 

Verebély László u. 2.) kérelmére, Kecskemét 8683/445 hrsz. alatti ingatlanon tervezett KCS1 és KCS2 jelű 

logisztikai csarnoképület létesítése tárgyban indult előzetes vizsgálati eljárásban a Csongrád-Csanád 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 
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A megkereséshez elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 

(1122 Budapest, Határőr út 39.) által készítet, E-1111/21-1 számú dokumentációból az alábbiakat 

állapítottam meg. 

Kecskemét 8683/445 hrsz. alatti ingatlanon 2 db külön álló logisztikai csarnok (KCS1 és KCS2, 

nagykereskedelmi raktár) létesítését tervezik a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló (porta, sprinkler tartály + 

gépház) építményekkel együtt. Az épületek funkciója általános logisztikai csarnok, a létesítményben gyártási 

tevékenységet nem kívánnak folytatni. 

Az ingatlan közműellátása a városi közműhálózatra történő csatlakozással ellátható. A keletkező szennyvíz 

kizárólag kommunális jellegű. Amennyiben egy jövőbeli bérlő tevékenységéből származó ipari jellegű 

szennyvíz képződése várható, a bérlőtől elvárja a Beruházó a kibocsátandó szennyvíz megfelelő előtisztítását 

a bérleményének területén belül. 

Kecskemét 8683/445 hrsz. alatti ingatlanon vett talajvízminták vizsgálati eredménye (nitrát komponens 

kivételével) nem haladta meg a (B) szennyezettségi határértéket. 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Kecskemét 8683/445 

hrsz. alatti ingatlan területe a felszín alatti víz állapota szempontjából „érzékeny” területen helyezkedik el. 

Csapadékvíz elvezetés 

Az épület tetőfelületéről a csapadékvizet vákuumos rendszerrel, majd gravitációs csatornahálózattal vezetik 

3 db füvesített szikkasztóba. A mélyen fekvő területek csapadékvizeit átemelő szivattyúkkal juttatják a 

gravitációs csatornahálózatba. 

A személygépjárművek és kamionok parkolói valamint a rakodórámpák területéről elvezetett csapadékvizeket 

szikkasztás előtt ÉME engedéllyel rendelkező olajfogókkal előtisztítják, a többi burkolt felületről és 

tetőfelületről elvezetett csapadékvizeket közvetlenül vezetik a szikkasztókba. 

Várható környezeti hatás az építés során 

A szociális igények kielégítése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepített konténerek kerülnek 

telepítésre, melyekkel a szennyvizek gyűjtése biztosítható. Az esetlegesen szennyeződött csapadékvizeket 

külön kell gyűjteni zárt tartályban és tengelyen kell elszállítani. 

A területen nem található felszíni vízfolyás, a talajt és a talajvizet az építkezés során nem érheti szennyezés a 

munkavédelmi és környezetvédelmi előírások figyelembe vételével. 

Veszélyes anyagokból származó földtani közeg és felszín alatti vízszennyezés nem valószínűsíthető. 

Várható környezeti hatás az üzemelés során 

A tevékenységből eredő, a felszín alatti vizekre, a földtani közegre káros anyagok kijutása az épületekből 

nem várható. Veszélyes anyagok raktározására várhatóan nem fog sor kerülni, ilyen irányú bérlői igény 

esetén a veszélyes anyag tároló területe megfelelő műszaki védelemmel kerül kialakításra. 

A burkolt felületek (belső utak) megfelelő szegéllyel és vízzáró rétegrenddel kerülnek kialakításra. Az innen 

összegyűjtött szennyeződhető csapadék vizek megfelelő előtisztítást (olaj- és zsírfogó műtárgyat) követően 

kerülnek a befogadóba, ezáltal a csapadékvíz elhelyezése nem eredményezi a felszíni, illetve felszín alatti 

vizek, illetve a földtani közeg minőségének romlását. 

A létesítmény felhagyása során nem valószínűsíthető jelentős környezeti hatás. 

A rendelkező részben tett előírások indokolása: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a 

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, a felszíni víztest jó állapotának 

eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól 
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szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni. 

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe 

bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen 

bevezetett 

a) határértéknek megfelelő, 

b) határérték alatti, 

e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével. 

A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának 

biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) 

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. 

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése 

során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata 

illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen 

bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható. 

A közcsatornába bocsátott szennyvíz egyes szennyezőanyagainak küszöbértékeit a vízszennyező anyagok 

kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet 4. sz. mellékletében (a közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának 

küszöbértékei) alapján írtam elő. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 8/A. § (1) bekezdése alapján a jogszabály alapján 

bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges 

a) a vízimunka elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési 

engedély), 

b) a vízilétesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési 

engedély) és 

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és a 

felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi 

követelményeknek, nincsen hatása az árvíz- és jég levonulására, mederfenntartásra, így az engedély 

kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárultam. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. 

(XII. 29.) Korm. rendelet 2. § bekezdés alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés 

beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

A szakhatósági megkeresés 2021. április 06. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki. 

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 11. pontja állapította meg. 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 9. 

táblázat 2., 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

Kérem a Tisztelt eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

* 
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Hivatalunk a 2021. április 6. napján kelt, BK/KTF/05185-4/2021. számú levelével – figyelemmel a R. 1. § 

(6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét, aki a helyi 

természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással való összhang tekintetében 

9816-3/2021. számon az alábbi nyilatkozatot adta: 

 

„A tervezett létesítés Kecskemét Megyei Jogú Város önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi 

szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban van, a 

tevékenységgel érintett terület helyi jelentőségű természetvédelmi területet, illetve helyi védelem alá vont 

természeti értéket nem érint, azokra közvetlen hatást nem gyakorol.” 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatásvizsgálata: 

A dokumentációban foglaltak alapján a tevékenység hatása nem terjed át más ország területére. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A beruházás helyszíne Kecskemét 8683/445 hrsz., mely az 54-es számú főút mellett húzódó ipari-

gazdasági területen helyezkedik el. Az építtető nagykereskedelmi-logisztikai raktárak („KCS1” és 

„KCS2” elnevezésű), illetve a hozzá tartozó kiszolgáló épületek (portaépület, sprinkler tartály 

gépházzal) építését tervezi a tárgyi telekre, melyeket bérbe kíván adni a megépülés után. A 

létesítményben gyártási tevékenységet nem kívánnak folytatni. 

 
A levegőre, mint környezetei elemre gyakorolt hatások az építés időtartama alatt és az üzemeltetés során 

léphetnek fel. Az előbbi egy időszakos hatás, de nagyobb területen érvényesülhet a szállítási útvonalak miatt. 

Az építési időszak hatása a gépjármű közlekedésből, a szállított anyagok rakodásából, az építési 

technológiából és az esetleges tereprendezésből áll. 

 

A kibocsátások csökkentése érdekében a következő szennyezés-csökkentési intézkedéseket kívánja bevezetni 

a tervező a kivitelezés alatt:  

- pormegkötő anyag használata a földmunkák (földkitermelés, visszatöltés, tereprendezés) során 

fellépő kiporzás csökkentésére a felületek nedvesítésével, víz permetezésével;  

- amikor hosszabb időre nagyobb talaj mennyiség kerül deponálásra a területen belül, megfelelő 

talajtömörítést alkalmaznak, visszahumuszolással együtt;  

- megfelelő munkaszervezéssel és a tehergépkocsi forgalom ütemezésével elkerülhetővé teszik a 

csúcsforgalmi helyzetek kialakulását;  

- biztosítani tervezik a munkagépek és szállító tehergépkocsik megfelelő műszaki állapotát, 

karbantartását és a szükséges környezetvédelmi megfelelőségi engedélyekkel rendelkezni fognak;  

- üresjáratban leállítják a munkagépeket és tehergépkocsikat;  

- megfelelő kialakítással elkerülik a gépkocsik kerekei által kihordott szennyeződések kijutását a 

területről.  

 

Az építkezéshez szükséges anyagok közúton érkeznek. A tervezési terület az építési munkálatokhoz 

kialakított és ahol nincs még megfelelő burkolt út, ott még a kivitelezés megkezdése előtt kiépítik 

azt. A csarnokok kivitelezését általános építkezési technológiákkal fogják megvalósítani, speciális 

technológiák alkalmazása nélkül. 

 

A megfelelő típusú és műszaki állapotú munkagépek használatát tervezik időben megszervezett 

munkabeosztással, mellyel így a zaj- és légszennyező kibocsátásokat minimálisra csökkentik 

(maximum 3 db 110 kW névleges teljesítményű munkagép és 4 db tehergépkocsi egyidejűleg). A 

maximális forgalom időszaka az építkezés alatt viszonylag rövid időre korlátozódik. 
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Az épületrészek fűtését és hűtését VRF és VRV klímarendszerrel tervezi a kivitelező. Az 

épületrészek helyiségeit természetes úton és gépi módon kívánják szellőztetni. A létesítményben 

gázüzemű berendezést nem terveznek. 
 

A raktárcsarnokokba tervezett be- és kiszállítási gépkocsi forgalom közúton történik. A megvalósítási 

helyszín lakott területeken kívül, akár távolabbról is szinte minden irányból közvetlenül megközelíthető. A 

raktárcsarnokok üzemelése során várható nagyobb volumenű szállítási forgalmat is kizárólag ezeken az 

útvonalon keresztül tervezik lebonyolítani, így az üzemelés során nem érintenek közvetlenül lakóterületet.  

 

A tervező megállapítja, hogy tervezett létesítmény környezetének jelenlegi levegőminőségi állapotát és 

immisszióját elsődlegesen Kecskemét város területi forrásai (üzemek, közintézmények, lakóházak 

légszennyező hatása, a gépjárműforgalom emissziója, ipari területek üzemeinek kibocsátása) határozza meg. 

További többlet emisszió jelentkezik a közelben elhaladó M5-ös autópálya és 44-es főút miatt.  

 

A dokumentumban vizsgálják a tevékenység és az klímaváltozás kapcsolatát. Az értékelés eredményeképpen 

beazonosítható, hogy a legrelevánsabb kockázati tényezők a beruházás érzékenysége szempontjából a 

szélsőséges levegőhőmérséklet előfordulása, a szélsőséges csapadék előfordulása és az átlagosnál magasabb 

porszennyezettség. 

 

A kitettség tekintetében jelentős kockázatot állapítottak meg a szélsőséges levegőhőmérséklet 

előfordulásának tekintetében és közepesen jelentős kockázatot a szélsőséges csapadék előfordulásának és az 

átlagosnál magasabb porszennyezettség tekintetében. 

 

A tervező vizsgálata szerint összességében az éghajlatváltozás hatása a tervezett tevékenységre mérsékelt 

jellegű. 

 

A sérülékenység elemzése alapján a projektre az előbb is említett három éghajlati paraméter van fizikai 

hatással. A tervezési és üzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések figyelembe veszik az 

azonosított kockázatokat, egyrészt eliminálják azokat, másrészt biztosítják a rendszer éghajlatváltozással 

szembeni rugalmasságát. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet hatálya alá tartozik. 

A két logisztikai csarnoképület létesítése, a Kecskemét, 8683/445 hrsz. alatti, „Gksz”-övezeti ingatlant érinti. 

A kivitelezés várhatóan kevesebb, mint 1 évig fog tartani és 1 hónapnál hosszabb, de 1 évnél rövidebb 

részfolyamatokra bontható, melyek során munkavégzést csak a zajszempontú nappali időszakban fognak 

végezni (06-22 óra). Az ingatlan közvetlen környezetében beépített és beépítetlen „Gksz”-övezeti területek 

találhatók. A legközelebbi védendő épületek minden irányban több mint 150 méterre helyezkednek el.  

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kivitelezéshez és üzemeléshez 

kapcsolódó közlekedés során, a várható forgalomnövekedésből eredő járulékos maximális zajszint változás 

nem éri el a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 

rendelet 7. § (1) szerinti 3 dB-es mértéket az érintett útvonalak mentén. Továbbá az ingatlanokon folytatott 

kivitelezési munkák és az üzemszerű tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi zajtól védendő 

ingatlanoknál a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékeket nem éri el. A tevékenység zajvédelmi 

hatásterülete a tervezési terület határain túlnyúlik, de zajtól védendő épület vagy védett terület nem érint. 

 

Földtani közeg védelme: 

 

Építés hatása: 

A szokásos építési technológiával megvalósítandó építkezés előzetes környezetvédelmi 

megfontolásoknak megfelelően történik:  
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- Az építéshez nincs szükség anyagnyerő-, vagy területen kívüli lerakóhely létesítéséhez.  
- Az építkezéshez szükséges anyagok közúton érkeznek. A tervezési terület az építési munkálatokhoz 

kialakított, nagyrészben burkolt útvonalak révén könnyen megközelíthető lesz autóval, teherautóval.  

- Az építési területen nem végezik munkagép és tehergépkocsi karbantartását, javítását. A gépek és 

járművek üzemanyaggal való feltöltése kizárólag megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen, 

illetve műszakilag megfelelő berendezéssel történik.  

- A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok megfelelő tárolását, gyűjtését, ártalmatlanító 

szervezetnek történő átadását ellenőrzött módon végzik. Az összes képződő veszélyes hulladékot 

kizárólag megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen, megfelelő edényzetben tárolják.  

- Az összes felhasznált veszélyes anyag tárolása kizárólag megfelelő műszaki védelemmel ellátott 

területen történik. A veszélyes anyagok (pl. festékek, hígítók, olajok, stb.) felhasználása során a 

biztonsági adatlap szerint járnak el és kerülik az anyagok kijutását a talajra.  

- A szociális igények kielégítése érdekében mobil WC-k, vagy ideiglenesen telepített konténerek 

kerülnek telepítésre, melyekkel a szennyvizek gyűjtése biztosított.  

- A munkaterületen az esetlegesen szennyeződő csapadékvizeket külön gyűjtik zárt tartályban és 

tengelyen szállítják el, így kizárják a szennyező anyag talajba történő bevezetésének a lehetőségét. A 

nem szennyeződött csapadékvizeket elvezetik és elszikkasztják. 

 

A tervezési területen a talajt és talajvizet az építkezés során nem érheti szennyezés a munkavédelmi és 

környezetvédelmi előírások figyelembe vételével. A helyszínen veszélyes anyagokból származó szennyezés 

nem valószínűsíthető.  

 

A vizsgált ingatlanon a tervezett beruházáshoz kapcsolódóan egyéb a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

előírásai szerinti szennyező anyagokat nem helyeznek el, továbbá a földtani közegbe közvetlenül, illetve a 

felszín alatti vízbe sem közvetlenül, sem pedig közvetve nem vezetnek be. 

 

Üzemeltetés hatása:  
A tevékenységből esetlegesen eredő, a földtani közegre káros anyagok kijutása az épületekből nem várható a 

megfelelő vízszigetelő burkolatok és egyéb építészeti megoldásoknak köszönhetően. Veszélyes anyagok 

raktározására várhatóan nem fog sor kerülni, azonban ilyen irányú bérlői igény esetén a veszélyes anyag 

tároló területe megfelelő műszaki védelemmel kerül kialakításra.  

A burkolt felületek (belső utak) megfelelő szegéllyel és vízzáró rétegrenddel készülnek. Az innen 

összegyűjtött, esetlegesen szennyezett csapadék vizek megfelelő előtisztítást (olaj- és zsírfogó műtárgyat) 

követően kerülnek a befogadóba.  

A kialakítandó zöldfelületek területén vízminőséget károsító anyagok jelenléte kizárható. Az elfolyó 

csapadékvíz a kiépített zárt rendszerű csapadékvíz elvezetésnek és a beépített előkezelő műtárgyaknak 

köszönhetően nem eredményezi a földtani közeg minőségének romlását.  

 

Vízellátás- és szennyvízelhelyezés: 

A telek közműellátottsága megoldott, a tervezett épületek igényei a városi közműhálózatra történő 

csatlakozással elláthatóak. 
 

Csapadékvíz elvezetés- és szikkasztás:  
Az épület tetőfelületéről elvezetett csapadékvizet elszikkasztják. Az ingatlan közvetlen közelében olyan 

meglévő csapadékvíz csatorna, csapadékvízelvezető árok vagy élővízfolyás nem található, melybe az 

ingatlan csapadékvizei bevezethetőek. Így az ingatlan burkolt felületeire és az épületek tetőfelületeire hulló 

csapadékvizeket ingatlanon belül tervezik elszikkasztani. A tervezett beruházás koncepcionális tervezéséhez 

készített talajvizsgálati jelentés szerint a talaj szikkasztásra alkalmas.  

Az ingatlanon a csapadékvizek szikkasztását három füvesített szikkasztó medencében tervezik elvégezni.  

A személygépjárművek és kamionok parkolói valamint a rakodórámpák területéről elvezetett 

csapadékvizeket a szikkasztás előtt ÉME engedéllyel rendelkező olajfogókkal előtisztítják, a többi burkolt 

felületről és tetőfelületről a csapadékvizeket közvetlenül vezetik a szikkasztókba.  
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Természet- és tájvédelem: 

Az érintetett ingatlan nem része országos Natura 2000 területnek, a tevékenység nem ellentétes a 

természet- és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal, természetvédelmi érdeket nem sért. A 

természetvédelem jogszabályban foglalt követelményei a kérelemben foglaltak szerint 

érvényesülnek. 
 

Felhagyás: 

A létesítményben folyó raktározási tevékenység felhagyása önmagában környezetterhelést nem okoz. A 

gépek, berendezések leszerelése, csomagolása, elszállítása során a környezetbe káros anyag kibocsátással 

nem kell számolni. A szennyvíz elvezetése, valamint a képződött hulladékok folyamatos elszállítása és 

feldolgozása esetén a tevékenység felhagyása után a területen környezetszennyező anyagok nem maradnak 

vissza. A terület fejlesztésére a későbbi gazdasági és környezetvédelmi szempontok alapján lehetőség nyílik. 

 

* 

 

A kiegészített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a korszerű, 

környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz 

jelentős környezeti hatást levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, zaj- és 

rezgésvédelmi, valamint természet- és tájvédelmi szempontból, továbbá a megkeresett szakhatóság sem kérte 

az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

 

A környezetvédelmi hatóság a határozat rendelkező részében, mivel nem feltételezhető jelentős környezeti 

hatás és a tevékenység az R. 2. számú mellékletének hatálya alá sem tartozik, tájékoztatta a kérelmezőt, hogy 

az R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tervezett tevékenység milyen egyéb engedély birtokában 

kezdhető meg.  

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és az R. 

határozza meg. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. 

számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. 

§ (3) bekezdése értelmében – véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik, a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése 

rendelkezik. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 
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A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottam meg. 

 

Hatóságunk az R. 5. § (6) bekezdése alapján ezen döntését külön levéllel megküldi az eljárásban 

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat, Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének, aki 

gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

 

Kecskemét, 2021. május 12. 
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1. CTP Management Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2.)  25720774#cegkapu  

2. Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) – meghatalmazott

 10519224#cegkapu 
3. Kecskemét MJV Jegyzője (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – kifüggesztésre, külön levéllel HKP 

4. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügy (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) HKP 

5. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály  

Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.) HKP 

6. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)    HKP 

7. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.) HKP 

8. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi  

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.) HKP 

9. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 3.) HKP 

10. Hatósági Nyilvántartás 
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Kovács Ernő 
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