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H A T Á R O Z A T 

 

A voestalpine Automotive Components Hungaria Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23., KÜJ: 

103 646 138, hivatalos elektronikus elérhetősége: 26399568#cegkapu) megbízásából eljáró BIM Design 

Kft. (székhely: 1095 Budapest, Mester u. 87., hivatalos elektronikus elérhetősége: 11976848#cegkapu) 

meghatalmazása alapján az Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (székhely:1122 Budapest, 

Határőr út 39., hivatalos elektronikus elérhetősége: 10519224#cegkapu) által 2018. december 21-én 

előterjesztett – a Kerekegyháza 0132/52, 0132/56, 0132/58, 0132/59 hrsz. alatti (összevonás alatti) 

ingatlanokon (KTJ: 102 698 630, Súlyponti EOV koordináták: EOVx: 171 544 m, EOVy: 689 367 m) fém 

autóalkatrész gyártó üzem 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 3 ha területfoglalástól” – szerint minősül, nem 

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

hatásvizsgálatot végezni. 
 

A R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenység építési és használatbavételi engedélyek valamint 

levegőtisztaság-védelmi és zajkibocsátási engedélyek birtokában kezdhető meg.  

 

* 

 

Szakkérdés 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, 
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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: 

 

1.1. A voestalpine Automotive Components Hungária Kft. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.) által 

benyújtott 6041 Kerekegyháza, 0132/52, 0132/56, 0132/58, 0132/59 hrsz. alatti ingatlanokon fém 

autóalkatrész gyártó üzem létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati tervdokumentáció 

elbírálásához közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

2. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. A beruházással kapcsolatban a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő előzetes régészeti 

dokumentációt kell készíteni, és azt a beruházás kivitelezésének megkezdése előtt legalább 30 

nappal jóváhagyásra az Örökségvédelmi Hatóságnak be kell nyújtani. A beruházással kapcsolatban 

szükségessé váló régészeti szakmunkák tekintetében az előzetes régészeti dokumentációban, illetve 

a hatósági jóváhagyásban foglaltakat be kell tartani. 

 

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

 

3.1. Az elektronikusan megküldött „Előzetes Vizsgálati Dokumentáció” alapján (készítette: Edicon 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft., témaszám: E-1062/18., Készült: 2018. december 20.) 

talajvédelmi szakkérdések szempontjából, az Előzetes Vizsgálati Dokumentációt elfogadom. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/169-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A voestalpine Automotive Componens Hungária Kft. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.) építtető 

megbízásából eljáró BIM Design Kft. (1095 Budapest, Mester u, 87.) meghatalmazottja az Edicon 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 37.) által előterjesztett, a Kerekegyháza, 

0132/52,56,58,59 hrsz. alatti fém autóalkatrészgyártó üzem létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati 

tervdokumentáció alapján az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához -vízügyi, vízvédelmi 

szakhatósági hatáskörben - előírás nélkül hozzájárulok. 

 

A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az 

eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet élni.” 

 

* 

 

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

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali kapu: 

JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 
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hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva, 

–  elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtandó, 

 elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton is benyújtható (pl. amennyiben 

ügyfélkapuval rendelkezik, az e-papír szolgáltatás igénybe vételével, a https://epapir.gov.hu oldalon 

keresztül), 

 indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. 

 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 125 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

A kérelmező az eljárás 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

Jelen határozat – fellebbezés vagy valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása 

hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegesség válik. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

A voestalpine Automotive Components Hungaria Kft. megbízásából eljáró BIM Design Kft. 

meghatalmazása alapján az Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 2018. december 21-én – a 

Kerekegyháza 0132/52, 0132/56, 0132/58, 0132/59 hrsz. alatti (összevonás alatti) ingatlanokon fém 

autóalkatrész gyártó üzem létesítése tárgyú – előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet 

terjesztett elő a hatóságunknál és kérte az eljárás lefolytatását. 

 

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

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kerekegyháza település vonatkozásában 

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

A voestalpine Automotive Components Hungaria Kft. megbízásából eljáró BIM Design Kft. 

meghatalmazása alapján az Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. hivatalunk BK-05/KTF/00080-

8/2019. számú hiánypótlási felhívásra 2019. január 22-én az előzetes vizsgálati dokumentációt kiegészítette. 

 

A kérelmező adatai: 

Név:             voestalpine Automotive Components Hungaria Kft.  

Székhely:            6000 Kecskemét, Szolnoki út 23. 

KÜJ szám:  103 646 138 

 

A beruházás helye: 

Telephely címe:  6041 Kerekegyháza,  
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Helyrajzi szám: 0132/52, 0132/58, 0132/59, 0132/56 hrsz.  

Terület nagysága:  8, 2976 ha 

Művelési ága:  kivett telephely, kivett beruházási terület 

Tulajdonos:  voestalpine Automotive Components Hungaria Kft.  

KTJ szám: 102 698 630 

Súlyponti EOV koordináták: EOVx: 171 544 m 

 EOVy: 689 367 m 

  

Tervezett építmény: 1 db csarnoképület  

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője: 

Név: EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.  

Székhely: 1122 Budapest, Határőr út 39. 

Literáthy Bálint - hulladékgazdálkodási,  

víz- és földtani közeg védelmi, 

levegőtisztaság-védelemi szakértő 

Buda Botond - zaj- és rezgésvédelmi szakértő 

Dukay Igor - természetvédelmi szakértő 

Elérhetősége: info@edicon.hu; +36 1 355-8998 

 

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

 

A telephely elhelyezkedése: 

A beruházási tevékenység Kerekegyháza külterületén, a 0132/52, 0132/58, 0132/59, 0132/56 hrsz. alatti 

ingatlanokon kerül megvalósításra gazdaság ipari övezetben. A telepet É-i és D-i irányokból az M5-ös 

autópályán keresztül közvetlenül az „52. számú főút – 5301. számú összekötő út” útvonalon át lehet 

megközelíteni. A vizsgált ingatlan környezetében néhány tanya, udvar és major kivételével nagyrészt 

beépítetlen általános tanyás területek találhatók. Az ingatlan mérete 8,2976 ha, művelési ága kivett telephely, 

kivett beruházási terület. 

 

A tervezett tevékenység: 

A tárgyi fém autóalkatrész gyártó üzemben az alapvető gyártási tevékenység keretében kisebb méretű félkész 

(préselt, vágott) fémelemek összeépítése történik nagyobb méretű személygépkocsi karosszériaelemekké, 

amelyek beszállításra kerülnek különböző személyautógyárak karosszéria üzemi gyártási folyamatába. Az 

üzemben folytatott tevékenység a végrehajtott gyártási műveleteket illetően megegyezik egy teljes 

személyautógyár (pl. MBMH személyautógyár) karosszéria üzemében végzett tevékenységgel.  

A csarnoképület első ütemében személygépkocsik padlólemezének egyes részeit, illetve az utastér elülső 

lábrészének jobb és baloldali karosszériaelemeit tervezik előállítani.  

A hagyományos ponthegesztési elemkapcsolási műveleten túlmenően ragasztó anyaggal megerősített 

ponthegesztés is történik. A gyártandó karosszéria elemek az épület északi végén kerülnek le a gyártósorról 

és kerülnek átmenetileg betárolásra, majd kiszállításra.  

Az új építményhez egyéb új építmények nem kapcsolódnak. 

 

Az ingatlanra tervezett létesítmények 

1 db csarnoképület (gyártás és raktározás, szociális és irodai helyiségek) 

1 db porta helyiség (jelenleg is működő, telepített szociális konténer)  

1 db tűzivíz tározó tartály/medence (elhelyezkedése és műszaki paraméterei még nem ismertek) 

dolgozói személygépkocsi parkoló (burkolt felületű, tervek szerint 98 + 3 db férőhelyes) 

kamion parkoló (burkolt felületű, 6-8 db várakozó kamion számára)  

 

A 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. 

 

mailto:info@edicon.hu
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A tevékenység a R. 3. sz. melléklet 128. a) pontja – „Egyéb az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy 

építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól” – szerint minősül, ezért a 

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

 

Hatóságunk a R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, valamint honlapján 2019. január 4-én 

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

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

Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Fő. u. 47/a. szám előtti közterületi hirdetőtábláján 2019. 

január 8-tól közzétételre került. A közleménnyel kapcsolatosan 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 benyújtott dokumentációt átvizsgálva megállapítottuk, hogy az előzetes vizsgálati tervdokumentáció 

elbírálása közegészségügyi szempontból nem kifogásolt. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

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

KvVM-EüM együttes rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. 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 felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki. 

 

Hatáskörömet a Rendelet 31. § (3) bekezdése és 5. melléklet B) pontja, 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.) Korm. rendelet 4. § (1) 

bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja meg. 

 

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

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

 

A voestalpine Automotive Components Hungaria Kft. 2019. január 8-án kelt nyilatkozata alapján 

megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja értelmében nagyberuházásnak minősül. Nagyberuházás esetén a Kötv. 

23/C. § (1) bekezdése értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és ezt a kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV. 

9.) Korm. rendelet) 40. § (7) bekezdése értelmében az Örökségvédelmi Hatóságnak meg kell küldeni. 

Ezt figyelembe véve az előzetes vizsgálati tervdokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya 

nincsen. 

 

Hatóságom illetékességét a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. mellékletének 3. pontja állapítja meg. 
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A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a Rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve az 5. sz. melléklet I. 

táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 88. §-ban 

felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

A benyújtott dokumentumok alapján az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elfogadásához a talajvédelmi 

hatóság talajvédelmi szempontokat figyelembe véve hozzájárul. 

 

A Talajvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet) 13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) bekezdése állapítja meg. 

 

A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködés a Rendelet 28 § (1) bekezdésén, valamint az 5. 

melléklet I. táblázat B oszlopán alapul. 

 

* 

 

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 kerestem meg. 

  

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) BK-05/KTF/00080-3/2019. ügyiratszámú 

megkeresésében a területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a voestalpine 

Automotive Componens Hungária Kft. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.) építtető megbízásából eljáró BIM 

Design Kft. (1095 Budapest, Mester u, 87.) meghatalmazottja, az Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda 

Kft. (1122 Budapest, Határőr út 37.) által előterjesztett, a Kerekegyháza, 0132/52,56,58,59 hrsz. alatti fém 

autóalkatrészgyártó üzem létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban. 

 

A vízügyi hatóság az Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 37.) által 

készített elektronikusan csatolt előzetes vizsgálati dokumentáció és a rendelkezésre álló iratok alapján az 

alábbiakat állapította meg: 

 

A voestalpine Automotive Components Hungaria Kft. által a kerekegyházi déli ipari park területén 

létesítendő üzem személyautók egyes kisebb méretű karosszéria elemeinek (fém autóalkatrész) gyártását 

fogja végezni. A gyár kialakítása terv szerint több építési ütemben valósul meg a több mint 8 hektáros építési 

telken. Az építési telek a Kerekegyháza Déli Ipari Park területén helyezkedik el. 

 

A tervezett fejlesztés beépítésre szánt területen történik 3 ha területfoglalás felett, ezért a környezeti 

hatásvizsgálatról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 128. pontja alapján előzetes 

vizsgálati eljárás lefolytatásra kötelezett. 

 

Vízellátás 

A telephely vízellátását vezetékes vízhálózat biztosítja. 

 

Szennyvízelvezetés 
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A keletkező szociális szennyvizeket a városi szennyvízhálózatba vezetik. Az üzemben végzett tevékenységnek 

technológiai vízigénye nincs, így technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

 

Csapadékvíz elvezetés 

A telken belül keletkező csapadékvizeket gravitációsan a közcsatornába vezetik. 

 

Az építési tevékenység, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint 

felszín alatti vizekbe, földtani közegbe szennyezést okozó anyag juttatásával nem jár. 

 

A beruházással érintett ingatlan a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi 

létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő, illetve távlati 

vízbázis védőterületét, továbbá nagyvízi medret, illetve a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm. 

rend. 2.§ (3) bekezdése alapján felszíni vízfolyás parti sávját nem érinti. 

 

A beruházás a vizek természetes lefolyására nincs hatással. 

 

A fentiek alapján a vízügyi hatóság előírás nélkül hozzájárult az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

kiadásához. 

 

Az eljárásban a vízügyi-vízvédelmi hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 

(Ákr.) 17. § -a alapján vizsgálta hatáskörét és illetékességét. 

 

A területi vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 

alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9.fejezet 

9.2 és 9.3 pontja, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet II. táblázat 3. pontja, 

illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja állapítja meg. 

 

A vízügyi-vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását az Ákr. 55.§ (1) és (2) bekezdése, valamint a 81. § 

(1) bekezdése alapján hozta meg. 

 

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

 

* 

Várható környezeti hatások: 

 

Földtani közeg védelme 

A tervezett beruházás kivitelezése meghatározott ideig tartó tevékenység, amelynek hatásai a kivitelezéssel 

átmenetileg igénybevett munkaterületen, illetve a szállítási útvonalakon jelentkeznek. A kivitelezés 

elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol hatást (tereprendezés, létesítmény megépítése), 

melynek során a földtani közeg megbontásra kerül, szerkezete megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, 

tömörödnek, a hatás azonban csak lokális jellegű. A munkagépek, szállítójárművek taposó hatása szintén a 

talaj fizikai tulajdonságaiban idéz elő lokális jellegű változást (tömörödés). A kivitelezési munkák során a 

talajra ülepedve, majd abba bemosódva szennyező hatást jelentenek a munkagépek, szállítójárművek által 

kibocsátott szennyezőanyagok, az építés során szálló por.  

Az üzem és a veszélyes alapanyagok (ragasztó) tároló területe beton aljzattal, megfelelő műszaki 

védelemmel kerül megépítésre. A burkolt felületeket (belső utakat) megfelelő szegéllyel és vízzáró 

rétegrenddel alakítják ki. 

A telep vízellátása városi ivóvízhálózatról biztosított.  

A keletkező szociális szennyvíz a közcsatornába vezetik be.  

A technológiában ipari vízfelhasználás nem történik, ezért technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell 

számolni. 
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A tetőkön keletkező csapadékvizeket ereszcsatornákkal gyűjtik össze, ahonnan a közcsatornába vezetik be. 

A burkolt útfelületekről összegyűjtött szennyeződött csapadék vizek megfelelő előtisztítást (olaj- és zsírfogó 

műtárgyat) követően kerülnek a közcsatornába. 

 

A talaj szempontjából haváriák esetében elsősorban az anyag- illetve személy-szállítások során esetlegesen 

kiömlő anyagok környezetbe kerülése jelenti az elsődleges és közvetlen veszélyforrást. Havária esetén a 

szennyezés terjedése elkerülhető a sérült járművek műszaki mentése, az esetlegesen kijutott anyagok 

felitatása, semlegesítése által. A létesítmény szakszerű kiépítéséből (folyadékzáró aljzatú épületek), és a 

tevékenység jellegéből adódóan, valamint az üzemelési utasítások maradéktalan betartásával a környezetet 

veszélyeztető havária helyzetek kialakulása minimálisra csökkenthető. 

A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, 

így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A tevékenység esetleges felhagyásakor a 

bontási tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén, lokálisan 

jelentkeznek. A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell 

végezni. Felhagyást követően, fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése. 

 

Hulladékgazdálkodás 

Az építés során a keletkező hulladékokat a környezet szennyeződését kizáró módon, munkahelyi 

gyűjtőhelyen gyűjtik hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek történő átadásig. A 

munkavállalók szükségleteiből keletkező települési vegyes szilárd hulladékot hulladékgyűjtő edényzetben 

gyűjtik elszállításig. Az üzem működése, karbantartása során keletkező veszélyes és nem veszélyes 

hulladékokat a keletkezés helyén frakciók szerint elválasztva, megfelelő nagyságú munkahelyi gyűjtőhelyen 

gyűjtik hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek történő átadásig. Egyes hulladék fajták 

esetében, elsősorban a karbantartási jellegű tevékenységek során képződő hulladékok esetében, az adott 

hulladék keletkezésekor, átmeneti tárolás nélkül egyből elszállítják a hulladékokat. 

 

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 telephely Kerekegyháza külterületén, a településtől DK-i irányban a 0132/52, 

0132/56, 0132/58, 0132/59 hrsz. alatti ingatlanon, ipari, gazdasági (Gip-1) övezetben található.  

 

A legközelebbi zajtól védendő épületek a telekhatártól számítva: 

 ÉK-i irányban, 95 m-re, gazdasági övezetben a Vándor Csárda vendéglátó épülete (0132/26 hrsz.), 

 D-i irányban, 40 m-re, Ballószög közigazgatási területén található tanyaépületek (705/11 hrsz.), 

 DNy-i irányban, 160 m-re, gazdasági övezetben található tanyaépület (0132/5 hrsz.), 

 Ny-i irányban, 40 m-re, gazdasági övezetben található tanyaépület (0132/6 hrsz.), 

 Ny-i irányban, 250 m-re, mezőgazdasági övezetben található tanyaépület (0133/5 hrsz.), 

 ÉNy-i irányban, 190 m-re mezőgazdasági övezetben található tanyaépületek (0133/7, 0133/8, 0133/9 

hrsz.). 

 

Domináns zajforrások: légcserét biztosító légtechnikai berendezések, beszívó-nyílások a csarnok oldalfalain, 

kompresszorház elszívó kürtője, technológiai hűtőberendezés kültéri egysége, irodai hűtési igényt szolgáló 

folyadékhűtő, kazánok kivezető kéményei. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ingatlanon folytatott 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 dokumentáció számításai alapján a hatásterületen belül található 

zajtól védendő épület vagy védett terület.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a próbaüzem során a zajterhelési és hatásterületre vonatkozó számítási 

eredmények szabványos zajvizsgálattal való pontosítása szükséges. A mezőgazdasági övezetben található 

tanyaépületek besorolása, védendő jellegének megítélése – a vonatkozó jogszabályok miatt – nem 

egyértelmű. A lakóépület a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § q) pontja szerint védendő épület, 

azonban a mezőgazdasági területek (Má, Mk, Mát) beépítésre nem szánt és nem védendő területek. 
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Hatóságunk gyakorlata alapján, a mezőgazdasági területen található lakóépületeknél az 50/40 dB 

nappali/éjjeli határértékek a mérvadóak. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A beruházással érintett terület Kerekegyháza külterületén, a 0132/52, 0132/58, 0132/59, 0132/56 hrsz. alatti 

ingatlanon helyezkedik el. A telephelyet mezőgazdasági hasznosítású területek, valamint tanyasias 

beépítettségű ingatlanok veszik körül. A vizsgált területen Kerekegyháza ipari és a lakossági emissziói, 

továbbá a környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai, valamint a vizsgált telephely jelenlegi 

kibocsátásai jelentik az alapállapotot. 

Létesítés 

A tervezett létesítmény, építési - tereprendezési szakaszában várható a környezeti levegő szállópor 

koncentrációjának kismértékű emelkedése, valamint a munkagépek (járműkategóriánként 2 - 3 db/óra) és 

szállító gépjárművek kipufogógázának levegőterhelő hatása, azonban ez az állapot csak átmeneti jellegű, a 

kivitelezési műveletek befejezésével ez a negatív hatás megszűnik. A csarnok építése során kitermelt 

nagyobb mennyiségű föld és talaj mozgatása nem tervezett, kizárólag befejező tereprendezési műveletek 

merülnek fel anyagmozgatás szempontjából. A kiporzás az építési terület nedvesítésével csökkenthető.  

A kivitelezés során végzett tevékenység légszennyezőanyag kibocsátásának közvetlen hatásterülete az 

építéssel érintett terület közvetlen környezete, valamint a szállítási útvonalak. A telepre irányuló célforgalom 

által kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége a térség forgalmához képest nem számottevő 

mennyiségű.  

 

Üzemelés 

A tervezett épület fűtési hőigényét és meleg víz ellátását földgáztüzelésű berendezésekkel kívánják 

biztosítani. Az iroda és szociális helyiségek fűtését 3 db kondenzációs gázkazánokban előállított melegvizes 

rendszer szolgáltatja, továbbá a gyártócsarnokban 10 db egyenletesen elhelyezett sötétsugárzó berendezés 

létesül. A raktárban 6 db hőlégbefúvó (termoventilátor) üzemel, míg a technológiai szellőztetés révén befújt 

friss levegő is temperálásra kerül a légkezelő egységben. 

A tervezett tevékenység során engedélyköteles légszennyező pontforrások létesülnek.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás 

létesítése esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő, a 

benyújtásra kerülő engedély kérelem alapján. Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély 

birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit a levegő 

védelméről szóló 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

Az érintett terület levegővédelmi szempontú hatásterülete várhatóan az összes üzemi légszennyező forrás 

súlyozott középpontjától mért 127 m sugarú kör által bezárt terület. 

A levegővédelmi hatásterület az 5301. sz. összekötő út ingatlanjait, valamint Ballószög közigazgatási 

területén található 3-4 mezőgazdasági művelésű és tanyasias beépítettségű ingatlanokat érinti.   

Az üzemelés során várhatóan naponta 30 db tehergépjármű, 20 db kisteherautó és kb. 50 db személygépkocsi 

érkezik a telephelyre, illetve távozik onnan. 

A beruházás elkészültét követően a telepre irányuló gépjárműforgalom a környezeti levegő minőségében 

jelentős változást nem eredményez.  

A dokumentáció vizsgálja a tervezett beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A benyújtott 

dokumentáció alapján a beruházás helyszínén található eszközöket, folyamatokat, a termelési tényezők 

(munkaerő, nyersanyagok, termékek) minőségét és mennyiségét, valamint a telephelyi célforgalom, 

infrastruktúra megbízhatóságát az éghajlatváltozás feltehetően nem befolyásolja. 

A tevékenység során vizsgált hatótényezők várhatóan nem váltanak ki éghajlatváltozást előidéző 

folyamatokat az egyes környezeti elemek tekintetében. 

A tevékenység a környezetére levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan nem jelent a 

szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Természet- és tájvédelem 

Az érintett külterületi ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, 

természeti területet, egyedi tájértéket nem érintenek. A beruházási terület antropogén hatásoknak kitett, rajta 
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természetközeli élőhely nem található, továbbá az érintett területről védett, fokozottan védett növény- és 

állatfaj előfordulásáról sincs hatóságunknak tudomása. 

 

Felhagyás 

A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, 

így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A tevékenység esetleges felhagyásakor a 

bontási tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén, lokálisan 

jelentkeznek. A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell 

végezni. Felhagyást követően, fontos a terület rekultivációja, tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése. 

 

* 

Hivatalunk a 2019. január 3-án kelt, BK-05/KTF/00080-2/2019. számú levelével – figyelemmel a R. 1. § 

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

 

A Jegyző az eljárás lezárásáig nyilatkozatot nem tett, a tervezett beruházás ellen kifogást nem emelt. 

 

* 

 

Az előterjesztett, 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. 

 

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

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

a 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. 

 

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (1) – (2) bekezdései és a 118. § biztosítja. 

A fellebbezést az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr.  118. § (4) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon 

alapul. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

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. 

 

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

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat Jegyzőjének, aki gondoskodik a határozat teljes 

szövegének nyilvános közzétételéről. 
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A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/06272-2/2018. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. február 4. 

napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

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. 

  

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.  

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2019. február 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. voestalpine Automotive Components Hungaria Kft.(6000 Kecskemét,Szolnoki út 23) 26399568#cegkapu 

2. BIM Design Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87.)                                                          11976848#cegkapu 

3. Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.)           10519224#cegkapu 

4. Kerekegyháza Város Jegyzője  

(6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a.)– kifüggesztésre, külön levéllel                                                         HKP  

5. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                        HKP                                                                                        

6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály      

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                                                   HKP 

8. Bács-Kiskun  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy Zs. u. 10.)                                                    HKP 

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

10. Hatósági Nyilvántartás 

11. Irattár 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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