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H A T Á R O Z A T 
 

A VGP Park Kecskemét Kft. (székhely: 9024 Győr, Kálvária u. 55. 2. em. 3., KÜJ: 103 647 560, KTJ: 

102 768 645, hivatalos elektronikus elérhetősége: 26562977#cegkapu) megbízásából a KONSTRUMA 

Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1078 Budapest, Murányi u. 1. 2. em. 7., hivatalos elektronikus elérhetősége: 

10259470#cegkapu)  által 2018. december 27-én előterjesztett – Kecskemét Déli Iparterületén, a jelenleg 

összevonás alatt álló Kecskemét 8683/419 és 8683/303 hrsz. alatti [„A” területen (déli telephelyen)] 

ingatlanokon logisztikai csarnok 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” – alapján 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 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, 

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: 



2 

 

 

2 

 

 

 

1.1. A VGP Park Kecskemét Kft. (9024 Győr, Kálvária u. 55. 2. em.3.) által benyújtott 6000 

Kecskemét, 8683/419 és 8683/303 hrsz. alatti „A” területen (déli telephely) logisztikai 

csarnokok 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 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. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának TVH-105573-1-1/2019. ügyirat azonosító számú („A” és „B” telephelyre is 

vonatkozó) szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály megkeresése alapján „Kecskemét Déli Iparterületén, a jelenleg összevonás alatt 

álló Kecskemét 8683/419 és 8683/303 hrsz. alatti [„A” területen (déli telephelyen)], valamint Kecskemét 

8364/32 hrsz. alatti [„B” területen (északi telephelyen)] ingatlanokon logisztikai csarnok létesítése” 

tárgyában indított előzetes vizsgálati eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom 

 

az alábbiak szerint: 

 

1. Az érintett ingatlanokon megvalósítani tervezett csapadékvíz elhelyező rendszer, a Déli telephelyet 

érintő ivóvíz gerincvezeték kiváltása vonatkozásában vízjogi létesítési engedélyezési eljárást kell 

lefolytatni hatóságomon. A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról alkotott 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a vízjogi 

engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM 

rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell összeállítani. 

2. A kivitelezéssel, tevékenységgel nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezése 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban 

meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben és 

felszín alatti vízben. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az üzemcsarnokokban vízigényes gyártási technológia kerül 

betelepítésre, akkor az esetleges vízkezelés, szennyvíz előtisztítás, szennyvíz kibocsátás vonatkozásában 

további vízjogi, vagy/és szennyvízkibocsátási engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges a vízügyi 

hatóságon. 

 

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.” 
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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 

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 VGP Park Kecskemét Kft. megbízásából a KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft. 2018. december 27-én – 

Kecskemét Déli Iparterületén, a jelenleg összevonás alatt álló Kecskemét 8683/419 és 8683/303 hrsz. alatti 

[„A” területen (déli telephelyen)], valamint a Kecskemét 8364/32 hrsz. alatti [„B” területen (északi 

telephelyen)] ingatlanokon logisztikai csarnok létesítése tárgyú –  előzetes vizsgálati dokumentáció 

elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál és kérte az eljárás lefolytatását. 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg hivatalunk: 

 

A jelenleg összevonás alatt álló Kecskemét 8683/419 és 8683/303 hrsz. alatti ingatlan [„A” területen (déli 

telephely)], valamint a Kecskemét 8364/32 hrsz. alatti ingatlan [„B” területen (északi telephely)] egymással 

nem szomszédos ingatlanok, más ingatlanok is közbeékelődnek. 

 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése szerint összetartozó tevékenység: a 3. 

számú melléklet szerinti és az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel azonos, a 

környezethasználó által e tevékenységekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, közös beruházási céllal 
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megkezdeni tervezett olyan tevékenység, amely a 3. számú melléklet szerinti tevékenységnek minősül, vagy 

olyan tevékenység, amely a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték alá esik, azonban megkezdése 

esetén az 1. vagy 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységgel együtt a 3. számú mellékletben meghatározott 

küszöbérték teljesül. 

 

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. 

 

A R.  3. § (1) bekezdése alapján a környezethasználó - az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével - 

előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység 

megvalósítását tervezi, amely 

a) a 3. számú mellékletben szerepel, vagy 

b) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel, 

c) összetartozó tevékenységnek minősül és a 2/A. §-ban meghatározott eljárás lefolytatására nem került sor. 

 

A jelenleg összevonás alatt álló Kecskemét 8683/419 és 8683/303 hrsz. alatti ingatlan [„A” területen (déli 

telephely)], valamint a Kecskemét 8364/32 hrsz. alatti ingatlan [„B” területen (északi telephely)] egymással 

nem szomszédos ingatlanok, más ingatlanok is közbeékelődnek. 

 

A fentiek alapján a tervezett tevékenység nem minősül összetartozó tevékenységnek, a két telephelyre 

vonatkozóan két előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása szükséges, a két eljárás párhuzamosan lefolytatható, 

de két külön eljárást lezáró határozat kerül kiadásra. 

 

Jelen eljárás eljárást lezáró határozat a Kecskemét Déli Iparterületén, a jelenleg összevonás alatt álló 

Kecskemét 8683/419 és 8683/303 hrsz. alatti „A” területen lévő déli telephelyre vonatkozik. 

 

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 – Kecskemét település vonatkozásában a 

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

 

Az ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, valamint a BK-05/KTF/00095-11/2019. számú 

hiánypótlási felhívásra az előzetes vizsgálati dokumentációt 2019. január 21-én kiegészítette. 

 

A kérelmező adatai: 

Név:  VGP Park Kecskemét Kft.  

Székhely:  9024 Győr, Kálvária u. 55. 

Cégjegyzékszám: 08-09-030445 

Adószám: 26562977-2-08 

KSH azonosító: 26562977-6810-113-03 

KÜJ: 103 647 560 

 

Telephely adatai: 

Cím: Kecskemét Déli Iparterület 

 8683/419, 8683/303 hrsz. 

Területfoglalás:  81 732 m
2
 

Művelési ág:  kivett beruházási terület 

Tervezett építmény: 2 db 20 000 m
2 
alapterületű logisztikai csarnok 

KTJ: 102 768 645 

 

Előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai: 

Név: Varsoft Műszaki, Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

Várkonyi Sándorné, környezetvédelmi szakértő 
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(hulladékgazdálkodás, víz- és földtani közeg védelem, levegőtisztaság-

védelem, zaj- és rezgésvédelem) 

Székhely: 2083 Solymár, Boróka u. 1. 

Név: Bruckner Attila, tájvédelmi-élővilágvédelmi szakértő 

Székhely: 8300 Tapolca, Bacsó Béla u. 2. 

 

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

Telephely elhelyezkedése: 

A tervezett tevékenység helye Kecskemét Déli Iparterület, a jelenleg összevonás alatt álló Kecskemét 

8683/419 és 8683/303 hrsz. alatti [„A” terület (déli telephely)] ingatlanok. A tárgyi ingatlanokat ipari, illetve 

mezőgazdasági művelés alatt álló területek veszik körül. 

 

Tervezett tevékenység: 

A tárgyi fejlesztés célja a földhivatali eljárás befejezése utáni 8683/419 hrsz. (a 8683/419 és 8683/303 hrsz.-

ú ingatlanok történő összevonása után, déli telephely) ingatlanon komplex - autóipari összeszerelő 

egységeket, irodákat és szociális blokkokat magába foglaló - logisztikai létesítmények létrehozása. 

 

Technológiai alapadatok, létesítmények: 

A fejlesztés során összesen 2 db, egyenként nagyságrendileg 20 000 m
2
 alapterületű üres, bérelhető csarnok 

kerül kialakításra. A tervezett egyszintes csarnoképületek három ill. négy részre osztottak, az irodaépület 2 

szintes, mely irodákból és szociális blokkokból áll. 

 

Üzemvitel: 

 Elektromos energia: várható összes villamos energiaigény 1 MW 

 Gázellátás: 100 m
3
/óra 

 Víz, csatorna: 

 ivóvízre lekötött fogyasztási mennyiség 20 m
3
/nap 

 szennyvíz mennyiség max. 20 m
3
/nap 

 Fűtés/hűtés: 

 irodaépületek részére 1 db 50 kW-os kondenzációs fali kazánt telepítenek 

 csarnokok fűtésére 18 db sötétsugárzó (42 kW) telepítése 

 1 db hűtőegység telepítése szükség esetén 

 Szellőzés: irodákban egyáramú szellőzés, mosdóhelyiségekben és öltözőkben elszívás 

 Világítás: 

 irodák, forgalmi területek, szociális helyiségek 

 vészvilágítás a kijáratok jelzésére és megvilágítására 

 térvilágítás kamion bejárónál és várakozási ponton 

 Sűrített levegő csarnokokban: 60 m
3
/óra teljesítményű kompresszorral 

 

Logisztikai létesítmények és funkcióik:  

 Üzemcsarnok: 

fszt.: 

 raktár, üzemi terület: raktárak, szerelő tér (4 db) 

 szociális helyiségek: mosdók (férfi és női), takarítószer tárolók 

 egyéb helyiségek: elektromos fogadó, irodák, sofőrváró 

 Porta 

 Irodaépületek 

fszt.: 

 előtér, recepció, irodák, tárgyalók, étkezők, teakonyhák, pénztárak 

 szelektív hulladékgyűjtők 

 szociális helyiségek 

 lépcsőházak 

I. em.: 

 irodák, tárgyalók, teakonyhák, lépcsőházak 
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 Technikai helyiségek 

 Sprinkler rendszerek 

 Parkolók: 336 férőhelyes személygépkocsi parkoló és 57 db kamionparkoló 

 

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. 

 

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 Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatal hirdetőtábláján 2019. január 7-től 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 VGP Park Kecskemét Kft. 2019. január 7-én 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 
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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. 

Fentieket 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. 

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a Rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve az 5. számú melléklet I. 

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

felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 

* 

 

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 TVH-105573-1-1/2019. ügyirat azonosító számon szakhatósági állásfoglalását megadta, 

valamint vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz elvezetése tekintetében a tervezői kiegészítést. 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályának fenti számú – 2019. január 04. napján érkeztetett – megkeresésében a Csongrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását 

kérte VGP Park Kecskemét Kft. (9024 Győr, Kálvária út 55. ) megbízásából, a KONSTRUMA Mérnöki Iroda 

Kft. (1078 Budapest, Murányi u. 12. em. 7.) kérelmére, „Kecskemét Déli Iparterületén, a jelenleg összevonás 

alatt álló Kecskemét 8683/419 és 8683/303 hrsz. alatti  [„A” területen (déli telephelyen)], valamint 

Kecskemét 8364/32 hrsz. alatti  [„B” területen (északi telephelyen)] ingatlanokon logisztikai csarnok 

létesítése” tárgyban indított előzetes vizsgálati eljárásban. 

 

Hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott, Varsoft Műszaki, Környezetvédelmi 

Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2083 Solymár, Boróka u. 1.) által kidogozott EVD alapján az alábbiakat 

állapítottam meg: 

 

A tervezett beruházás főbb jellemzői: 

A tervanyag szerint a VGP Park Kecskemét Kft. a jelenleg összevonás alatt álló Kecskemét 8683/419 és 

8683/303 hrsz. alatti  [„A” területen (déli telephelyen)], valamint Kecskemét 8364/32 hrsz. alatti [„B” 

területen (északi telephelyen)] két darab ingatlanon összesen 4 db, egyenként ⁓ 20 000 m
2
 alapterületű üres, 

bérelhető csarnok megvalósítását tervezi. Minden csarnoképületben 2-2 kétszintes irodablokk kerül 

kialakításra belső lépcsővel. A telkek bejáratainál portaépület készül, mindkét telken sprinkler tartály kerül 

telepítésre. A tervezett csarnoképületek három, illetve négy részre osztottak, egyszintesek; az irodaépület 

részek 2 szintes, irodákból és szociális blokkokból álló funkcionális egységek. A beruházással érintett 

ingatlanok össz-közművesítettek. 

 

A logisztikai létesítmények létrehozásénak célja: lehetőséget teremteni a leendő bérlők számára autóipari 

összeszerelő tevékenység végzéséhez. A bérlők által végezni kívánt konkrét gazdasági tevékenység jelenleg 

nem ismert. 

 

1. VÍZELLÁTÁS 
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A csarnokok esetében csak szociális vízhasználattal és tűzivízigénnyel számoltak. Az épületek vízellátását a 

meglévő városi közüzemi ivóvíz ellátó rendszerre való csatlakozással oldják meg. 

 

Északi (’B’) telephely 8364/32 hrsz.  

A tervezéssel érintett 8361/32 hrsz.-ú ingatlan vízellátása a 8683/292 hrsz.-ú ingatlanon (Ipar utca) meglévő 

gerinc vezetékről történő bekötéssel valósítható meg.  

 

Szociális vízigény: 20 m
3
/d 

Tűzivíz  

Az ingatlanon belül, a tervezett épület körül 4 db tűzcsap és 1 db sprinkler tartály elhelyezésére kerül sor.  

Szükséges oltóvíz mennyiség: 4 200 l/s 

Amennyiben a hálózatról ezen vízmennyiség közvetlenül nem biztosítható, tüzivíz tározó kialakítására kerül 

sor. 

A telephelyen mindkét épületben az OTSZ 79§(1) bekezdés szerint fali tűzcsap kiépítése tervezett. A fali 

tűzcsapok vízellátása a közmű hálózatról tervezett. Biztosítandó vízmennyiség 150 l/perc/tűzcsap, 

egyidejűség 2 db. 

 

Déli (’A’) telephely 
A tervezési területtől nyugatra a 8683/289 hrsz-ú ingatlanon (Paul Lechler utca) található egy D225 KPE 

vízellátó gerincvezeték. Az ingatlan vízellátása ezen gerincvezetékről történő leágazással (bekötővezetékkel)  

valósítható meg. 

 

Az ingatlanon a tervezett épületek alatt jelenleg egy meglévő D700 méretű azbesztcement anyagú vízellátó 

gerincvezeték húzódik. 

 

Szociális vízigény: 20 m
3
/d 

Tűzi víz  

Az ingatlanon belül, a tervezett épület körül 6 db tűzcsap és 1 db sprinkler tartály elhelyezését tervezik.  

Szükséges oltóvíz mennyiség: 4200 l/s 

Amennyiben a hálózatról ezen vízmennyiség közvetlenül nem biztosítható, tüzivíz tározó kialakítására kerül 

sor. 

A telephelyen mindkét épületben az OTSZ 79 § (1) bekezdés szerint fali tűzcsap kiépítése tervezett. A fali 

tűzcsapok vízellátása a közmű hálózatról tervezett. Biztosítandó vízmennyiség 150 l/perc/tűzcsap, 

egyidejűség 2 db.  

 

2. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS/ELŐTISZTÍTÁS 

A tervezett épületek tetőfelületéről, parkolókból elfolyó csapadékvíz elszikkasztásra kerül (szikkasztó 

árokban, vagy szikkasztó mezőn). A parkoló felületeken összegyűlt csapadékvizek alkalmazási engedéllyel 

rendelkező, méretezett homok- és olajfogó előtisztítóba kerülnek bevezetésre. A kamionok rakodó dokkjainál 

esetleg elfolyó, elcsöpögő olajokkal és hűtőfolyadékkal szennyezett csapadékvíz beépített rácsos folyókán és 

víznyelőkön keresztül szintén ezen előtisztító műtárgyakba kerülnek. 

 

A talajvíz nyugalmi szintje 2-4 méterrel a térszín alatt húzódik.  

 

3. SZENNYVÍZ ELVEZETÉS 

Az ingatlanokon egyelőre csak kommunális szennyvíz keletkezésével számoltak. A keletkező kommunális 

szennyvíz az üzemi zártrendszerű, gravitációs csatorna-hálózatba, házi szennyvíz átemelőbe kerül, majd a 

városi közüzemi szennyvíz elvezető rendszerbe. 

 

Északi (’B’) telephely 8364/32 hrsz.  

Az ingatlan szennyvízelvezetése a 8373/33 hrsz.-ú ingatlanon (Ipar utca), vagy a távolabb lévő 8683/286 

hrsz.-ú ingatlanon (Momofuku utca) lévő gravitációs gyűjtőcsatorna utolsó aknájában biztosított. 

Napi átlagos szennyvízmennyiség: 20 m
3
/d 

 

Déli (’A’) telephely  
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A tervezett ingatlan szennyvízelvezetése a 8683/289 hrsz.-ú ingatlanon (Paul Lechler utca), lévő D110 

méretű nyomás alatti gyűjtőcsatornára történő rácsatlakoztatással oldható meg, melynek befogadója a 

közterületi elválasztott rendszerű közcsatorna.  

Napi átlagos szennyvízmennyiség: 20 m
3
/d 

 

 

Hatóságom rendelkezésére bocsátott vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítom, hogy a 

tervezett beruházás kijelölt vízbázis védőterületet nem érint, a tevékenység az árvíz és a jég levonulásra a 

mederfenntartásra káros hatást nem gyakorol. 

 

Környezeti hatások: 

Felszíni víz: 

Sem a létesítés, sem az üzemeltetés nem veszélyeztet felszíni vízfolyást. 

 

Felszín alatti víz: 

Kivitelezés alatt: 

A kivitelezés során előfordulhat a munkagépekből származó üzemanyag, olaj elfolyása, csöpögése. A 

jelenleg használatos korszerű gépek mellette ez gyakorlatilag havária helyzetnek tekinthető. Amennyiben 

mégis előfordul, akkor a szennyeződött talajréteget azonnal el kell távolítani, meg kell akadályozni a 

felszín alatti víz szennyeződését 

Üzemeltetés alatt: 

Potenciális szennyező hatás a parkoló személygépjárművekből és a beszállító járművekből esetlegesen 

elcsöpögő motorolaj és üzemanyag. Az előtisztító műtárgyak szakszerű üzemeltetése mellett a felszín alatti 

vízre normál üzemmódban az üzemelés nincs értékelhető hatással. 

 

A rendelkező részben tett előírások indokolása: 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A.§ (1) bekezdés a) pont szerint a jogszabály alapján 

bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges a vízimunka elvégzéséhez, a 

vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély). Ezen jogszabályi hely alapján a 

közüzemi ivóvíz-gerincvezeték kiváltás és az ingatlanok csapadékvíz elhelyezése esetében a vízjogi létesítési 

engedély megszerzésének kötelmét írtam elő. 

 

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 felszín alatti vízben a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 

határozza meg. 

 

A tevékenység a dokumentációban foglaltak alapján és jelen állásfoglalás előírásainak betartása mellett 

megfelel a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére vonatkozó jogszabályokban 

rögzítetteknek. 

 

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

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

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

Az Ákr. 50.§. (5) bekezdés b) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be - ha függő hatályú 

döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

A szakhatósági megkeresés 2019. január 04. napján érkezett hatóságomra. A hatóságom szakhatósági 

állásfoglalását a fentiekre tekintettel az ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

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

 

* 

 

Várható környezeti hatások: 

 

Levegőtisztaság-védelem 

A beruházással érintett terület Kecskemét Déli Iparterületén helyezkedik el. A vizsgált területen Kecskemét 

ipari és lakossági emissziói, valamint a környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai jelentik az 

alapállapotot. 

A tervezett beruházás építési fázisában a munkagépek és a szállító járművek kipufogó gázainak 

légszennyezőanyag kibocsátásával, valamint a munkagépek porszennyezésével kell számolni. A kivitelezés 

során a környezet porterhelése átmeneti jellegű, a tereprendezés és földmozgatás befejezésével ez a negatív 

hatás megszűnik. A kivitelezés során végzett tevékenység légszennyezőanyag kibocsátásának közvetlen 

hatásterülete az építéssel érintett terület közvetlen környezete, valamint a szállítási útvonalak. 

A létesítmény fűtési igényeinek ellátását az irodaépületek esetében 1 db 50 kW-os kondenzációs fali kazán, a 

csarnokok esetében 18 db sötétsugárzó (42 kW) segítségével valósítják meg. A létesítményben bejelentésre 

kötelezett légszennyező pontforrás nem létesül. 

A tevékenység várhatóan nem befolyásolja jelentősen a környezet alkalmazkodási képességét a 

klímaváltozáshoz. A tervezés, kivitelezés, üzemelés során a környezeti változók figyelembevétele és 

megfelelő előtervezés mellett a változó klimatikus viszonyok várhatóan nem fejtenek ki számottevő hatást a 

létesítményre. 

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

szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Földtani közeg védelme 

Kivitelezés 

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.  

 

Üzemelés 

A telep vízellátása városi ivóvízhálózatról biztosított.  

A keletkező szociális szennyvíz a közcsatornába kerül bevezetésre.  

A létesíteni tervezett üzemcsarnokba csupán raktározás történik, ezért technológiai szennyvíz keletkezésével 

nem kell számolni. 

A tetőfelületekről lefolyó tiszta csapadékvizeket elválasztott csatornahálózattal gyűjtik össze, majd 

elszikkasztják. A közlekedési útvonalak, a parkoló és a rakodó felületein összegyűlt, szennyeződött 

csapadékvíz homok- és olajfogó műtárgyon történő átvezetést követően kerül a közcsatornában. 

 

Havária 
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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. Az üzemelési utasítások maradéktalan betartásával a környezetet veszélyeztető 

havária helyzetek kialakulása minimálisra csökkenthető. 

 

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. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

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

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek történő átadásig. A munkavállalók szükségleteiből 

keletkező települési vegyes szilárd hulladékot hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtik elszállításig. Az üzem 

működése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat szelektíven, megfelelő nagyságú 

gyűjtőhelyen gyűjtik hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek történő átadásig.  

 

Zajvédelem: 

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

rendelet hatálya alá tartozik.  

A fejlesztéssel érintett ingatlanok: a déli telephely („A” telephely) esetén a 8683/419 és 8683/303 hrsz. hrsz. 

alatti ingatlan. A területek gazdasági övezetben helyezkednek el (Gksz-8159). Az ingatlanok közvetlen 

környezetében gazdasági területek találhatóak. A fejlesztés során a telephelyen összesen 2 db, 20 000 m
2
-es 

csarnokot alakítanak ki, melyekben várhatóan autóipari összeszerelő egységeket alakítanak ki. A tervezés 

során a csarnokokban végezni kívánt tevékenységek még pontosan nem ismertek. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ingatlanon folytatott kivitelezési és a 

várható üzemi 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 nem 

található zajtól védendő épület vagy védett terület.  

 

Természetvédelem 

Az érintett belterületi ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, 

természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. A beruházási terület antropogén hatásoknak kitett, rajta 

természetközeli élőhely nem található, továbbá az érintett területről védett, fokozottan védett növény- és 

állatfaj előfordulásáról sincs hatóságunknak tudomása. 

 

* 

 

Hivatalunk a 2019. január 3-án kelt, BK-05/KTF/00095-3/2019. számú levelével – figyelemmel a R. 1. § (6b) 

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

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) az alábbi, 2019. január 9-én kelt, 1503-

2/2019. számú levével megküldte az érintett ingatlanokra vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó 

előírásának elérési útvonalát, valamint a hatályos szabályozási tervlapot és a hozzá tartozó jelmagyarázatot, 

valamint az alábbi nyilatkozatot tette: 

 

„Tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenységgel érintett területek Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási 
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terv 49-21., 49-22., 49-23., 49-24. és 49-41. számú szelvényein találhatók, az ingatlanok Gksz-8159 jelű, 

gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület övezetben helyezkedik el. 

 

A hatályos TRT a http://kecskemet.hu/ honlapon érhető el: Önkormányzat/ Városfejlesztés/ Városrendezés/ 

Hatályos Terv/ Helyi Építési Szabályzat. Szerkezeti terv. Szabályozási tervlapok almenü pontban. 

 

A HESZ 2.6. melléklete tartalmazza az építési övezetekben elhelyezhető funkciókat, mely szerint 

Gksz övezetben logisztikai funkciójú építmény létesíthető. 

Tájékoztatom, hogy a HESZ 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján „településrendezési szerződést kell 

kötni gazdasági területen a telek 40 %-nál nagyobb mértékben való beépítése esetén.” 

 
A Jegyző természetvédelmi szempontból a tervezett beruházás ellen nyilatkozatot nem tett, 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. 

 

http://kecskemet.hu/
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A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00095-1/2019. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. február 10. 

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 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. VGP Park Kecskemét Kft. (9024 Győr, Kálvária u. 55. 2. em. 3.)                                26562977#cegkapu 

2. KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft. (1078 Budapest, Murányi u. 1. 2. em. 7.)             10259470#cegkapu 

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

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

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

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

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

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

8. Hatósági Nyilvántartás 

9. Irattár 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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