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H A T Á R O Z A T 

 

Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. (Székhely: 9245 Mosonszolnok, Szabadság u. 35., 
KÜJ: 100 246 456, Cégjegyzék száma: 08-06-013901, KSH szám: 28424374-2920-117-08, Adószáma: 

28424374-2-08, hivatalos elektronikus elérhetősége: 28424374#cegkapu) meghatalmazása alapján eljáró 

Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1122 Budapest, Határőr út 39., hivatalos 
elektronikus elérhetősége: 10519224#cegkapu) által 2020. március 30-án előterjesztett, 2020. április 30-án, 

valamint 2020. május 4. napján kiegészített – SMP logisztikai központ létesítése Kecskeméten (a 801/304 

hrsz., KTJ: 102 681 218, középponti EOV-koordináták: EOVx = 699 475 m,  EOVy = 168 465 m alatti 

ingatlanon)  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. 
 

Az R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenység építési és használatbavételi engedélyek, valamint 
a vízügyi hatóság 35600/1533-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltak szerint, vízjogi 

engedély birtokában kezdhető meg. 

 

Az R. 5. § (2) bekezdés cb) pontja és Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 9747-2/2020. számú 

nyilatkozatában foglaltak alapján megállapítom, hogy a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel a 

tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel való összhang tekintetében, azonban az összhang 

legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem előterjesztéséig 

megteremthető. A tervezett tevékenység és a településrendezési eszközök közötti összhangot meg kell 

teremteni, ezáltal a kizáró okot meg kell szüntetni a tervezett tevékenyéghez szükséges létesítési, építési 

engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig. 

* 



2 

 

2 
 

 

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: 

 

1.1.  Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. (9245 Mosonszolnok, Szabadság u. 35.) 

által előterjesztett SMP logisztikai központ létesítése Kecskeméten (a 801/304. hrsz. középponti 

EOV-koordináták:EOVx= 699475 m, EOVy= 168465 m alatti ingatlanon) tárgyú, előzetes 

vizsgálati dokumentációhoz 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 hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő, a Feltárási 

Projekttervet is magában foglaló előzetes régészeti dokumentáció (ERD) I. és II. részét is el 

kell készíttetni, és azt a beruházás kivitelezésének megkezdése előtt legalább 60 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 előzetes vizsgálati dokumentációt a talajvédelmi hatóság elfogadja, a tervezett beruházással 

kapcsolatban kifogást nem emel. A tevékenység megvalósítása és az üzemeltetés során a környező 

termőföldek minőségében kár nem keletkezhet, azokra semmilyen inert vagy egyéb hulladék nem 

kerülhet, a talajvédő gazdálkodás feltételei nem korlátozódhatnak. 
 

4. erdészeti szakkérdésben, így különösen a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata tekintetében; és b) ha az 

eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban 
foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében:  

 

4.1. A benyújtott dokumentáció jóváhagyásához feltétel nélkül hozzájárulok.  

 
* 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/1533-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása az 

alapkérelemre: 

 

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

Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály megkeresése alapján „Kecskemét 

801/304 hrsz. alatti ingatlanon SMP logisztikai központ létesítése” tárgyában indított előzetes vizsgálati 
eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom 

 

az alábbiak szerint: 

1. Az érintett ingatlanon megvalósítani tervezett csapadékvíz elhelyező rendszer vonatkozásában 
vízjogi létesítési engedélyezési eljárást kell lefolytatni hatóságomon. A vízjogi létesítési 

engedélyezési tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról alkotott 72/1996. 
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(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. 
 

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

nem származhatnak jelentős környezeti hatások, ezért a tevékenység folytatásához környezeti hatásvizsgálati 

eljárás lefolytatása nem szükséges. 

 

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 határozat a közléssel – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé 
válik. 

 

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. 

 
A perben jogi képviselet kötelező. 

 

 I N D O K O L Á S 

 
Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. (Székhely: 9245 Mosonszolnok, Szabadság u. 35., 

KÜJ: 100 246 456, Cégjegyzék száma: 08-06-013901, KSH szám: 28424374-2920-117-08, Adószáma: 

28424374-2-08, hivatalos elektronikus elérhetősége: 28424374#cegkapu) meghatalmazása alapján eljáró 

Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1122 Budapest, Határőr út 39., hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 10519224#cegkapu) 2020. március 30-án – SMP logisztikai központ létesítése 

Kecskeméten (a 801/304 hrsz., KTJ: 102 681 218, középponti EOV-koordináták: EOVx = 699 475 m,  EOVy 
= 168 465 m alatti ingatlanon)  tárgyú – az R. szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti 

kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2020. március 31. napján közigazgatási hatósági 

eljárás indult. 

 
Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 1. §-a és 1. számú mellékletének 3. pontja alapján jelen eljárás tárgya 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 
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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 hulladékgazdálkodási 

szempontból hiányos, ezért a BK/KTF/01216-11/2020. számú végzéssel az alábbiakra hívta fel hatóságunk a 
kérelmező ügyfelet: 

 

1. „Kérjük, adja meg a létesítmény KTJ azonosító adatot. 
2. Kérjük nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a meglévő SMP gyártó üzemben a telephelyen 

keletkező hulladékokat munkahelyi, vagy üzemi gyűjtőhelye(ke)n gyűjtik-e. 

3. Nyilatkozni szükséges, hogy az adott gyűjtőhely(ek) kiépítettsége kielégíti-e a 246/2014. (IX. 29.) 
Korm. rendelet vonatkozó előírásait.” 

 

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

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. az előterjesztett dokumentációt 2020. április 30-án, valamint 2020. 
május 4. napján kiegészítette.  

 

A kérelmező adatai: 
Név:              SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt.  

Székhely:             9245 Mosonszolnok, Szabadság u. 35. 

Cégjegyzék száma:            08-06-013901 
KSH száma:             28424374-2920-117-08 

Adószáma:             28424374-2-08 

KÜJ szám:  100 246 456 

 

A beruházás helye: 

Telephely címe:  6000 Kecskemét 

Helyrajzi szám: 0801/304 hrsz.  
Terület nagysága:  20,0764 ha 

Művelési ága:  kivett telephely 

Tulajdonos:  SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. 

KTJ szám: 102 681 218 
Súlyponti EOV koordináták: EOVx: 699 475 m 

 EOVy: 168 465 m 

 
Tervezett építmény: 1 db csarnoképület (20.500 m²) 

 

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 - élővilágvédelmi szakértő 
 

A kiegészített dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak. 
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A telephely elhelyezkedése: 

A beruházási tevékenységet Kecskemét külterületén, a 0801/304 hrsz. alatti ingatlanon valósítják meg egyéb 

ipari gazdasági övezetben. A tervezett létesítményt É-i irányból az SMP meglévő gyárüzemének 0801/303 

hrsz.-ú területe, K-i és D-i irányokból a 0800/10 és a 0800/13 hrsz.-ú közutak, Ny-i irányból pedig a 
0801/107 hrsz.-ú, jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló, beépítetlen, „Máá” övezeti besorolású - 

általános árutermelő mezőgazdasági terület határolja.  

Az ingatlan mérete 20,0764 ha, művelési ága kivett telephely. A tervezett létesítmény területfoglalása 7,8965 
ha. A tervezett csarnoképület alapterülete 20.500 m². 

 

A tervezett tevékenység: 

A vizsgált fejlesztés során egy új logisztikai raktárcsarnokot terveznek kialakítani a hozzá tartozó irodai és 
egyéb funkcionálisan kialakított helyiségekkel, továbbá a működtetésükhöz szükséges, kapcsolódó 

épületgépészeti egységekkel, berendezésekkel együtt.  

A tervezett logisztikai központ alapvetően különböző anyagok, alkatrészek, köztes termékek és termékek 
átmeneti raktározására szolgál. Az adott logisztikai feladattal összhangban a különböző raktározandó 

tételeket különböző csarnokrészeken helyezik el. A csarnokrészeket építészetileg nem választják le, a teljes 

csarnok várhatóan egy légteret alkot. 
 

Az ingatlanra tervezett létesítmények: 

 1 db csarnoképület (raktár, szociális és irodai blokk) 

 1 db porta épület (egyszintes épület)  

 2 db csapadékvíz szikkasztó medence (tetőfelületről összegyűjtött csapadékvíz, illetve a burkolt 

felületekről lefolyó csapadékvíz) 

 dolgozói személygépkocsi parkoló (burkolt felületű, tervek szerint 50 férőhelyes) 

 
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 2020. 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 Jegyzőjének 10867-2/2020. számú tájékoztatása szerint – Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalában 2020. április 8. és 2020. április 24. 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:  

 
Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásának 

közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

 

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 
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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.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet alapján adtam ki. 
 

Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 1. §-a, 1. számú melléklet 3. pontja alapján jelen eljárás tárgya 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.  

 

A népegészségügyi hatóság hatáskörét a Rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat B. pont, 
illetékességét 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 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: 

 

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. 

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy az előzetes régészeti dokumentáció illetve a feltárási projektterv készítésére a 
Kötv. 23/C. § (3) bekezdése és a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a 

Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. jogosult (Elérhetőség: Várkapitányság 

Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., 1519 Budapest, Pf.:365, Telefon: +36 20 259 4952, 

regeszetiprojektiroda@varkapitanysag.hu). 
 

Ezt figyelembe véve a 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.  

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 
 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal 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. 
 

4.  Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 
A megkereséshez mellékelt dokumentáció, valamint hatóságunk nyilvántartása, alapján megállapítottam, 

hogy az érintett területen az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdő nem található, ezért 

feltétel előírása nem szükséges. 
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A vizsgált szakkérdés tekintetében kialakított állásfoglalásomat a 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) 

bekezdése alapján eljárva, a rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, 

továbbá a Rendelet 28. § (1) bekezdése, az 5. melléklet I. táblázat, 6. pontja, alapján adtam ki. 

 
* 

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 2020. április 7-én kelt, BK/KTF/01216-5/2020. számú levelével. 
  

A szakhatóság 35600/1533-1/2020.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 35600/1533-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztályának fenti számú - 2020. április 07. napján érkeztetett - 

megkeresésében a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi 
hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. (9245 

Mosonszolnok, Szabadság u. 35.) megbízása alapján az EDiCon Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) 

kérelmére indult, „Kecskemét 801/304 hrsz. alatti ingatlanon SMP logisztikai központ létesítése” tárgyban 
indult előzetes vizsgálati eljárásban. 

 

Hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott, EDiCon Kft. által kidogozott EVD 

(témaszám: E-1091/20) alapján az alábbiakat állapítottam meg: 
 

A tervezett beruházás főbb jellemzői: 
A tervanyag szerint a SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. a Kecskemét 801/304 hrsz. alatti 
ingatlanon logisztikai csarnok létesítését tervezi. 

 

Az ingatlan teljes területe: 200 764 m
2
 

A tervezett csarnok területe: 20 500 m
2
 

A tervezett összes létesítmény terület foglalása: 78 965 m
2 
Dolgozói létszám: 138 fő 

Műszakok száma: 3 

Főbb létesítmények: 
• Csarnoképület (raktár, szociális és irodai blokk) 

• Dolgozói parkoló (50 férőhelyes, burkolt felületű, személygépkocsi parkoló) 

• Porta épület (egyszintes épület) 

• Csapadékvíz szikkasztó medencék (2 db, tetőfelületről összegyűjtött csapadékvíz, illetve a 

burkolt felületekről lefolyó csapadékvíz elhelyezésére) 

•  

A Kecskemét 801/304 hrsz. alatti ingatlan közvetlen szomszédságában, attól északra működik az SMR Bt. 
Kecskemét 801/303 hrsz. alatti lökhárító telephelye. 

 

Tervezett tevékenység: 
A tervezett logisztikai központ alapvetően különböző anyagok, alkatrészek, köztes termékek és termékek 

átmeneti raktározására szolgál. Az adott logisztikai feladattal összhangban a különböző raktározandó tételek 

elhelyezése különböző csarnokrészeken történik. A csarnokrészek építészetileg nem kerülnek leválasztásra, a 
teljes csarnok várhatóan egy légteret alkot. A beszállított anyagok egy részét átcsomagolják, majd így 

kiszállításra és továbbértékesítésre kerül. A raktározott áruk másik részét összekészítik, majd kerekes 
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kocsikra és tehergépkocsira történő felrakodást követően átszállítják a szomszédos SMP gyártó üzembe. 

 

1. VÍZELLÁTÁS 

A csarnok esetében csak szociális vízhasználattal számoltak. Az épület vízellátását a meglévő városi 
közüzemi ivóvíz ellátó rendszerre való csatlakozással oldják meg. 

 

Szociális vízigény: 12 m
3
/d 

 

Tüzivíz: 

Fali tűzcsapokkal és nyomásfokozóval, továbbá sprinkler rendszer külső tartállyal és gépházzal tervezik 

biztosítani. 
 

2. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS/ELŐTISZTÍTÁS 

A tervezett épületek tetőfelületéről, parkolókból elfolyó csapadékvíz külön rendszerben kerül összegyűjtésre, 
majd szükség szerint átemeléssel jut a kapcsolódó szikkasztó medencébe. A parkoló- és burkolt felületeken 

összegyűlt csapadékvizeket CE minősítéssel rendelkező, méretezett, by-pass nélküli iszap- és olajfogó 

műtárgyban előtisztítják. 
 

1. sz. szikkasztó tó hasznos térfogata: 800 m3 (tiszta csapadékvíz) 

2. sz. szikkasztó tó hasznos térfogata: 450 m3 (szennyeződhető csapadékvíz) 

 
A tározó-szikkasztó tavak fenék- és rézsűvédelmét a becsatlakozási pontok környezetében betonba rakott 

terméskő burkolattal tervezik, míg a fenék és rézsű egyéb területét vízépítési terméskő szórással alakítják ki. 

 

3. SZENNYVÍZ ELVEZETÉS 

Az ingatlanon kizárólag kommunális szennyvíz keletkezésével számoltak. A keletkező kommunális szennyvíz a 

városi közüzemi szennyvíz elvezető rendszerbe kerül. 
Napi átlagos szennyvízmennyiség: 12 m

3
/d 

 

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 tevékenységből esetlegesen eredő, a felszín alatti vizekre, illetve a földtani közegre káros anyagok 

kijutása a raktárépületből nem várható tekintettel arra, hogy a raktározott áru legnagyobb része szilárd 

halmazállapotú és veszélyes anyagokat nem tartalmaz. A kis mennyiségben raktározott folyékony 

halmazállapotú alapanyagok tárolási területén, vagy egyedi kármentő tálcák kerülnek használatra a 
tartályok alatt, vagy megfelelő vízszigetelő és kémiailag ellenálló burkolattal rendelkező padlózaton 

kerülnek elhelyezésre, tárolásra. Amennyiben a veszélyes alapanyagok tároló területe pontosan kijelölhető 

és lehatárolható, a megfelelő műszaki védelem kialakításra kerül. 
 

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 
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az ingatlanon tervezett csapadékvíz elhelyezés 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, valamint a tervezett beruházás kijelölt vízbázis védőterületet nem érint, a tevékenység az árvíz 

és a jég levonulásra a mederfenntartásra káros hatást nem gyakorol. 
 

Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 253/2015. (IX.8.) Korm. 
rendelet alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy, a 2006. évi LIII. 

tv. alapján a szakhatósági állásfoglalás kiadásának határideje 15 nap. 

 

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 2020. április 07. napján érkezett hatóságomra. A hatóság szakhatósági 
állásfoglalását a fenti 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. 

 

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.” 

 

* 
 

Hivatalunk a 2020. április 7-én kelt, BK/KTF/01216-4/2020. számú levelével – figyelemmel a R. 1. § (6b) és 

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

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője a megkeresésre a településrendezési eszközökkel való összhang 

megállapítása érdekében 9747-2/2020. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

 
„Tájékoztatom, hogy a tervezett tevékenységgel érintett terület 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 terv 56. 

számú szelvényén található, az ingatlan Gip-9156 jelű, gazdasági ipari övezetben helyezkedik el. Az 

érintett telket a településrendezési terv tervezett belterületnek jelöli, így annak belterületbe vonása 

kezdeményezhető a jogszabályi feltételek betartása mellett. 

A HÉSZ teljes terjedelmében a honlapon elérhető: (www.kecskemet.hu Önkormányzat 

http://www.kecskemet.hu/


10 

 

10 
 

 

/KözgvűlésZRendeletek egységes szerkezetben 

Kecskemét Megyei Jogú Város hatályos Településrendezési terve teljes terjedelmében a honlapon elérhető: 

www.nit.hu/ Önkormányzati rendeletek/ Bács-Kiskun megye, Kecskemét. 2015, 33/ 1. melléklet 

A HÉSZ 2.6. melléklete tartalmazza, az építési övezetben elhelyezhető funkciókat, melyben foglaltaknak 

megfelelően a logisztikai központ létesíthető. 

A logisztikai központ létesítése a HÉSZ területfelhasználására vonatkozó előírásaival összhangban van, 
azonban az ingatlan megközelítésére vonatkozó az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (Xn.20.) Korm. rendeletben (továbbiakban: OTÉK) foglalt előírásoknak, valamint a HESZ a 

beépítésre szánt területek feltárására szolgáló útszélesség előírásainak nem feleltethető meg. 

A fentiek figyelembevételével a tárgyi ingatlanon, a véleményezésre megküldött tervdokumentációban 

szereplő fejlesztés nem feletethető meg a HÉSZ és az OTÉK megközelítésére irányuló előírásainak.” 

Hatóságunk a 2020. május 5.-én kelt, BK/KTF/01216-15/2020. számú levelével ismételten megkereste 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét, aki a helyi természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos 
önkormányzati szabályozással való összhang tekintetében 10867-2/2020. 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.” 

Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. Kecskeméten megvalósuló beruházásával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

253/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 1. §-a és 1. számú mellékletének 3. pontja alapján jelen eljárás tárgya 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy, azonban egyúttal nem minősül 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházásnak is. 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 9747-2/2020. számú nyilatkozata alapján a 

tervdokumentációban szereplő fejlesztés jelen eljárás időpontjában hatályos településrendezési eszközökkel 

nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési 
engedély iránti kérelem előterjesztéséig megteremthető, az  összhang jövőbeli megteremtése nem zárható ki, 

ezért hatóságunk az R. 5. § (2) bekezdés cb) pontja alapján jelen határozat rendelkező részében ezt a 

lehetőséget rögzítette, és előírta, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság 

döntéséig meg kell szüntetni. 
 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatásvizsgálata: 

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

 

Levegőtisztaság-védelem 
A tervezett új logisztikai raktárcsarnok Kecskemét külterületi részén, a 0801/304 hrsz. alatti ingatlanon 

található, egyéb ipari gazdasági területen. A létesítménytől K-re helyezkedik el közvetlen szomszédként a 

Mercedes-Benz személyautógyár telke, mely hasonlóan ipari, gazdasági terület. A tárgyi ingatlantól Ny-ra 
mezőgazdasági általános árutermelő terület övezetbe sorolt ingatlanok helyezkednek el, míg az újonnan 

kialakított ipari övezetet D-i irányban védelmi erdő besorolású területek veszik körül.  

A vizsgált területen Kecskemét ipari és a lakossági emissziói, továbbá a környék mezőgazdasági területeinek 

diffúz kibocsátásai, valamint a vizsgált telephely jelenlegi kibocsátásai jelentik az alapállapotot. 
 

http://www.nit.hu/_%c3%96nkorm%c3%a1nyzati_rendeletek/_B%c3%a1cs-Kiskun_megye,_Kecskem%c3%a9t._2015,_33/_1._mell%c3%a9klet
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Létesítés 

A raktárcsarnok építése során nagyobb mennyiségű föld és talaj mozgatása válik szükségessé, ami várhatóan 

a mélyebben fekvő területekre kerül visszatermelésre. A tervezett létesítmény, építési - tereprendezési 
szakaszában várható a környezeti levegő szállópor koncentrációjának kismértékű emelkedése, valamint a 

munkagépek és szállító gépjárművek kipufogógázának levegőterhelő hatása, azonban ez az állapot csak 

átmeneti jellegű, a kivitelezési műveletek befejezésével ez a negatív hatás megszűnik. A kiporzás az építési 
terület nedvesítésével csökkenthető.  

A kivitelezés során végzett tevékenység légszennyezőanyag kibocsátásának közvetlen hatásterülete a 

telepítési helyszín középpontjától számított 150 m-es környezete, valamint a szállítási útvonalak. A telepre 

irányuló célforgalom (egyes járműkategóriákban 5-6 jármű/h) által kibocsátott légszennyező anyagok 
mennyisége a térség forgalmához képest nem számottevő mennyiségű. 

 

Üzemelés 
A tervezett létesítményben a tervek szerint tüzelőberendezéseket nem telepítenek.  

A csarnoképületben termoventilátorok fogják biztosítani a temperálást a peremzónában, míg a csarnok belső 

részen leszorító ventilátorokat telepítenek. A fűtési hőtermelést levegős hőszivattyúkkal biztosítják, melyeket 
a tetőn, az irodablokk felett helyeznek el. A hőszivattyúk tervezett kapacitása 2x500kW. Az irodablokkban 

radiátorok + fan-coil készülékek révén történik a hőleadás, míg a hőtermelést egy 100 kW-os levegős 

hőszivattyú biztosítja, amelyet szintén a tetőn helyeznek el. Az irodai hőszivattyú nyáron hűtésre is 

használható. 
A létesítményben alapvetően gravitációs szellőzés tervezett a kapukon és a kupolákon keresztül. Az 

irodarészen a belsőterű helyiségek részére kis légkezelő gép biztosítja a szellőztetést. A gépet az irodablokk 

tetején (még a csarnok légterében) telepítik, kapacitása kb. 5.000 m³/h. Levegő beszívás és kidobás a tetőn 
történik. 

A dokumentációban foglaltak alapján a raktárcsarnok üzemeltetése során engedélyköteles légszennyező 

pontforrás nem létesül.  
Az új létesítménybe történő beszállítás és kiszállítás kizárólag közúton történik. Üzemi szállítási tevékenység 

a nappali és az éjjeli időszakban is tervezett, ennek megfelelően maximum 100 db nehéz tehergépjármű 

érkezésével és távozásával lehet számolni a napi 3 műszak során. A raklapokat, palettákat a raktár csarnokon 

belül elektromos targoncákkal mozgatják. 
Műszakváltások idején a dolgozói parkoló maximális kapacitáskihasználtságát feltételezve nappal max. 50 

db, éjjel max. 20 db személy- és kisteher gépkocsi egyszeri behajtásával és kihajtásával lehet még számolni. 

Az érintett terület levegővédelmi szempontú hatásterülete várhatóan a bekötőút úttengelytől számított 10 m-
es sáv által meghatározott területe, illetve a telephely középpontjától mért 172 m sugarú kör által bezárt 

terület. A levegővédelmi hatásterület a telephely területére korlátozódik. 

A tárgyi raktárcsarnok tevékenységéhez kapcsolódó közúti és telephelyi belső forgalom várhatóan nem 

okozza a levegőterheltségi szint egészségügyi határértékeinek túllépését.  
 

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 tervezett logisztikai tevékenység a környezetére levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot 

várhatóan nem jelent a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Földtani közeg védelme 

Műszaki védelem 

A tevékenységből esetlegesen eredő, a földtani közegre káros anyagok kijutása a raktárépületből nem 
várható, tekintettel arra, hogy a raktározott áru legnagyobb része szilárd halmazállapotú és veszélyes 

anyagokat nem tartalmaz. A kis mennyiségben raktározott folyékony halmazállapotú alapanyagok tárolási 

területén, vagy egyedi kármentő tálcákat használnak a tartályok alatt, vagy megfelelő vízszigetelő és 
kémiailag ellenálló burkolattal rendelkező padlózaton helyezik el őket, tárolásra.  
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Csapadékvíz elvezetés és elhelyezés 

A helyszíni adottságok, az épületek és burkolatok kialakítása miatt két darab tározó-szikkasztó tó létesítését 

tervezik. Az 1. számú tó a logisztikai raktár épület tetőfelületi, tiszta csapadékvizeit fogadja, míg a 2. számú 

tó az út-, parkoló-, és térburkolatról elfolyó, méretezett és CE engedéllyel rendelkező, by-pass nélküli iszap-
olajfogó berendezésen előtisztított, burkolati vizeket fogadja be, majd elszikkasztja. A csatolt dokumentáció 

szerint 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 várhatóan a földtani közeg minőségének romlását.  

 

Szennyvízkezelés 

A raktárcsarnokban keletkező szennyvíz kizárólag kommunális jellegű, azaz jelentős, illetve különleges 
szennyezőanyag tartalom előfordulása a kibocsátott szennyvízben nem várható.   

 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) 

bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 
állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

Hulladékgazdálkodás 

Hulladéktermelés a telepítés időszakában 
Az építkezés folyamán minimális mennyiségű hulladék keletkezik, mivel a tervezett létesítményt előre 

gyártott elemekből állítják fel. Ezen kívül az előre gyártott elemek, a telepítendő technológiai berendezések 

csomagoló anyagai és az épület végső kialakításához felhasznált anyagok (pl. festékek, felületkezelők, 
ragasztók, szigetelőanyagok, kábelek) göngyölegei, hulladékai teszik ki a keletkező hulladék fő tömegét. 

Számolhatunk még kis mennyiségű fémhulladékkal, mely fúrásból, vágásból származhat. Pontos minőségi és 

mennyiségi meghatározásuk, kezelésük módja a tervezés jelen fázisában még nem ismert. Keletkezésük a 
létesítmények kialakításától, az alkalmazandó kivitelezési technológiáktól függően a teljes beruházási 

időszakban, a munkák ütemezésének megfelelően várható. Az építési és bontási hulladék kezelésének 

részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési engedélyezési eljárás 

során előírja építési-bontási hulladék tervlap készítését, a keletkezett hulladékok nyilvántartását, illetve 
keletkezett építési hulladékok tényleges mennyiségének meghatározását és az erről szóló adatközlést. A 

tervezett építkezés során keletkező hulladékok – környezetvédelmi szempontból megfelelő – gyűjtéséről és 

elszállításáról, illetve azok ellenőrzéséről a beruházó a kivitelezőkkel kötendő szerződésekben rendelkezik.  
 

A kivitelezés során várhatóan keletkező hulladékok és becsült mennyiségük 

 

Munkafázis Hulladékok 
Hulladék 

azonosító 

kód 

Becsült 

mennyiség 
(t összesen) 

Gyűjtés módja 

Alapozás, 

földmunka 
kő és betontörmelék 17 01 01 1.0 

Kivitelezővel 
egyeztetett 

módon 

Szerkezetépítés, 

szakipari munkák, 

szerelések 

papír és karton csomagolási 

hulladékok 
15 01 01 1.0 

Szelektíven, 

fém  
konténerben, 

lehetőség szerint 

fedett területen 

műanyag csomagolási hulladékok 15 01 02 0.5 

fa csomagolási és egyéb építési 
hulladék 

15 01 03 
17 02 01 

1.0 

fém csomagolási és egyéb építési 

hulladék 
15 01 04 
17 04 07 

0.6 

festékkel szennyezett göngyöleg 15 01 10* 0.1 

kábelek 17 04 11 0.2 
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vas és acélhulladék 17 04 05 0.5 

veszélyes anyagokkal szennyezett 
fémhulladékok 

17 04 09* 0.1 

szigetelőanyagok 17 06 04 0.3 

Közmű kialakítása 

beton- és kőtörmelék 17 01 01 0.5 

Kivitelezővel 

egyeztetett 

módon 

kábelek (nem szennyezett) 17 04 11 0.1 

szigetelőanyagok 17 06 04 0.05 

műanyag hulladék 20 01 39 0.05 

festékkel szennyezett göngyölegek 15 01 10* 0.05 

Útépítés beton- és kőtörmelék 17 01 01 0.2 

 

Hulladéktermelés az üzemeltetés időszakában 
A vizsgált SMP logisztikai raktárcsarnok működése során jelentős hulladékképződésre, illetve veszélyes 

hulladékok képződésére nem kell számítani. A irodai és szociális tevékenység eredményeképpen 

kommunális hulladék, illetve az egyes áruk esetében felmerülő újracsomagolási tevékenység során 
különböző típusú csomagolási hulladékok képződhetnek. Ezek gyűjtését munkahelyi gyűjtőhelyen végzik 

megfelelő mennyiségben kihelyezett edényzetben, ahonnan közvetlenül elszállítják a hulladékokat.  

 

Üzemelés során várhatóan keletkező hulladékok és becsült mennyiségük 
 

Hulladék 

azonosító 

kód 
Hulladék megnevezése 

Kapcsolódó művelet, 
keletkezés helye 

Gyűjtés módja 
Hulladék 

mennyisége 

évente 

15 01 01 
papír és karton csomagolási 

hulladék 
újracsomagolás 

1100 l-es műanyag edény 
(kék) 

15 t 

15 01 02 
műanyag csomagolási 

hulladék 
újracsomagolás 

1100 l-es műanyag edény 

(sárga) 
5 t 

20 03 01 
egyéb települési hulladék, 

ideértve a vegyes települési 

hulladékot is 
iroda  

1100 l-es műanyag 

edények (zöld) 
50 m

3 

 

Hulladéktermelés a felhagyás időszakában 

A létesítmény környezetre gyakorolt káros hatása nem jelentős, így a tevékenység esetleges felhagyása az 

átlagos ipari tevékenység felhagyásánál nem jelent nagyobb problémát. 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 képződött 

hulladékok folyamatos elszállítása és feldolgozása esetén a tevékenység felhagyása után a területen 
környezetszennyező anyagok nem maradnak vissza. 

 

Felhasználatlan anyagok (segédanyagok), veszélyes hulladékok visszahagyása: 

A raktárcsarnok, a szabad területek és az épület átvizsgálásával a visszahagyás ténye, mértéke megállapítható 
és az anyagok elszállítása elrendelhető. A káros, veszélyes anyagokra, azok elhelyezésére vonatkozó 

bizonylatokat, dokumentációkat megőrzik. 

 

Zaj- és rezgésvédelem 

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

rendelet hatálya alá tartozik. 
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A létesítéssel érintett terület Kecskemét külterületén, a településtől D-i irányban, a 0801/304 hrsz. alatti 

ingatlanon található. Az ingatlan környezetében gazdasági és mezőgazdasági területek helyezkednek el. A 

logisztikai központban raktározási és irodai tevékenységet végeznek. Főbb zajforrások a légtechnikai 

berendezések, split klímák kültéri egységei, árurakodás, hőszivattyúk kültéri egységei és a telephelyen belüli 
forgalom. A legközelebbi zajtól védendő épület É-i irányban, 580 m-re található. A telephelyen 

munkavégzés 3 műszakban, folyamatosan, a zajszempontú nappali (6-22 óra) és éjjeli (22-6 óra) időszakban 

folyik. 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ingatlanon 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 hatásterületen belül nincs zajtól védendő épület vagy 
védett terület. 

 

Természet- és tájvédelem 
A létesítéssel érintett ingatlan (Kecskemét 0801/304 hrsz.) országos jelentőségű védett természeti területet, 

Natura 2000 területet, természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. Az érintett terület antropogén 

hatásoknak kitett, rajta természetközeli élőhely nem található, továbbá róla védett, fokozottan védett növény- 
és állatfaj előfordulásáról sincs hatóságunknak tudomása. 

 

Felhagyás 

A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítják, hogy a helyszínen környezetre ártalmas anyagok ne 
maradjanak 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 végezik. Felhagyást követően, a területet 
rekultiválják, tájbeillesztik, új hasznosítási módot keresnek. 

 

* 
 

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. 

 

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, továbbá az R. 5. § (2) bekezdés cb) pontja és Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 

9747-2/2020. számú nyilatkozatában foglaltak alapján megállapította, hogy a tevékenység engedélyezését 
kizáró ok merült fel a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel való összhang tekintetében, 

azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti 

kérelem előterjesztéséig megteremthető, az összhang jövőbeli megteremtése nem zárható ki, ezért ezt a 
lehetőséget rögzítette és előírta, hogy a tervezett tevékenység és a településrendezési eszközök közötti 

összhangot meg kell teremteni, ezáltal a kizáró okot meg kell szüntetni a tervezett tevékenyéghez szükséges 

létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig. 
 

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

határozza meg. 

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

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

 
A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK/KTF/01216-2/2020. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2020. május 14. 

napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 
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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 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 és a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 7. § (3) bekezdése 

rendelkezik. 

 
Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésérére, 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. 

 

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. 

 
A perben a kötelező jogi képviseletet a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 
rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket 

hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi az eljárásban 

érintett, hatásterületen lévő település (Kecskemét) Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.  

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése 
alapján adtam tájékoztatást. 

  

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

bekezdése állapítja meg. 
 

Kecskemét, 2020. május 12. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Csókási Anita 
főosztályvezető 
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Kapják: 

1. SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. 

 (9245 Mosonszolnok, Szabadság u. 35.)                                                                        28424374#cegkapu  

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

3. SMR Automotive Mirror Technology Holding Hungary Kft.  

(9245 Mosonszolnok, Szabadság u.35.)                                                                          10886311#cegkapu   
4. CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.  

(1112 Budapest, Dió u. 3-5.) - generáltervező                                                                 12014055#cegkapu   

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

6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügy (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)             HKP 
7. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

8. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)    HKP 
9. BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.)                     HKP 

10. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

 Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                                                        HKP 
11. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 3.)             HKP 

12. Hatósági Nyilvántartás 

13. Irattár 
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