
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642 

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

KRID azonosító: 246192384 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

 
Ikt. szám: BK/KTF/06193-19/2020.  

Hiv. szám: - 

Ügyintéző: Hunyadi Edit 

 dr. Kisgyörgyei Ágnes 

 Major Dávid Márk 

 Kormos Tamás 

 Privitzer Jenő 

 Némethné Kasza Veronika 

 Szalayné Szabó Ilona 

 Pomázi Andrea 

 Unyi-Buzetzky Blanka 

Telefon: +36 (76) 795-872 

+36 (76) 795-862 

KRID azonosító: 246192384 

Melléklet: - 

 
Tárgy: Univer-Product Zrt., Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy 295., komplex telephelyfejlesztéshez kapcsolódóan 

tervezett létesítmények kialakítása, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

 
 

H A T Á R O Z A T 
 

Az Univer-Product Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 6000 

Kecskemét, Szolnoki út 35., KÜJ: 100 262 663, Cégjegyzékszám: 03-10-100244, Adószám: 11576228-2-03, 

KSH szám: 11576228-1084-114-03, Hivatalos elektronikus elérhetősége: 11576228#cegkapu, rövidített 

elnevezése: Univer-Product Zrt.) meghatalmazása alapján a "CSUVÁR" Mérnöki Iroda Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Bihar u. 2., Cégjegyzékszám: 03-09-107290, Adószám: 

11803560-2-03, KSH szám: 11803560-7112-113-03, Hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11803560#cegkapu, rövidített elnevezése: "CSUVÁR" Kft.) által 2020. október 5. napján előterjesztett – a 

Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy 295. szám (01654/25 hrsz., KTJ: 100 332 288) alatti telephelyen 

komplex telephelyfejlesztéshez kapcsolódóan tervezett létesítmények kialakítása 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 23. pontja – „Gyümölcs-, 

zöldségfeldolgozó üzem” – szerint minősül, (és ami a küszöbértéket, 40 ezer t/év késztermék előállítás nem 

éri el, de a kérelmező az R. 3. § (7) bekezdése alapján kérelmezte az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását) 

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

hatásvizsgálatot végezni. 
 

Az R. 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a tevékenység véglegessé vált építésügyi létesítési és 

használatbavételi engedélyek, valamint a vízügyi-vízvédelmi szakhatóság állásfoglalásának 

megfelelően vízjogi engedélyek birtokában kezdhető meg, továbbá az érintett ingatlan egy része a 

Központi Üzemanyagraktár 1000 m-es védőtávolságán belül helyezkedik el, így Kecskemét Megyei Jogú 

Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 33/2015. (XII.17.) számú 

rendelet (HÉSZ) 24. § (3) bekezdése szerint az építési tevékenység a honvédelmi hatóság 

hozzájárulásával végezhető. 
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A tevékenység engedélyezése során, az alábbi környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat kell 

figyelembe venni, betartani a kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése érdekében:  

Zajvédelem 

1. A kivitelezést követően, a termelési tevékenység végzése alatt a telephely ÉK-i határán mobil, zajvédő 

falat kell építeni, és fenntartani. 

Határidő: folyamatos. 

2. A kivitelezést követően szabványos, méréses zajvizsgálattal kell ellenőrizni a telephely zajkibocsátását, a 

zajvédő fal hatékonyságát, valamint a hatásterületet pontosan meg kell határozni. A mérésről készült 

jegyzőkönyvet és akusztikai szakvéleményt a környezetvédelmi hatósághoz be kell nyújtani. 

Határidő: Az üzem használatbavételi engedélyének véglegessé válását követő 45 napon belül. 

Levegőtisztaság-védelem 

3. A 140 kWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű berendezés(ek)hez kapcsolódó 

pontforrás(ok) létesítését, illetve üzemeltetését a környezetvédelmi hatóságnál engedélyeztetni kell. 

Hulladékgazdálkodás 

4. Amennyiben a kitermelt talajt nem az építés helyszínén használják fel, azt az építés helyszínéről 

elszállítják, hulladéknak minősül és kizárólag arra végleges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 

szakcégnek adható át.  

 

* 

 

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: 

 

1.1. Az Univer-Product Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6000 

Kecskemét, Szolnoki út 35.) által benyújtott 6000 Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy 295. szám 

alatti komplex telephelyfejlesztéshez kapcsolódóan tervezett létesítmények kialakítása tárgyú, 

előzetes vizsgálati dokumentációhoz 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 tartalommal, a teljes 

Előzetes Régészeti Dokumentációt (ERD), I. és II. részét is, el kell készíteni, mely a Feltárási 

Projekttervet is magában foglalja, 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. Termőföldön megvalósuló vagy arra hatást gyakorló tevékenységeket és beruházásokat úgy kell 

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

környező termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, a termőföldeken a talajvédő 

gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

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

raktározásra, hulladék ártalmatlanítására nem használható. 

3.3. Amennyiben a tervezett tevékenységek és beruházások mezőgazdasági művelésben álló 



3 

 

 

 

 

 

 

termőföldek felhasználását teszik szükségessé, azok végleges más célú hasznosítási eljárásának 

lefolytatásáról gondoskodni kell. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (a vízügyi-vízvédelmi szakhatóságnak) 35600/4307-

1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály megkeresése 

alapján Univer-Product Termelő és Kereskedelmi Zrt. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.) kérelmére 

Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy 295. szám alatti telephelyen komplex telephelyfejlesztéshez 

kapcsolódóan tervezett létesítmények kialakítása tárgyában indított előzetes vizsgálati eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom 

 

az alábbiak szerint: 

 

1. A kivitelezést és tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon 

kell végezni. 

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. 

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

keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző 

intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható. 

4. A megvalósítani tervezett vízilétesítmények 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. 

5. A telephelyi tevékenységből származó, Kecskemét városi közcsatornába történő szennyvíz kibocsátás 

vonatkozásában meg kell felelni a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. 

(VII. 21.) Korm. rendelet előírásainak, illetve a kibocsátott szennyvizek minőségének meg kell felelni 

a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 

szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerinti küszöbértékeknek (a rendelet 4. számú melléklet, 

időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés estén). 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a telephely vízilétesítményeinek üzemeltetése a vízjogi üzemeltetési 

engedélyben megadottak szerint történhet. Mivel a telephely komplex fejlesztése és kapacitásnövelése miatt a 

lekötni kívánt vízkontingens előreláthatólag meghaladja a vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített 

mennyiséget, valamint a szennyvíz-előtisztító berendezéseket is tervezik lecserélni, a tevékenység 

megkezdését megelőzően Hatóságunktól meg kell kérni a vízellátó kút és szennyvíz-előtisztítás 

vonatkozásában a vízjogi létesítési engedélyt, illetve megvalósítást követően a vízjogi üzemeltetési engedély 

módosítását. A vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiség tervezett növelése miatt a kérelemhez 

mellékelni kell az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását az igényelt vízkészlet 

rendelkezésre állására vonatkozóan. Amennyiben új kút kivitelezését tervezik, vízjogi létesítési engedélyt kell 
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kérni hatóságunktól. 

 

Megállapítom továbbá, hogy a tervezett tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent 

olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

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

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

támadható meg.” 

* 

 

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

fel. 

 

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

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

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

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

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

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

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

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

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

Az Univer-Product Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 6000 

Kecskemét, Szolnoki út 35., KÜJ: 100 262 663, Cégjegyzékszám: 03-10-100244, Adószám: 11576228-2-03, 

KSH szám: 11576228-1084-114-03, Hivatalos elektronikus elérhetősége: 11576228#cegkapu, rövidített 

elnevezése: Univer-Product Zrt.) meghatalmazása alapján a "CSUVÁR" Mérnöki Iroda Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Bihar u. 2., Cégjegyzékszám: 03-09-107290, Adószám: 

11803560-2-03, KSH szám: 11803560-7112-113-03, Hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11803560#cegkapu, rövidített elnevezése: "CSUVÁR" Kft.) 2020. október 5. napján – a Kecskemét-

Hetényegyháza, Úrihegy 295. szám (01654/25 hrsz., KTJ: 100 332 288) alatti telephelyen komplex 

telephelyfejlesztéshez kapcsolódóan tervezett létesítmények kialakítása tárgyú – az R.  szerinti előzetes 

vizsgálati kérelmet terjesztett elő. 

 

A kérelmező azonosító adatai: 

Név:           Univer-Product Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen  

      Működő  Részvénytársaság   

Rövidített név:       Univer-Product Zrt.   

Székhely, levelezési cím:     6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.   

A tervezett létesítmények súlyponti  

EOV koordinátái:     X = 175.250 m, Y = 691.700 m  

Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ):        100 262 663              

Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ):      100 332 288 (telephely: élelmiszeripari üzem)            

Cégjegyzékszáma:       03-10-100244   

Adószáma:          11576228-2-03     
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Statisztikai számjele (KSH):      11576228-1084-114-03  

  

A tervezett beruházással érintett ingatlan:     6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy 295. szám 

      (01654/25 hrsz.)  

A telephelyen folytatott és folytatni    

kívánt tevékenységek a  

TEÁOR számuk alapján:    1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -  

  tartósítás 

    1084 Fűszer, ételízesítő gyártása 

1089 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása (A 

zöldségek feldolgozása, majd ezekből történő krémek, 

ételízesítő anyagok előállítása, valamint a 

fűszerőrleményekből különböző fűszerkeverékek előállítása, 

illetve az ezekhez  kapcsolódó egyéb tevékenységek.) 

  

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítő adatai: 

 

Neve:  CSUVÁR MÉRNÖKI IRODA Kft.  

Cím: 6000 Kecskemét, Bihar u. 2. 

 

Az R. 3. § (1) bekezdése értelmében, 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 kérelmező a kérelemben a tervezett tevékenységet az R. 3. számú mellékletének 128. a) pontja – Egyéb, az 

1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen a) 2 ha 

területfoglalástól – alá sorolta. 

 

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a tervezett beruházás kapcsolódik a telephelyen végzett 

élelmiszeripari tevékenységhez (paprika, hagyma, torma és uborka feldolgozás, ételízesítő anyagok, 

fűszerkeverékeket gyártása döntően zöldség alapanyagokból). 

 

Az R. és az előterjesztett előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hatóságunk megállapította, hogy a 

tervezett tevékenység besorolható az R. 3. számú mellékletének 23. pontja - Gyümölcs-, zöldségfeldolgozó 

üzem – alá, azonban az ott meghatározott küszöbértéket - 40 ezer t/év késztermék előállításától - nem éri el.  

 

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység az R. 3. számú melléklet 23. pontja alá besorolható, így a 3. 

számú melléklet 128. pontja (és annak alpontjai) alá már nem sorolható be.  

Mivel az R. 3. számú mellékletének 23. pontja szerinti küszöbértéket a tervezett, bővített tevékenység 

kapacitás adatai nem érik el, így a tervezett tevékenység nem előzetes vizsgálati eljárás köteles, hanem 

adatlap köteles, melyet az építési engedélyezési eljárás során kell benyújtani. 

 

Az R. 3. § (7) bekezdése alapján a környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a 

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

mellékletben szereplő tevékenységnek, azonban az abban meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy az ott 

szereplő kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy a tevékenység nem tartozik a 2. számú mellékletbe.  

 

A fentiek alapján, a környezethasználó döntésétől függően az R. 3. § (7) bekezdése lehetőséget biztosít az 

előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására, erre tekintettel hatóságunk BK/KTF/06193-9/2020. számon 
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tényállás tisztázásra hívta fel a kérelmező ügyfelet, aki a 2020. október 26. napján kelt nyilatkozatában kérte 

a tárgyi előzetes vizsgálat lefolytatását. 

 

A tevékenység az R. 3. számú mellékletének 23. pontja – „Gyümölcs-, zöldségfeldolgozó üzem” – szerint 

minősül, a meghatározott a küszöbértéket, 40 ezer t/év késztermék előállítás nem éri el, de a kérelmező az R. 

3. § (7) bekezdése alapján kérelmezte az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását, ezáltal a tevékenység a 

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

 

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. 

 

A kérelmező ügyfél meghatalmazása alapján a "CSUVÁR" Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság 

hatóságunk BK/KTF/06193-7/2020. számú hiánypótlási felhívására igazolta az eljárás 250.000 Ft igazgatási 

szolgáltatási díjának megfizetését. 

 

A dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak. 

 

A benyújtott tervdokumentációt megvizsgálva megállapítottuk, hogy a tervezett beruházás megfelel a 

hatóságunk hatáskörébe tartozó környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi jogszabályi előírásoknak. 

 

Az ingatlan elhelyezkedése: 

 

A tervezett beruházással érintett ingatlan Kecskemét-Hetényegyháza belterületének a szélétől D – re a 

Darányi Ignác utcában az Úrihegy 295. szám (01654/25. hrsz.) alatt található. A tervezett beruházás 

kizárólag a telephely ingatlanát érinti. 

A tervezett épületeket, építményeket az ingatlan ÉNy – i és középső részén alakítják ki. 

  

Az ingatlan helyrajzi száma: 01654/25 hrsz. 

Az ingatlan területe: 5,3473 ha.  

Az ingatlan művelési ága: Kivett udvar és 10 épület (üzem, iroda, 2 raktár, porta, mázsaház, 3 egyéb épület, 

kisüzem), illetve kivett árok  

Az ingatlan tulajdonosa: 1/1 tulajdoni hányadban az Univer-Product Zrt.  

A teljes tervezett beruházás területigénye ~2,2 ha.  

A tervezett épületek, építmények bruttó alapterülete: ~1,06 ha  

A tervezett technológiai tartályok, technológiai vezetékek, közművek által érintett terület: ~0,59 ha  

A tervezett burkolt felületek nagysága: ~0,55 ha  

A létesítendő személygépkocsi parkolók száma: 75 db  

Az ingatlan beépítési %-a a komplex telephelyfejlesztés után: 23,58 % 

A megmaradó zöldfelületi arány a komplex telephelyfejlesztés után: 46,01 % 

 

A tervezett tevékenység célja: 

 

A beruházó Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy 295. szám (01654/25 hrsz.) alatti ingatlanán lévő 

élelmiszeripari üzemében ~2-3 évtizedes technológiai berendezésekkel, időközben felújított, de ~3-4 

évtizede épült épületekben, létesítményekben folytatja zöldség alapanyagokból történő élelmiszer előállító 

tevékenységét.  

 A tervezett tevékenység célja a komplex telephelyfejlesztés keretében tervezett épületekkel és 

építményekkel az élelmiszeripari telepen a termék előállítás üzemi körülményeinek és technológiájának 

korszerűsítése és a távlati piaci igényeket is kielégítő kapacitásnövelése.  
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A tervezett tevékenység volumene: 

 

Jelen beruházás keretében az ingatlanon elbontják a mintegy 430 m
2
 alapterületű raktárépületet, a mintegy 

350 m
2
 alapterületű irodát és TMK műhely épületet, a mintegy 2760 m

2
 alapterületű fűszer üzemet és 

raktárépületet, valamint a mintegy 390 m
2
 alapterületű paprika mosó színt, továbbá technológiai tartályokat, 

technológiai vezetékeket, közműveket, burkolt felületeket. 

Épül nagyrészt az elbontandó épületek helyére egy 7436 m
2
 alapterületű üzem- és raktárcsarnok, egy 900 m

2
 

alapterületű nyersanyagfogadó és -feldolgozó épület, továbbá újra épül a telek DK – i részén az öthajós 

mintegy 2270 m
2
 alapterületű raktárépület, továbbá technológiai tartályok, technológiai vezetékek, 

közművek, burkolt felületek. 

 

A komplex telephelyfejlesztéshez kapcsolódóan tervezett építési beruházások (épületek, építmények, 

technológiai eszközök, berendezések, burkolt felületek, stb.) területigénye (a tervezett létesítmények 

elhelyezéséhez ténylegesen igénybe vett terület): ~2,2 ha. 

 

A beruházás gerincét adó üzem- és raktárcsarnok épületet 3 fő részre osztják fel:  

- üzemcsarnok és kiszolgáló helyiségei  

- raktárcsarnok 

- többszintes szociális és iroda blokk. 

 

Az élelmiszeripari üzemben felhasznált zöldség alapanyagok mennyisége jelenleg: ~5.500 t/év, amely 

tervezett beruházás után az elkövetkezendő években elérheti a ~11.000 t/évet  

 

Az élelmiszeripari üzem késztermék termelési kapacitása és termelési volumene jelenleg: ~6.000 t 

késztermék/év, amely a tervezett beruházás után az elkövetkezendő években elérheti a ~12.000 t 

késztermék/évet. 

 

A tervezett beruházással a technológia korszerűsítés mellett megduplázódhat az élelmiszeripari üzem 

alapanyag feldolgozási és termelési kapacitása a jelenlegi állapothoz képest.  

 

Ezzel párhuzamosan a telephely raktározási kapacitása a tervezett beruházással mintegy 55 %-kal nő, melyen 

belül a jelentősebb növekedés a csomagolóanyagok és a készáru raktárkapacitásánál tervezett. 

 

A telephelyen a tervezett beruházásokkal a jelenlegi létesítmények üzemeléséhez képest új 

technológia/tevékenység nem lesz. 

 

A tervezett beruházás – jelenlegi ismereteink szerint – várhatóan 2 ütemben valósul meg:  

1. ütem: az üzem- és raktárcsarnok, illetve a nyersanyagfogadó és -feldolgozó épület, valamint a kapcsolódó 

kiszolgáló létesítmények és infrastruktúrák építése. 

2. ütem: az öthajós raktárcsarnok megépítése, illetve a meglévő-megmaradó épületekbe tervezett új funkciók 

kialakítása. 

 

 A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények:  

 Az ingatlanon található épületek, építmények:  

- 1 db meglévő szociális és technológiai épület (új funkciókat kap), 

- 1 db uborka és torma üzem épület (megmarad), 

- 1 db raktárépület (elbontják), 

- 1 db TMK műhely és iroda épület (elbontják), 

- 1 db raktár (elbontásra és áthelyezésre kerül) és fűszer üzem épület (elbontják), 

- 1 db paprikamosó szín (elbontják), 

- 1 db magüzem épület (változatlanul megmarad), 

- 1 db fedett kerékpártároló (elbontják), 

- 1 db porta épület (elbontják), 
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- 1 db mérlegház (elbontják) és hídmérleg (áthelyezik). 

- 1 db kazánház konténer (elbontják), 

- üzemi és termelési veszélyes hulladék gyűjtőhely (változatlanul megmarad), 

- gázfogadó (változatlanul megmarad), 

- LPG tartály és targonca töltő (változatlanul megmarad), 

- fúrt kút és szennyvíztisztító (változatlanul megmarad), 

- technológiai tartályok és csővezetékek (az újak megmaradnak, a régieket részben cserélik), 

- burkolt út- és parkoló felületek, zöldfelületek, valamint közművek (részben megmaradnak, részben 

elbontják őket). 

  

Az ingatlanon tervezett épületek, építmények:  

- 1 db üzem- és raktárcsarnok épület, 

- 1 db nyersanyagfogadó és -feldolgozó épület, 

- 1 db raktárépület (az elbontandó újraépítésével), 

- technológiai tartályok és csővezetékek, 

- hídmérleg, 

- új fúrt kút, 

- burkolt út- és parkoló felületek, valamint közművek (a műtárgyakat is beleértve). 

  

A beruházás gerincét adó üzem- és raktárcsarnok épület 3 fő részre kerül felosztásra: 

- üzemcsarnok és kiszolgáló helyiségei, 

- raktárcsarnok, 

- többszintes szociális és iroda blokk. 

 

A tervezett épületekben kialakítandó helyiségek és a bennük végzett tevékenységek ismertetése: 

  

I. Nyersanyag fogadás és feldolgozás: 

- pritamin és fűszerpaprika: A feldolgozási időszak augusztus közepétől október végéig tart. Ez idő alatt 

mintegy 8000-9000 t nyersanyagot dolgoznak fel. A beszállítás többféle járművel történhet a 

személygépkocsi utánfutóktól a 25 t-s pótkocsis szerelvényekig. A pritamin és fűszerpaprika az üzemben 

feldolgozott zöldségmennyiség ~75-80 %-át adja. 

 

- vöröshagyma és fokhagyma: A feldolgozási időszak vöröshagyma esetében augusztus elején 1 hét, 

fokhagyma esetében június elejétől 2 hét. A feldolgozott mennyiség a vöröshagyma esetében mintegy 400 t, 

míg a fokhagyma esetében mintegy 1000 t fajtánként. A beszállítást 3-20 t-s teherautókkal végzik. A 

vöröshagyma és a fokhagyma az üzemben feldolgozott zöldségmennyiség ~10-12 %-át adja. 

 

- uborka: A feldolgozási időszak július hónapban tart. A betárolt mennyiség 400-500 t nyers uborka. A 

termék 20-25 t-s teherautókkal érkezik tartályokban. Az uborka az üzemben feldolgozott zöldségmennyiség 

~3-4 %-át adja. Az uborkát a meglévő üzemépület meglévő technológiai berendezéseivel dolgozzák fel a 

telephelyfejlesztést követően is. 

 

- torma: A feldolgozási időszak október elejétől május végéig tart. A feldolgozott mennyiség 600-700 t 

torma gyökér. A torma az üzemben feldolgozott zöldségmennyiség ~5-6 %-át adja. A tormát a meglévő 

üzemépületben meglévő és részben új technológiai berendezésekkel dolgozzák fel a telephelyfejlesztést 

követően. 

 

II. További nyersanyagok, adalékanyagok és segédanyagok fogadása és tárolása: 

- paradicsom sűrítmény, 

- só, 

- étolaj, 

- ecet, citromsav, 

- egyéb fűszerek, cukor, aromák, 
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- tartósítószerek, 

- tisztító-fertőtlenítő szerek. 

 

III. Keverő és őrlő technológia: 

A telephelyen mintegy 260 féle késztermék (zöldség alapú krémek) készül. 

A II. fokú félkész, letöltésre váró krémeket és a késztermékeket egész évben a betárolt I. fokú félkész 

termékekből gyártják teljes egészében a tervezett üzem- és raktárcsarnok épületben. 

 

IV. Tubustöltés és üvegtöltés technológiája: 

Az elkészült krémeket a töltő-csomagoló helyiségben különböző kiszerelésekbe (tubus, vödör, üveg, flakon) 

töltik, majd ezután csomagolás és rakatképzés következik, ezt követően pedig a raktárhelyiségekben tárolják 

a készárut kiszállításig. 

 

A késztermékek mennyisége és várható megoszlása: 

A tubusos késztermékek 70-240 g-s kiszerelésben készülnek. 

Az üveges termékek 150-400 g-s kiszerelésben készülnek. 

Évente várhatóan készülő tubus mennyiség: ~50 millió db/év. 

Évente várhatóan készülő üveg mennyiség: ~15 millió db/év. 

 

A töltés és csomagolás során felhasznált csomagolóanyagok fajtái és mennyisége: 

- fém tubus: ~400 t/év, 

- üveg és fedő: ~400 t/év, 

- papír karton: ~50 t/év, 

- fa rakodólap: ~40.000 db/év, 

- műanyag fólia: ~20 t/év. 

 

V. Fűtés, használati melegvíz és technológiai gőz előállítás, hűtés, szellőztetés, sűrített levegő előállítás: 

Az üzem- és raktárcsarnok épület fűtési hőigénye ~297 kW, míg hűtési hőterhelése 55 kW.  

A szociális és iroda blokk helyiségeinek fűtését és hűtését, valamint szellőztetését elektromos üzemű VRF 

levegő-levegő hőszivattyúkkal fűtött és hűtött levegővel üzemelő légkezelő berendezésekkel fan-coil-okon 

keresztül látják el. 

Az üzemcsarnok helyiségeinek fűtése és hűtése, valamint szellőztetése elektromos üzemű VRF levegő-

levegő hőszivattyúkkal fűtött és hűtött, levegővel üzemelő légkezelő berendezésekkel légcsatornákon, fan-

coil-okon keresztül biztosított. 

A raktárcsarnokot gázüzemű sötétsugárzókkal fűtik, míg a szellőztetés természetes úton a nyílászárókon 

keresztül biztosított. A használati melegvíz előállítását elektromos vízmelegítőkkel oldják meg az épületben. 

A technológiai gőzt 2 db 1300 kg/h gőzkapacitású gázkazánnal állítják elő (a meglévő gőzkazán helyett). 

A sűrített levegőt 3 db csavarkompresszor állítja elő és sűrített levegő hálózaton keresztül juttatja el a 

megfelelő berendezésekhez. 

 

VI. Egyéb helyiségekben végzett tevékenységek: 

Laboratórium: 

A beszállított nyersanyagok, gyártási folyamatok során készült, a feldolgozottság különböző fázisában lévő 

őrlemények, krémek vizsgálatát, nyomon követését, minőség ellenőrzést és élelmiszer biztonságot szolgálja 

a gyártás közeli laboratórium kialakítása.  

TMK: 

A csarnoképületben, illetve az épületen kívül üzemelő gépek, berendezések rendkívüli karbantartási, javítási 

tevékenységeit, eseti szervizelését végzik a csarnoképületben kialakítandó TMK műhelyben a 

telepítendő gépekkel, eszközökkel. 

Szerver helyiség: 

A szerver helyiségben kapnak helyet az üzem- és raktárcsarnok gyengeáramú hálózatainak irányítását végző 

központi informatikai rendszerek és kiegészítő egységeik megfelelően klimatizált légtérben. 

Teakonyha és étkező: 
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A telephelyen helyben főzés nem lesz, csak a hozott ételeket melegítik a dolgozók, valamint az edények 

mosogatását végzik. 

Irodák, öltözők és szociális helyiségek: 

Külön irodai munkahelyeket létesítenek a csarnoképületben a raktározás, technológia felügyeletéhez, 

irányításához, míg a fejépületben az egyéb üzemelési, kereskedelmi, pénzügyi és menedzsment irodákat, 

tárgyalókat alakítanak ki. 

Minden iroda blokkhoz kacsolódnak közvetlen szociális helyiségek, azonban az öltözők és a központi 

szociális helyiségek (WC, kézmosó, zuhanyozó) a fejépület első és második szintjén épülnek. 

 

A tervezett létesítmények üzemelése: 

A tervezett beruházással nem változik a telephely üzemideje, a nagyobb kapacitású technológiai 

berendezések miatt a krémek keverése a jelenlegi gyakori 3 műszak helyett, csak 1, legfeljebb 2 műszakban 

fog üzemelni. 

A telephelyen a tervezett beruházásokkal a jelenlegi létesítmények üzemeléséhez képest új 

technológia/tevékenység nem lesz, csak az élelmiszeripari üzem késztermék termelési kapacitása és termelési 

volumene mintegy megduplázódik, míg a raktározási kapacitása mintegy 55 %-kal növekszik. 

 

A telephelyen kialakítandó parkolók: A dolgozók és vendégek részére az ingatlan középső és ÉNy – i részén 

75 db zárt burkolatú személygépkocsi parkolót alakítanak ki. 

 

* 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak 

fenn (tényállás tisztázás volt szükséges, ellenérdekű ügyfelek megléte), hatóságunk az Ákr. 43. § (2) 

bekezdése alapján a 2020. október 13. napján kelt, BK/KTF/06193-2/2020. számú levélben tájékoztatta az 

ügyfeleket a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, 

hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

Hatóságunk az R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, honlapján 2020. október 13. napján 

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

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

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hirdetőtábláján 2020. október 14. napjától közzétételre került. 

A közlemény levételének napja: 2020. november 6. 

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 dokumentáció 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 
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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.  

 

A népegészségügyi hatóság hatáskörét a Rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet B) pontja, 

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. 02.) 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 teljes 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 az előzetes vizsgálat tervdokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya nincsen. 

 

Az örökségvédelmi hatóság hatáskörét a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés a) pontja, az 

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

szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § 1. 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: 

 

Az elektronikusan megküldött dokumentum alapján (készítette: CSUVÁR MÉRNÖKIRODA Kft., Csuvár 

Gábor okl. építőmérnök, okl. környezetvédelmi szakmérnök, környezetvédelmi szakértő 03-0218, 6000 

Kecskemét, Bihar u. 2., munkaszám: 29-062/20., készült: 2020. szeptember) a talajvédelmi hatóság 

talajvédelmi szempontokat figyelembe véve az engedély kiadásával kapcsolatban kifogást nem emel. 

 

A talajvédelmi hattóságként a megyei 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. 

 

* 
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A szakhatóságot az 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 hatóságunk a 2020. október 13. napján kelt, BK/KTF/06193-5/2020. számú levelével. 

 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a 35600/4307-1/2020.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság 35600/4307-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4307-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály fenti számú - 2020. 

október 13. napján érkeztetett - megkeresésében a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte az Univer-

Product Termelő és Kereskedelmi Zrt. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.) kérelmére Kecskemét-

Hetényegyháza, Úrihegy 295. szám alatti telephelyen komplex telephelyfejlesztéshez kapcsolódóan tervezett 

létesítmények kialakítása tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárásban. 

 

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontja alapján, 

előzetes vizsgálati eljárásban annak elbírálására, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és 

szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, 

jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, illetve, hogy a tevékenység 

az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, illetve a tevékenység kapcsán a 

felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban 

meghatározott előírások érvényesíthetők-e az első fokú eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot 

szakhatóságként jelöli ki. 

 

Az eljáró hatóság a vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátotta CSUVÁR MÉRNÖKI 

IRODA Kft. (6000 Kecskemét, Bihar u. 2.) által készített előzetes vizsgálati dokumentációt (Munkaszám: 29-

062/20). 

 

A tervezett tevékenység célja a Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy 295. szám alatti ingatlanon lévő 

élelmiszeripari telephely korszerűsítése és kapacitásnövelése. A tervezett piacépítés miatt mára szűkössé 

váltak a tárolási, raktározási és egyes technológiai kapacitások, valamint szükségessé vált az egyes 

technológiai folyamatok, berendezések további korszerűsítése. Ezért határozta el a beruházó, hogy komplex 

telephelyfejlesztést valósít meg, melynek keretében részben a meglévő épületek helyére új üzem- és 

raktárcsarnokot, illetve új nyersanyagfogadó és -feldolgozó épületet épít, a bontandó raktárcsarnokot 

„áthelyezi” a telephely hátsó részére. A fejlesztéshez kapcsolódóan korszerűsíti a technológiai 

tartályparkokat, részben megújulnak, illetve új útburkolatok épülnek, továbbá a szükséges mértékben 

fejlesztésre kerülnek az infrastruktúra hálózatok, valamint a beruházással funkció nélkül maradó épületek új 

funkciókat kapnak. 

A Zrt. a Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy 294. szám alatti telephely vízilétesítményei fenntartására és 

üzemeltetésére 11290-2-13/2012. számon kiadott, legutóbb 35600/2078- 14/2017.ált. (TVH-11290-7-

12/2017.) számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, mely 2022. június 30. napjáig 

érvényes. 

 

Vízellátás: 

A telephely vízellátása K-927 OKK számú, 152 méter talpmélységű kútból történik. Jelenleg a lekötött éves 

vízmennyiség 8.600 m3. A telephely tervezett fejlesztése miatt a technológiai vízigény várhatóan 
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megnövekszik a feldolgozási és termelési kapacitás arányában, a szociális vízigények nem változnak, mivel a 

létesítménye dolgozói létszáma sem fog változni. 

Az ingatlanon fejleszteni tervezett létesítményekben technológiai vízigény a gőzkazánok üzemeléséhez, a 

különböző feldolgozott növényi alapanyagok mosási, tisztítási technológiájában, valamint a különböző 

technológiai eszközök, berendezések takarításához, tisztításához, továbbá a mosogatási, kézmosási és aljzat 

takarítási tevékenységekhez, technológiákhoz kapcsolódóan keletkezik mosó, mosogató és takarító vízként, 

illetve egyes előállított termékekbe kerülő vízként. Várhatóan az éves átlagos technológiai vízigény 35.200 

m3 lesz, a szociális vízigény pedig 2.200 m3/év. Összes várható vízigény 37.400 m3/év. A távlati tervek között 

szerepel, hogy egy új kutat fúrnak a telephely vízellátásának biztosítására. 

 

Szennyvíz-elhelyezés: 

Az ingatlanon fejleszteni tervezett létesítményekben technológiai szennyvíz a különböző feldolgozott növényi 

alapanyagok mosási, tisztítási technológiájából, valamint a különböző technológiai eszközök, berendezések 

takarításához, tisztításához, továbbá a mosogatási, kézmosási és aljzat takarítási tevékenységekhez, 

technológiákhoz kapcsolódóan keletkezik mosó, mosogató és takarító vízként. A telephelyen a fejlesztést 

követően várhatóan keletkező technológiai szennyvízmennyiség: ~120 m3/nap. Évente várhatóan keletkező 

technológiai szennyvízmennyiség: 26.400 m3/év. Évente keletkező szociális szennyvízmennyiség: 2200 m3/év. 

A technológiai szennyvizek előtisztítása a telephelyen meglévő ülepítő, zsírfogó műtárgyakban, valamint a 

tormaüzemi szennyvíz és a nyers termék mosó szennyvíz esetében dobszűrőn, majd kavicsszűrőn és 

aktívszenes szűrőn keresztül történik, majd a városi szennyvízelvezető-hálózatba kerül. A megnövekvő 

technológiai szennyvízmennyiség függvényében amennyiben szükséges bővítendőek, illetve nagyobb 

kapacitásúakra cserélendők ezen technológiai szennyvíz előtisztító műtárgyak, berendezések. 

 

Csapadékvíz-elvezetés: 

A meglévő és tervezett épületek, építmények tetőfelületeiről, valamint a burkolt felületekről lefolyó tiszta 

csapadékvizek előtisztítás nélkül kerülnek elszikkasztásra a telephely megmaradó zöldfelületein, valamint 

meglévő és tervezett szikkasztó árkokban. A zöldfelületekre hulló csapadékvizek a zöldfelületeken szikkadnak 

el. Szennyezett csapadékvizek az ingatlanon továbbra sem keletkeznek, ugyanis a fejleszteni tervezett 

létesítményekhez kapcsolódóan minden - a csapadékvizet esetlegesen szennyező - tevékenységet és szennyező 

anyag tárolást zárt épületben és zárt technológiában végeznek. 

 

Előírások indokolása: 

 

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

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. 

szerint, a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak 

betartásával hozzájárulni. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §. (1) bekezdés a) pontja szerint a felszín alatti vizek jó minőségi 

állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen 

anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

 

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 
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határozza meg. 

 

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

tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges 

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

engedély), 

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

engedély) és 

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). 

 

A tervezett üzemben végzett tevékenység a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, 

tekintettel a rendelet 2. § ac) pontjára („ a rendelet hatálya kiterjed arra a természetes és jogi személyre, 

valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, ha a közműves ivóvízellátásról és a közműves 

szennyvízelvezetésről szóló kormányrendelet szerinti csapadékvíz- és szennyvízelvezető műbe, valamint a 

szennyvíztisztító telep nélküli közüzemi szolgáltatást biztosító szennyvízelvezető, -gyűjtő rendszerbe (a 

továbbiakban együtt: közcsatornába) szennyvizet bocsát”). 

 

A fentiek figyelembevételével megállapítom, hogy a tervezett tevékenység - a hatáskörömet érintő 

szakkérdések tekintetében - nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

 

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott dokumentációban foglaltak alapján 

megállapítottam, hogy a tevékenység megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi 

előírásoknak. 

 

A tevékenység vízbázis védőterületére, védőidomára valamint árvíz és a jég levonulására, 

mederfenntartásra, a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére hatást nem gyakorol. 

 

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. 

 

A szakhatósági megkeresés 2020. október 13. napján érkezett hatóságunkra. 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. október 13. napján kelt, BK/KTF/06193-4/2020. számú levelével – figyelemmel az R. 1. § 

(6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét.  
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Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője a megkeresésre a helyi természet- és környezetvédelemmel 

kapcsolatos önkormányzati szabályozással való összhang tekintetében 20982-3/2020. 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.” 

 

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

megállapítása érdekében 20.981 - 2 /2020. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

 
„A jelzett ingatlan Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervének 
jóváhagyásáról szóló 33/2015. (XII.17.) sz. (továbbiakban HÉSZ) rendeletének mellékletét képező 
Szabályozási Terv 29. számú tervlapján található. 

A kérelmében megjelölt külterületi fekvésű ingatlan beépítésre szánt területen belül helyezkedik el, közterület 
szabályozással nem érintett. 

A Szabályozási Terv szerint a telek építési övezeti besorolása Gksz-0149, melyre a HÉSZ Gazdasági 
területek43. § (1-6) bekezdései vonatkoznak. 
 
Az Gksz-0149 övezeti kód magyarázata: 

Övezet Gksz kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

Legkisebb kialakítható telek méret 0 kialakult 
Beépítési mód 1 szabadon álló 

Max. beépíthetőség 4 40% 

Max. épületmagasság 9 16,0 m 
 
 

Az övezetben a HÉSZ 2.6. számú melléklete alapján elhelyezhető többek között kereskedelmi, szolgáltató, 

gazdasági, raktározási, logisztikai, nyersanyag feldolgozási funkciójú épületek. A 01654/25 hrsz.-ú ingatlan 

területe 47.234 m2, melynek megengedett legnagyobb beépítettsége 40 % lehet. A telephelyfejlesztéssel a 

tervezett beépítettség 23,58 % lesz, zöldfelület 30,41 % lesz, megfelelő számú parkolóhelyeket kialakítanak.  

 

Az ingatlan egy része a Központi Üzemanyagraktár 1000 m-es védőtávolságán belül helyezkedik el, a HÉSZ 

24. § (3) szerint építési tevékenység a honvédelmi hatóság hozzájárulásával végezhető. 

 

A HÉSZ teljes terjedelmében az alábbi útvonalon érhető el: 

http://kecskemet.hu/Önkormányzat/Közgyűlés/Rendeletek egységes szerkezetben” 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatás 

A dokumentációban foglaltak szerint a tervezett beruházás megvalósítása és üzemelése során országhatáron 

átterjedő környezeti hatás nem következik be. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

Hulladékképződés a kivitelezés időszakában: 
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A bontási anyagokat és hulladékokat (földet és köveket, betont, aszfaltot, ásványi eredetű építőanyagot, 

vegyes építési és bontási hulladékokat) területről ~10-12 t teherbírású teherautókkal szállítják el. A 

kivitelezés ütemtervéhez igazodóan ez várhatóan napi mintegy 8-10 db teherautó forgalmat jelent. 

 

A telephelyen várhatóan képződő veszélyes hulladékok: 

A tervezett beruházással – változatlan technológia és tevékenység mellett – mintegy megduplázódik az 

élelmiszeripari üzem alapanyag feldolgozási és termelési kapacitása a jelenlegi állapothoz képest, így a 

keletkező hulladékok mennyisége is növekedni fog, közel a feldolgozási, termelési kapacitás arányában. 

A meglévő és tervezett épületekben, valamint a gépi berendezések időszakos szervizelése és karbantartása 

során, normál üzemmenetben történő üzemeltetése során veszélyes hulladékok várhatóan nagyon kis 

mennyiségben képződnek. Az élelmiszer előállítási tevékenységekhez kapcsolódóan nem keletkeznek 

normál üzemmenetben veszélyes hulladékok. 

 

A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok azonosító számai és fajtái: 

- 13 02 05* Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok: mennyisége 

évente átlagosan 100 kg. 

- 15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szennyezett (műanyag és fém) 

csomagolási hulladékok: mennyisége évente átlagosan 100 kg. 

- 15 01 11* Veszélyes anyagokat tartalmazó kiürült hajtógázos palack hulladékok: mennyisége évente 

átlagosan 50 kg. 

- 15 02 02* Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, textilanyagok: 

mennyisége évente átlagosan 100 kg. 

- 16 05 06* Veszélyes anyagokból álló, vagy azokkal szennyezett laborvegyszer hulladékok: mennyisége 

évente átlagosan 70 kg. 

- 20 01 33* Veszélyes anyagokat tartalmazó elem és akkumulátor hulladékok: mennyisége évente átlagosan 

100 kg. 

- 20 01 21* Fénycsövek: mennyisége átlagosan évente 50 kg. 

- 08 03 17* Veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékká vált toner: mennyisége átlagosan évente 10 kg. 

- 20 01 27* Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták: mennyisége átlagosan 

évente 40 kg. 

- 20 01 35* Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések: 

mennyisége átlagosan évente 50 kg. 

 

A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése:  

A fentebbiekben vázolt üzemelés során keletkező veszélyes hulladékokat a telephely DNy – i részén az LPG 

tartály mellett a telekhatár közelében kialakított üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhelyen gyűjtik elszállításig. 

A gyűjtőhelyen kizárólag az ingatlanon folytatott tevékenységekhez kapcsolódóan keletkező veszélyes 

hulladékokat tárolják. 

A gyűjtőhely alapterülete: ~30 m
2
. 

Az üzemeltetőnek a keletkező veszélyes hulladékok elszállítására veszélyes hulladékok szállítására, illetve 

átvételére engedéllyel rendelkező céggel van szerződése [DESIGN Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.)] 

 

A telephelyen várhatóan képződő nem veszélyes hulladékok: 

A kivitelezés során felhasznált anyagok, berendezések kicsomagolása során keletkeznek ezen hulladékok, 

illetve a telephelyre az egyes termékeket fém dobozokban szállítják, melyek kicsomagolása során 

keletkeznek ezen hulladékok. Ide soroljuk a selejt késztermék csomagolóanyagokat is. 

 

- 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok: 

1.000 kg a kivitelezés ideje alatt 

100.000 kg/év az üzemeltetés alatt 

 

- 15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok: 

200 kg a kivitelezés ideje alatt 
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14.000 kg/év az üzemeltetés alatt 

 

- 15 01 03 Fa csomagolási hulladékok: 

100 kg a kivitelezés ideje alatt 

 

- 15 01 04 Fém csomagolási hulladékok: 

50 kg a kivitelezés ideje alatt 

14.000 kg/év az üzemeltetés alatt 

 

- 02 03 01 Mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap: 

540 t/év az üzemeltetés alatt. 

 

- 20 01 08 Biológiailag lebomló konyhai és étkezési hulladékok: 

120 t/év az üzemeltetés alatt. 

 

(A megadott keletkező nem veszélyes hulladékok éves mennyisége a teljes tervezett kapacitás 

kihasználásakor, előreláthatólag 2031-től várható.) 

 

A telephelyen keletkező nem veszélyes hulladékok gyűjtése:  

A tervezett létesítmények kivitelezési munkálatai során keletkező nem veszélyes csomagolási hulladékokat 

az ingatlanon elszállításig gyűjtik. 

A termőréteget az építkezés ideje alatt az építési területen deponálják, majd az elkészült rézsűk fedésére, 

illetve egyéb tereprendezésre használják fel telken belül. 

A termőréteg alatti bevágásból kitermelt talajt ugyancsak a telephely területén hasznosítják tereprendezésre. 

Az üzemelés során keletkező nem veszélyes termelési hulladékok közül a csomagolási hulladékokat a 

telephelyen az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely mellett kijelölt üzemi termelési hulladék gyűjtőhelyen 

gyűjtik elszállításig az egyéb anyagoktól, hulladékoktól elkülönítve. 

Az üzemi termelési hulladék gyűjtőhely az üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely mellett kijelölt fedetlen 

burkolt felület. 

A gyűjtőhely alapterülete ~10,0 m
2
. 

A gyűjtőhely aljzata teherbíró, folyadékzáró beton, mely a tárolt nem veszélyes termelési hulladékok kémiai 

hatásainak ellenálló felületű. 

A gyűjtőhelyhez vezető út az ingatlanon belül teljes hosszán beton burkolattal ellátott. 

Az üzemeltetőnek a keletkező nem veszélyes termelési hulladékok átvételére és elszállítására ezen 

hulladékok átvételére és szállítására jogosultsággal rendelkező cégekkel van szerződése: 

- Kalo-MÉH Trans Kft. (6000 Kecskemét, Kiskőrösi út 10.) - papír és műanyag csomagolási hulladékok. 

- MÜ-GU Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 4/a.) - fém csomagolási hulladékok. 

- AGROWATT Kft. (6000 Kecskemét, Kisfái 0730/141 hrsz. – biogáz üzem) - iszapok, fölösiszap. 

 

A tervezett telephelyfejlesztéssel érintett ingatlanon meglévő és tervezett létesítmények iroda és szociális 

helyiségeiben, az öltözőkben, valamint a teakonyhákban keletkeznek kommunális (un. Települési) szilárd 

hulladékok. 

A változatlan dolgozói létszám miatt a jelenlegihez képest nem változik a keletkező kommunális hulladékok 

mennyisége: 

- 20 03 01 Egyéb települési hulladékok ideértve a kevert települési hulladékot is: mennyisége kb. 14 t/év. 

A gyűjtést zárt 1.100 l-s, illetve 4.000 l-s hulladékgyűjtő edényekben végzik az ingatlanon belül. 

 

A kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése érdekében a rendelkező részben tett, a tevékenység 

engedélyezése során betartandó környezetvédelmi feltételek, illetve szempontok indokolása:  

A kitermelt szennyezetlen talaj és más, természetes állapotában meglévő olyan anyag hulladékstátuszát, 

amelyet nem a kitermelés helyén használnak fel, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) 

bekezdés 23. pontja szerinti fogalom meghatározással, valamint a melléktermékre vagy a hulladékstátusz 

megszűnésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell értelmezni. 



18 

 

 

 

 

 

 

 

Földtani közeg védelme 

Építés hatása: 

A tervezett létesítmények telepítése miatt bányaüzemet, célkitermelő helyet nem kell megnyitni, 

lerakóhelye(ke)t nem kell létesíteni. 

Az építkezés, technológiatelepítéshez várhatóan számottevő tereprendezésre nem lesz szükség. 

Termőréteg és termőréteg alatti talaj elszállítására várhatóan kis mértékben lesz csak szükség. Erre 

vonatkozóan pontos adatok a kiviteli tervdokumentáció fázisában lesznek. 

Az épületalapokból kikerülő talajt az ingatlan beépítetlen részén kívánják felhasználni (egyenletesen 

elterítik) teljes egészében telken belül. 

A vizsgált ingatlanon a tervezett beruházáshoz kapcsolódóan egyéb a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet előírásai szerinti szennyező anyagokat nem helyeznek el, továbbá a 

földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe sem közvetlenül, sem pedig közvetve nem vezetnek be. 

A munkálatokat úgy végzik el, hogy a talaj szennyezése elkerülhető, vagy a lehető legkisebb mértékű legyen. 

A munkálatok közben a biztonsági intézkedések ellenére fellépő szennyeződésektől a területet haladéktalanul 

mentesítik, elkerülve a szennyezés továbbterjedését.  
 

A vegyi (veszélyes) anyagok, valamint a hulladékok tárolása: 

A vizsgált telephelyen meglévő és tervezett létesítményekben az élelmiszer előállítási, valamint a kiszolgáló 

tevékenységekhez szükséges (esetlegesen szennyező anyag tartalmú) vegyi (veszélyes) anyagot nem tárolják 

huzamosabb ideig, a TMK műhelyben, illetve a takarítószer tárolókban tárolják felhasználásig. Ezen 

túlmenően a meglévő-megmaradó üzemi veszélyes, illetve nem veszélyes termelési hulladék gyűjtőhelyen 

tárolják egymástól elkülönítve a tárgyi létesítmények üzemelése során keletkező különböző veszélyes, illetve 

nem veszélyes termelési hulladékokat a telephelyen. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet előírásai szerinti szennyező 

anyagokat a földtani közegbe közvetlenül, sem pedig közvetve nem vezetnek be a tervezett beruházáshoz 

kapcsolódóan az ingatlanon. 

 

Vízellátás, szennyvízelhelyezése: 

A Darányi Ignác u.-n Ø 160 KPE ivóvíz gerincvezeték üzemel, melyről Ø 110 KPE, illetve Ø 90 KPE 

vízbekötő vezeték épült a telephelyre, amelyeken keresztül üzemel a telephelyen belüli használati víz és 

tűzivíz hálózat.  

A telephelyen található egy fúrt kút is, melynek vizét – a nem megfelelő vízminősége miatt – csak 

takarításra, zöldfelület locsolásra, illetve portalanításra használják jelenleg és a tervezett telephelyfejlesztést 

követően is. A távlati tervek között szerepel, hogy egy új kutat fúrnak a telephely vízellátásának 

biztosítására. 

A vizsgált ingatlanon kiépített gravitációs szennyvízcsatorna hálózat, valamint mechanikai szennyvíz 

előtisztítók, illetve biológiai szennyvíztisztító telep üzemel, mely az üzem szociális és technológiai 

szennyvizeinek az előtisztítását, tisztítását biztosítja. Az előtisztított, tisztított szennyvizeket a közüzemi 

szennyvízcsatorna hálózaton keresztül a városi szennyvíztisztító telepre vezetik el. 

 

Csapadékvíz elvezetés és elhelyezés: 

A telephelyen meglévő épületek tetőfelületeiről, illetve a burkolt felületekről lefolyó tiszta csapadékvizeket 

előtisztítás nélkül elszikkasztják a telephely területén belüli zöldfelületeken, szikkasztó árkokban. A tervezett 

telephelyfejlesztéssel kissé megnövekvő tetőfelületekről és burkolt felületekről lefolyó többlet 

csapadékvizeket is az ingatlan területén belüli zöldfelületeken, szikkasztó árkokban szikkasztják el. A 

zöldfelületekre hulló csapadékvizek a zöldfelületeken szikkadnak el. 

 

Felhagyás: 

A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítják, 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. 
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A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzik el. 

Felhagyást követően, fontos a terület rekultivációja, tájba illesztése, új hasznosítási mód megkeresése. 

 

Zajvédelem: 

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

rendelet hatálya alá tartozik. 

A projekt célja a Kecskemét-Hetényegyháza, Úrihegy 295. (01654/25 hrsz.) szám alatti ingatlanon 

megtalálható élelmiszeripari telep komplex korszerűsítése, fejlesztése. A komplex telepfejlesztés során 

részben a meglévő épületek helyére új üzem- és raktárcsarnok, illetve új nyersanyagfogadó és -feldolgozó 

épület létesül, a bontandó raktárcsarnok átkerül a telephely hátsó (DK-i) részére. 

A telephely gazdasági övezetben (Gksz) helyezkedik el, a közvetlen környezetében gazdasági területek 

(Gksz), mezőgazdasági területek (kertes városkörnyéki (Mkv), kertes mezőgazdasági (Mk), általános tanyás 

(Mát)) és falusias lakóterületek (Lf) találhatóak. 

A legközelebbi védendő épületek a vizsgált telephelytől, tervezett parkolótól ÉK – i irányban 9 m-re 

(01654/12 hrsz.), illetve a tervezett raktárcsarnoktól ÉK – re 65 m-re (01654/15 hrsz.); míg a tervezett üzem- 

és raktárépülettől ÉNy – ra 23-27-35 m-re (01660/27, 01660/113, 01660/102 hrsz.) találhatóak, illetve DNy 

– irányban 34 m-re (01654/90 hrsz.), kertes városkörnyéki mezőgazdasági terület (Mkv) övezetbe sorolva. 

A kivitelezési munkálatok 1 hónapnál hosszabb, de 1 évnél rövidebb időt vesznek igénybe. Kivitelezést 

kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) végeznek. A benyújtott dokumentáció szerint, a 

kivitelezési munkálatokból eredő zajterhelés a legközelebbi zajtól védendő ingatlanoknál határérték alatt 

marad.  

A létesítmények –, így a zöldség feldolgozási és élelmiszer előállítási tevékenységek – egész évben 

üzemelnek, hétfőtől péntekig, 2 nappali műszakban, a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra). A 

paprika betakarítási szezonban augusztus közepe és október vége között kb. 3-4 hétig a nyersanyag 

feldolgozás során, valamint a karácsony és húsvét előtti szezonban a krémek keverése során kb. 3-4 hétig 

várhatóan éjjel is üzemel a telephely. A tervezett beruházásokkal a telephely üzemideje nem változik. 

 

Az üzem zajforrásai a fejlesztéseket követően: 

- Paprika- és hagymafogadó és feldolgozó vonal (zárt térben), 

- Tormafeldolgozó vonal (zárt térben), 

- Tervezett keverő és őrlő rendszer (zárt térben), 

- Tubus és üvegtöltő vonal (zárt térben), 

- 4 db Gree típusú hőszivattyú (szabadban), 

- 2 db Mandik típusú szellőztető, légkezelő (szabadban), 

- 2 db 947 kW-os, CERTUSS Universal TC 1300 földgáz üzemű gőzkazán (zárt térben), 

- 3 db csavarkompresszor (zárt térben), 

- TMK műhely és berendezései (zárt térben), 

- Rakodás, anyagmozgatás, szállítás (részben szabadban). 

 

Az épületekben a tevékenységeket a rakodás kivételével csukott nyílászárók mellett folytatják, a helyiségek 

szellőztetését gépi rendszereken keresztül végzik. 

 

A kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése érdekében a rendelkező részben tett, a tevékenység 

engedélyezése során betartandó környezetvédelmi feltételek, illetve szempontok indokolása: 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kivitelezés, valamint az üzemelés során 

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, és a hatásterületen belül nem található zajtól védendő épület vagy védett terület, abban az esetben, ha 

„az ÉK – i telekhatár mentén a szükséges hosszon kb. 3-4 m magasan félkész termék tároló hordókból, 

illetve raklapokból kb. 2 m szélességben hanggátló funkciójú mobil (zajvédő) fal kialakítása” megvalósul. A 

kivitelezést követően, a termelési tevékenység végzése alatt, folyamatos jelleggel az előzőekben foglalt 

mobil zajvédő jelleggel rendelkező falat kell építeni, és fenntartani. A kivitelezést követően szabványos, 
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méréses zajvizsgálattal kell ellenőrizni a telephely zajkibocsátását, a zajvédő fal hatékonyságát, valamint a 

hatásterületet pontosan meg kell határozni.  

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) 

bekezdése szerint a 4. §-ban kijelölt környezetvédelmi hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a 

zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, 

illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A tervezett tevékenység célja a komplex telephelyfejlesztés keretében tervezett épületekkel és építményekkel 

az élelmiszeripari telepen a termék előállítás üzemi körülményeinek és technológiájának korszerűsítése és a 

távlati piaci igényeket is kielégítő kapacitásnövelése. 

 

Létesítés 

A kivitelezés során az ingatlanon elbontásra kerül 4 épület, közművek, műtárgyak és burkolt felületek, 

valamint épül új üzem- és raktárcsarnok, illetve új nyersanyagfogadó épület, valamint a bontandó 

raktárcsarnok a telek hátsó részén újra épül, továbbá korszerűsítésre kerül a technológiai tartálypark, 

útburkolatok, valamint a szükséges mértékben az infrastruktúra hálózat, a meglévő-megmaradó épületek új 

funkciókkal történő ellátása mellett. Légszennyező anyag kibocsátással jár a munkaterületen dolgozó 

munkagépek működése, kipufogógázuk számottevő koncentrációban tartalmaz nitrogén-oxidokat, 

szénmonoxidot, kormot, szerves anyagokat. Az építés során, együttesen maximum 2 nehézgép és 1-2 

szállítójármű (egyidejűleg összesen 2-3 jármű) működik. A kivitelezéshez kapcsolódóan legfeljebb napi 20-

25 db gépjármű forgalmával lehet számolni. 

Az építési kivitelezési tevékenységhez kapcsolódó becsülhető hatásterület az építési területek szélétől 30 m. 

Az építéshez kapcsolódóan kialakított depóniák kiporzását száraz szeles időben locsolással, vagy takarással 

akadályozzák meg. A diffúz kiporzást okozó anyagokat fedett módon szállítják. 

 

Üzemeltetés 

A tervezett létesítményekben végzett tevékenységek (a fűtés és gőz előállítás kivételével) során 

légszennyező anyagok (az egyes munkafolyamatoktól származó némi bűzt kivéve) nem keletkeznek.  

A raktárcsarnok fűtését biztosító 5 db nem bejelentés köteles pontforráshoz kapcsolódó 5 db sötétsugárzó 

hőteljesítménye nem haladja meg pontforrásonként a 140 kWth névleges bemenő hőteljesítményt. A 

légkezelő berendezéseket az épület tetőszerkezetén helyezik el. A raktárcsarnokban a szellőztetés 

természetes úton a nyílászárókon keresztül biztosított. 

A vizsgált telephelyen jelenleg 2 db bejelentés köteles légszennyező pontforrás üzemel (2 db granuláló 

szűrőciklon és zsákos porleválasztó kürtője és CERTUSS Universal SC-850 típusú gőzkazán kéménye), 

amelyek a beruházást követően megszűnnek. A gőzkazán helyett 2 nagyobb teljesítményű bejelentés köteles 

gőzkazánt (P6 és P7) telepítenek az új üzemcsarnokban. A pontforrások várható maximális hatástávolsága 

134 m. 

A létesítmények üzemeléséhez kapcsolódó alapanyagokat, eszközöket, késztermékeket, illetve veszélyes 

anyagokat zárt csomagolóeszközökben tárolják a megfelelően kialakított erre a célra szolgáló helyiségekben 

egymástól elkülönítve, megfelelően rendszerezve a levegőterhelés kizárásával. A vegyi anyagokat minden 

esetben csak néhány napig tárolják az épületben. A létesítményekben keletkező települési szilárd háztartási 

hulladékokat, nem veszélyes termelési hulladékokat, valamint a veszélyes hulladékokat a telephelyen 

kialakított üzemi veszélyes és nem veszélyes termelési hulladék gyűjtőhelyeken kívánják a továbbiakban is 

gyűjteni egymástól elkülönítve az előírásoknak megfelelően zárt edényekben a levegőterhelés kizárásával. 

A legközelebbi védendő épületek a vizsgált telephelytől, tervezett parkolótól ÉK-re mintegy 9 m-re 

(01654/12 hrsz.), illetve a tervezett raktárcsarnoktól ÉK-re mintegy 65 m-re (01654/15 hrsz.), míg a tervezett 

üzem- és raktárépülettől ÉNy-ra a Darányi Ignác u. túloldalán mintegy 23-27-35 m-re (01660/27, 01660/113, 

01660/102 hrsz.) találhatóak , illetve DNy-ra a Darányi u. innenső oldalán gyakorlatilag telekszomszédként 

mintegy 34 m-re (01654/90 hrsz.) kertes városkörnyéki mezőgazdasági terület övezetbe sorolva.  

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és a klímaváltozás kapcsolatát.  

A beruházás érzékenysége magas a nyári forró napok növekedésére, a hőhullámos napok növekedésére, a 

hőhatásra, a tüzekre, a viharokra és az aszályra.  
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A kitettsége a hőhullámos napok, valamint a viharok tekintetében magas. 

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

szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

A kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése érdekében a rendelkező részben tett, a tevékenység 

engedélyezése során betartandó környezetvédelmi feltételek, illetve szempontok indokolása:  

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban Lvr.) 22. § (1) bekezdése 

alapján a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, 

teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és 

működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem 

rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő. 

Az Lvr. 25. § (1) bekezdése alapján a helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában 

létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet 

tartalmazza. A létesítési engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, 

vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi 

szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el. 

 

Természetvédelem 

Az Univer-Product Zrt. a Kecskemét 01654/25 hrsz. alatti ingatlanon komplex telephelyfejlesztést kíván 

megvalósítani, amely kapcsán részben a meglévő épületek helyére új üzem- és raktárcsarnokot, új 

nyersanyagfogadó és feldolgozó épületet épít, korszerűsíti a technológiai felszereltséget, továbbá új 

útburkolatot alakít ki a telephelyen, új funkcióval lát el egyes épületeket, valamint fejleszti az egyéb 

infrastruktúra hálózatokat is. 

 

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

természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. A beruházás az Univer-Product Zrt. Kecskemét 01654/25 

hrsz.-ú telephelyén valósul meg. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a Kecskemét 01654/25 hrsz.-ú 

ingatlan művelési ágának megnevezése kivett udvar és 10 épület, valamint kivett árok. Az érintett ingatlan 

antropogén hatásoknak kitett, rajta természetközeli élőhely nem található, továbbá az érintett területről 

védett, fokozottan védett növény- és állatfaj előfordulásáról sincs hatóságunknak tudomása. 

 

* 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján hivatalunk megállapította, hogy a korszerű, környezettudatos 

műszaki megoldásoknak köszönhetően a tervezett tevékenység várhatóan nem okoz jelentős környezeti 

hatást levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, 

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

hatásvizsgálati szakba utalását. 

 

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

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

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

kezdhető meg.  

 

A rendelkező részben tett környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat a R. 5. § (3) bekezdése alapján 

írta elő hatóságunk. 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

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

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

rendelkezik. 

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

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

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

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

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

pontja alapján állapítottam meg. 

 

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

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

gondoskodik a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. november 16. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. Univer-Product Zrt. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.)                                                11576228#cegkapu 

2. „CSUVÁR” Kft. (6000 Kecskemét, Bihar u. 2.)                                                            11803560#cegkapu 

3. NKM Áramhálózati Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 64-66.)                        13792679#cegkapu 

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

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

6. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály      

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

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

8. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

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

10. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (1055 Budapest Balaton u. 7-11.) - tájékoztatásul       HKP 

11. Hatósági Nyilvántartás 

12. Irattár 
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