
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/06309-23/2020.  

Hiv. szám: - 

Ügyintéző: Major Dávid Márk 

 dr. Kisgyörgyei Ágnes 

 Hunyadi Edit 

 Kormos Tamás 

 Privitzer Jenő 

 Horti Mihály 

 Valkainé Seres Gyöngyi 

 Pomázi Andrea 

 Unyi-Buzetzky Blanka 

Telefon: +36 (76) 795-871 

+36 (76) 795-862 

KRID azonosító: 246192384 

Melléklet: - 

 
Tárgy: KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft., Kecskemét, parkoló bővítés kialakítása, előzetes vizsgálati eljárást 

lezáró határozat 

 
 

H A T Á R O Z A T 
 

A KNORR-BREMSE Fékrendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6000 Kecskemét, Georg 

Knorr u. 8., KÜJ: 100 189 131, Cégjegyzékszám: 03-09-000007, Adószám: 10315192-2-03, KSH szám: 

10315192-2932-113-03, Hivatalos elektronikus elérhetősége: 10315192#cegkapu, Rövidített elnevezése: 

KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft.) 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 7. napján előterjesztett – a 

Kecskemét, Georg Knorr u. 8. szám (8683/262 hrsz., KTJ: 102 193 342) alatti telephelyen parkoló bővítés 

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 128. b) alpontja – Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes 

beépített vagy beépítésre szánt terülten b) 300 parkolóhelytől –  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 véglegessé vált létesítési és forgalomba helyezési 

engedélyek, valamint a vízügyi-vízvédelmi szakhatóság állásfoglalásának megfelelően vízjogi 

engedélyek birtokában kezdhető meg. 

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az  
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emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. A KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. (6000 Kecskemét, Gregor Knorr u. 8.) 

meghatalmazottja által előterjesztett „Kecskemét, Georg Knorr u. 8. számú 8683/262 hrsz. alatti 

ingatlanon parkoló bővítés” tárgyú előzetes vizsgálati tervdokumentációhoz közegészségügyi 

szempontból hozzájárulok. 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás hatóságom jelenlegi adatai szerint védett vagy 

nyilvántartott örökségi elemet nem érint, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi 

szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

 

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

 

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

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

környező termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, a termőföldeken a talajvédő 

gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

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

raktározásra, hulladék ártalmatlanítására nem használható. 

3.3. Amennyiben a tervezett tevékenységek és beruházások mezőgazdasági művelésben álló 

termőföldek felhasználását teszik szükségessé, azok végleges más célú hasznosítási eljárásának 

lefolytatásáról gondoskodni kell. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (a vízügyi-vízvédelmi szakhatóságnak) 35600/4386-

1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (6000 Kecskemét 

Pf.: 642) fenti számú megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a Knorr-Bremse Kft. 

(6000 Kecskemét, Georg Knorr u. 8.) megbízásából eljáró Csuvár Mérnöki Iroda Kft. (6000 Kecskemét, 

Bihar u. 2.) kérelmére indult, Kecskemét 8683/262 hrsz.-ú ingatlanon lévő parkoló bővítés előzetes vizsgálati 

eljárásában. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához 

 

szakhatósági hozzájárulásomat az alábbi előírásokkal adom meg: 

 

Előírások: 

1. A létesítmények megvalósítása és üzemeltetése a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését 

kizáró módon végezhető. 

2. A kivitelezéssel és a tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése szembeni 

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban 

meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a 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 vizilétesítmények megvalósítása és üzemeltetése csak érvényes vízjogi létesítési/üzemeltetési 

engedély(ek) birtokában történhet. 

5. A kivitelezés- és a létesítmények üzemeltetése során keletkező és összegyülekező csapadékvizek 
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ártalommentes elvezetését, elhelyezését biztosítani kell. 

 

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. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező 

döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

 

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

fel. 

 

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

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

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

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

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

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

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

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

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

 I N D O K O L Á S 

 

A KNORR-BREMSE Fékrendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6000 Kecskemét, Georg 

Knorr u. 8., KÜJ: 100 189 131, Cégjegyzékszám: 03-09-000007, Adószám: 10315192-2-03, KSH szám: 

10315192-2932-113-03, Hivatalos elektronikus elérhetősége: 10315192#cegkapu, rövidített elnevezése: 

KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft.) 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 7. napján – a Kecskemét, Georg 

Knorr u. 8. szám (8683/262 hrsz., KTJ: 102 193 342) alatti telephelyen parkoló bővítés kialakítása tárgyú 
– az R.  szerinti előzetes vizsgálati kérelmet terjesztett elő. 

 

A kérelmező azonosító adatai: 

 

Teljes név: KNORR-BREMSE Fékrendszerek Korlátolt Felelősségű Társaság 

Rövidített elnevezés: KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. 

Székhelye: 6000 Kecskemét, Georg Knorr u. 8. 

Adószám: 10315192-2-03 

Cégjegyzékszám: 03-09-000007 

KÜJ szám: 100 189 131 

KTJ szám: 102 193 342 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítők adatai: 

Név: CSUVÁR MÉRNÖKI IRODA Kft. 

Székhely: 6000 Kecskemét, Bihar u. 2. 
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Szakértő: Csuvár Gábor (03-0218) 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 

Szakértő: Faggyas Szabolcs (13-1338) 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő 

 SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő 

 SZKV-1.3. Víz- és földtani közeg védelem szakértő 

 SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő 

 

Tervezett beruházás:  Parkoló bővítés 

 

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 tevékenység az R. 3. számú mellékletének 128. b) alpontja – Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó 

építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt terülten b) 300 parkolóhelytől – szerint 

minősül, 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 BK/KTF/06309-3/2020. számú felhívásra az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját 

megfizette. 

 

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

hatóságunk BK/KTF/06309-13/2020. számú felhívására a tervezett tevékenység és az éghajlatváltozás 

kapcsolatára vonatkozóan, majd a BK/KTF/06309-18/2020. számú felhívásra a Kecskemét Megyei Jogú 

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

rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) 11. §-ban foglalt zöldfelületi előírásnak való megfelelésre 

vonatkozóan kiegészítette. 
 

A kiegészített 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. 

 

Elhelyezkedés 

A tervezési terület Kecskemét város belterületének a D – i, DK – i szélén az un. Déli ipartelep középső 

részén a Szegedi úttól (5. sz. főút) K – re található a Georg Knorr u. 8. sz. alatt. A bővítendő parkoló a 

telephely DK – i szélén helyezkedik el, a tervezett parkoló bővítés a meglévő parkoló ÉK – i irányában kerül 

kialakításra. 

Az ingatlan helyrajzi száma:  8683/262 hrsz.  
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Az ingatlan területe:   8,6178 ha  

Az ingatlan művelési ága:  kivett üzem, 6 egyéb épület (gyártócsarnok és iroda, porta, kerékpár tároló, 

fejlesztő épület, 2 elektromos fogadó épület) és tűzívíz tároló 

 

A parkoló terület a bővítést követően a kapcsolódó közlekedési és zöldfelületekkel együtt: ~9000 m
2
 

Ebből a tervezett parkoló bővítési terület a kapcsolódó közlekedési és zöldfelületekkel együtt: ~1000  

m
2
  

 

A meglévő parkolóhelyek száma: 296 db  

A létesítendő parkolóhelyek száma: 67 db  

 

A bővíteni tervezett létesítmény súlyponti EOV koordinátái:  X = 171.305 m  Y = 700.690 m  

 

Az ingatlan beépítési %-a a tervezett parkoló bővítést követően:  ~22,0 %  

A megmaradó zöldfelületi arány a tervezett parkoló bővítést követően:  ~50,3 % (1,5 %-al csökken) 

 

A tervezett tevékenység célja:  

A tervezett parkolóhely bővítés biztosítja, hogy a telephely dolgozóinak a személygépkocsijai minden 

napszakban és időszakban teljes számban elhelyezhetőek legyenek az ingatlanon belüli burkolt és őrzött 

személygépkocsi parkolóban.  

Jelenleg a kritikus nappali műszakváltások időszakában, amikor már megérkeztek a későbbi műszak 

dolgozói, de még nem mentek el a korábbi műszak dolgozói, kb. 1 órán keresztül tapasztalható, hogy 

helyhiány miatt a Georg Knorr út telephely előtti szakaszának két oldalán állnak a parkolóba már be nem 

férő személygépkocsik, majd amikor megüresednek a helyek ismét autóba ülnek és az út mellől beállnak az 

ingatlanon belüli őrzött parkolóba. Ez a többlet gépjárműmozgások miatt többlet környezetterheléssel jár, 

továbbá a szabálytalan út melletti parkolás balesetveszélyes, az útpadka megsüllyedése pedig akadályozza az 

út megfelelő vízelvezetését.  

A tervezett tevékenység célja tehát a telephelyen belüli őrzött személygépkocsi parkolóban a mindenkor 

elegendő parkolóhely biztosítása, az út melletti szabálytalan, balesetveszélyes és az út vízelvezetését rontó 

parkolás, valamint a fölösleges gépjármű mozgások megszüntetése érdekében. 

 

A tevékenység volumene:  

A bővítésre kerülő személygépkocsi parkoló a telephely üzemeléséhez hasonlóan (3 műszakban) folyamatos 

nyitva tartással (0-24 órában) működik folyamatos őrzéssel és védelemmel és a fentebb részletezettek 

szerinti kialakítással.  

A bővítendő személygépkocsi parkoló nappali telítettsége átlagosan 80 %, míg az éjszakai telítettsége 

átlagosan 30%. A legnagyobb létszámcserével járó nappali műszakváltások idején (7.00-8.00 és 16.00-17.00 

óra között) éri el a 100%-t a kihasználtság.  

A személygépkocsi parkoló napi átlagos forgalma kb. 700 db személygépkocsi és a maximális óraforgalom 

kb. 90-100 db személygépkocsira becsülhető.  

Az éjszakai időszakra (22-6 óra közé) eső max. óraforgalom 20-30 db személygépkocsi érkezésével és 

indulásával számolható.  

A tervezett parkolóhely bővítés többlet célforgalmat nem generál, ugyanis a tervezett beruházás nem érinti a 

telephelyen folytatott tevékenységek körét és azok volumenét, valamint a telephely dolgozói létszámát és 

munkarendjét. Sőt csökken a parkolóhoz kapcsolódó gépjármű mozgások száma azzal, hogy minden 

időszakban elegendő parkoló áll rendelkezésre és nem kell a parkolók megüresedését követően az út mellől 

külön beállni a belső parkolókba.  

 

A tervezett létesítmények, illetve tevékenység:   

Az ingatlanon található épületek, építmények:  

- 1 db gyártócsarnok és irodaház épület  

- 1 db fejlesztő épület  

- 1 db porta épület  

- 1 db kerékpár és motorkerékpár tároló épület  
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- 2 db elektromos fogadó épület  

- burkolt út- és parkoló felületek, zöldfelületek, valamint közművek – a műtárgyakat és a tüzivíz 

tározót, illetve a csapadékvíz szikkasztó-tározó mezőket is beleértve  

 

Ezen meglévő-megmaradó létesítményeket a tervezett beruházás nem érinti.  

A tervezett beruházáshoz kapcsolódóan a tervezési területen a meglévő 296 db személygépkocsi parkoló ÉK-

i bővítéseként 69 db burkolt parkoló létesül a kapcsolódó létesítményeivel együtt a telephely dolgozóinak a 

személygépkocsijai részére.  

A tervezett kialakítás szerint az új parkolók a meglévő parkolók három egymás melletti sávjához igazodóan 

3 x 2 egymással párhuzamos sorban épülnek merőleges beállással a meglévő parkolósávok folytatásaként a 

parkolók közötti közlekedési utakkal és zöldsávokkal.  

A Georg Knorr út felőli szélső sávban 19 + 6 db zárt beton térkő burkolatú parkoló és közlekedési út épül, 

míg a második sávban 11 + 11 db, a harmadik sávban pedig 10 + 10 db gyephézagos burkolatú parkoló és 

közlekedési út épül a terhelésnek megfelelő pályaszerkezettel.  

A parkoló állások a meglévőkhöz hasonlóan 2,5 m szélességgel és 5,0 m mélységgel, míg a közlekedési utak 

6,0 m szélességgel 2 forgalmi sávval kétirányú közlekedéssel épülnek.  

Az első-második, valamint a második-harmadik parkolósáv között a parkoló sávokat elválasztó 2,0 m széles 

zöldsáv kerül kialakításra a meglévő zöldsávok folytatásaként.  

 

A parkoló bővítmények területén is található meglévő zárt csapadékvíz-csatorna egy víznyelő aknapárral, 

mely a telephely kiépítésekor már a távlati parkoló bővítés figyelembevételével épült. Csapadékvíz elvezető 

szerepe döntően a zárt burkolattal épülő parkolók esetében van, a gyephézagos burkolatú parkolók a kisebb 

intenzitású, illetve a kisebb mennyiségű csapadékokat a felületükön elszikkasztják, a víznyelő aknába csak a 

nagy intenzitású csapadékok idején kerül csapadékvíz ezen felületekről. A tervezett parkoló bővítmények 

ÉK-i vége süllyesztett szegéllyel épül, így az ÉK-i szélső parkolókról a szomszédos zöldfelületekre folynak 

le és szikkadnak el a nagy intenzitású csapadékvizek. 

 

A bővítendő parkoló területen kiépült zárt csapadékvíz-csatorna a telephely ÉNy-i részén lévő 1-1 db 

iszapfogó és olajleválasztó műtárgyba vezeti a parkoló és az egyéb burkolt közlekedési felületek feltételesen 

szennyezett csapadékvizét előtisztítás céljából, majd az előtisztított csapadékvizek a műtárgyak mellett lévő 

csapadékvíz szikkasztó-tározó mezőn szikkadnak el a tetőfelületekről levezetett tiszta csapadékvizekkel 

együtt.  

 

A meglévő parkolók területe térvilágítással ellátott és kamerarendszerrel megfigyelt terület, melyek a 

tervezet parkolók térvilágítását és megfigyelését is biztosítják, a rendszer bővítése nem indokolt. A parkoló 

területe – a tervezett bővítmény területét is beleértve – a telephely ingatlanán belül külön önállóan 

körbekerített terület, melynek a behajtó ágain sorompós beléptető rendszer üzemel. Ezen rendszerekkel 

biztosított a parkoló és a gépjárművek folyamatos őrzése. 

 

A telephelyen folytatott és folytatni kívánt tevékenységek TEÁOR számuk alapján:  

2561 Fémfelület-kezelés (A gyártott fékrendszerek egyes fém elemeinek kémiai folyamatokkal 

történő felületkezelési tevékenységei: mosás, passziválás, eloxálás, impregnálás.)  

2932 Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása (Fékrendszerek meghatározott elemeinek 

gyártása a megmunkálástól az összeszerelésig és tesztelésig.)  

4531 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem (A saját gyártású termékek értékesítése mellett a cég a 

vállalatcsoport teljes termékpalettájával látja el a legnagyobb haszonjármű-gyártókat és 

pótalkatrész-piaci partnereket a közép-kelet-európai régióban.)  

7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés (A pneumatikus és elektro-pneumatikus 

berendezések fejlesztése, tervezése és vizsgálata – döntően a fejlesztő épületben.)  

3530 Gőzellátás (hőtermelés) (A fűtéshez és használati melegvízellátáshoz kapcsolódó gázkazánok 

üzemeltetése.)  

5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (A telephelyen belüli dolgozói és vendég 

személygépkocsi parkolók üzemeltetése.) 
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A tervezett létesítmények üzemelése:  

A bővítésre kerülő személygépkocsi parkoló a telephely üzemeléséhez hasonlóan (3 műszakban) folyamatos 

nyitva tartással (0-24 órában) működik folyamatos őrzéssel és védelemmel és a fentebb részletezettek 

szerinti kialakítással.  

A bővítendő személygépkocsi parkoló nappali telítettsége átlagosan 80 %, míg az éjszakai telítettsége 

átlagosan 30%. A legnagyobb létszámcserével járó nappali műszakváltások idején (7.00-8.00 és 16.00-17.00 

óra között) éri el a 100%-t a kihasználtság.  

A személygépkocsi parkoló napi átlagos forgalma kb. 700 db személygépkocsi és a maximális óraforgalom 

kb. 90-100 db személygépkocsira becsülhető.  

Az éjszakai időszakra (22-6 óra közé) eső maximális óraforgalom 20-30 db személygépkocsi érkezésével és 

indulásával számolható.  

A tervezett parkolóhely bővítés többlet célforgalmat nem generál, ugyanis a tervezett beruházás nem érinti a 

telephelyen folytatott tevékenységek körét és azok volumenét, valamint a telephely dolgozói létszámát és 

munkarendjét. Sőt csökken a parkolóhoz kapcsolódó gépjármű mozgások száma azzal, hogy minden 

időszakban elegendő parkoló áll rendelkezésre és nem kell a parkolók megüresedését követően az út mellől 

külön beállni a belső parkolókba.  

 

* 

 

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 14. napján kelt, BK/KTF/06309-2/2020. 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 15. 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 16. napjától közzétételre került. 

A közlemény levételének napja: 2020. november 9. 

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 tervdokumentáció 

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 

2000. évi XXV. törvény, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes 

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

 

Tájékoztatásul felhívom a figyelmet, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kötv.) 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák során régészeti emlék, lelet vagy annak 

tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, 

az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal 

abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény 

intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző útján az illetékes örökségvédelmi hatóság (Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és 

Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., 76/795-847) felé azt haladéktalanul 

bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése 

szerint feltárásra jogosult intézményt.  

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése alapján örökségvédelmi bírság 

kiszabását vonja maga után. 

 

Hatóságom hatáskörét a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 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. sz. melléklet I. 

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

szempontokat vettem figyelembe. 

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

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: 34-063/20., 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. 

 

* 

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 14. napján kelt, BK/KTF/06309-6/2020. számú levelével. 
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A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a 35600/4386-1/2020.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság 35600/4386-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4386-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

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

október 15. napján érkezett megkeresésében hatóságom szakhatósági állásfoglalását kérte a Knorr-Bremse 

Kft. (6000 Kecskemét, Georg Knorr u. 8.) megbízásából eljáró Csuvár Mérnöki Iroda Kft. (6000 Kecskemét, 

Bihar u. 2.) kérelmére indult, Kecskemét 8683/262 hrsz.-ú ingatlanon lévő parkoló bővítés előzetes vizsgálati 

eljárásában. 

 

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. 

 

Hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, Csuvár Mérnöki Iroda Kft. által 34-063/20 

munkaszámon készített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg. 

 

A tervezett beruházás keretében az érintett ingatlanon a meglévő 296 db burkolt személygépkocsi parkoló 

mellett további 67 db részben burkolt személygépkocsi parkoló létesül a telephely dolgozóinak 

személygépjárművei részére. 

 

Vízellátás, szennyvízelvezetés: 

 

Az ingatlan vízellátása a Kereskedő utcában üzemelő 0 225 KM-PVC települési vezetékes ivóvízhálózatról 

épült ki az ingatlan É-ÉK - i részén lévő vízbekötésen keresztül 0 160 KPE gerincvezetékkel. Ezen 

telephelyen belüli vezetékről kerül biztosításra az épületek használati és belső tüzivíz igénye. A bővítendő 

parkoló üzemeléséhez kapcsolódóan vízigénnyel nem kell számolni. 

Az ingatlan szennyvízelvezetése a Fuvar u.-n üzemelő 0 400 KG-PVC települési szennyvízcsatorna-hálózaton 

keresztül megoldott. A telephely szennyvízbekötése az ingatlan É-ÉNy - i részén épült ki, ahonnan a 

telephelyen belül 0 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerinccsatorna épült ki. Ezen telephelyen belüli 

hálózaton keresztül kerül elvezetésre az épületekből a szennyvíz. A bővítendő parkoló üzemeléséhez 

kapcsolódóan szennyvízelvezetéssel nem kell számolni. 

 

Az érintett közmű szolgáltató: BÁCSVÍZ Zrt. 

 

Csapadékvíz elvezetés és elhelyezés: 

 

A telephelyen meglévő épületek tetőfelületeiről lefolyó tiszta csapadékvizek előtisztítás nélkül, míg a burkolt 

parkoló és közlekedési felületekről lefolyó feltételesen szennyezett csapadékvizek 1-1 db iszapfogó- és 

olajleválasztó előtisztító berendezésben történő előtisztítást követően kerülnek elszikkasztásra a telephely 

ÉNy - i részén kialakított csapadékvíz szikkasztó-tározó mezőkön. Az ingatlanon külön tiszta és külön 

feltételesen szennyezett csapadékvíz-csatorna hálózat épült ki. A zöldfelületekre hulló csapadékvizek a 
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zöldfelületeken szikkadnak el. A parkoló bővítmények területén is található meglévő zárt csapadékvíz-

csatorna egy víznyelő aknapárral, mely a telephely kiépítésekor már a távlati parkoló bővítés 

figyelembevételével épült. Így ezen többlet csapadékvizek figyelembevételre kerültek a csapadékvíz elvezető, 

előtisztító ás elhelyező vízilétesítmények kialakításakor. 

 

A víznyelő aknáknak csapadékvíz elvezető szerepe döntően a zárt burkolattal épülő parkolók esetében van, a 

gyephézagos burkolatú parkolók a kisebb intenzitású, illetve a kisebb mennyiségű csapadékokat a felületükön 

elszikkasztják, a víznyelő aknába csak a nagy intenzitású csapadékok idején kerül csapadékvíz. A tervezett 

parkoló bővítmények ÉK - i vége süllyesztett szegéllyel épül, így az ÉK - i szélső parkolókról a szomszédos 

zöldfelületekre folynak le és szikkadnak el a nagy intenzitású csapadékvizek. 

 

Kérelmező a telephely csapadékvíz elvezető- és elhelyező vízilétesítményeinek a fenntartására és 

üzemeltetésére a 35600/5851-8/2018.ált. számon módosított 23172-12- 3/2013. számú (Vízikönyvi szám: 

I/8505) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

• 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. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján a felszín alatti vizek jó 

minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg (B) 

szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

• A felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) 

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. 

• 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 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 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. 
 

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 15. napján érkezett hatóságunkra. 
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A hatóság szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

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

 

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

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

 

Szakhatósági állásfoglalásunkat 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 adtuk 

ki. 

 

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

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

* 

 

Hivatalunk a 2020. október 14. napján kelt, BK/KTF/06309-5/2020. számú levelével – figyelemmel az R. 1. § 

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

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője a megkeresésre a helyi természet- és környezetvédelemmel 

kapcsolatos önkormányzati szabályozással való összhang tekintetében 20983-3/2020. 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 21.248-2 /2020. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

 

„„Az osztályomra 2020. 10. 21-én érkezett megkeresésében a Kecskemét, külterület 8683/262 hrsz-ú 

ingatlanra benyújtott telephely parkoló bővítés kialakításával kapcsolatban, a BK/KTF/06309-5/2020 

megkereső levelének II. rész, 2. pontjában településrendezési eszközökkel való összhang megállapítását kéri, 

melyre az alábbiakban adom meg a választ: 

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 49-23, 49-21, 49-12 és 49-14. számú tervlapjain 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 Gip-8159, melyre a HÉSZ Gazdasági területek 

43. § (1-6) bekezdései vonatkoznak. 

Az Gip-8159 övezeti kód magyarázata: 

Övezet Gip ipari gazdasági 
Legkisebb kialakítható telek méret 8 3000 m

2
 

Beépítési mód 1 szabadon álló 
Max. beépíthetőség 5 50% 
Max. épületmagasság 9 16,0 m 

 

A zöldfelületi előírásokat, a HÉSZ 11. § tartalmazza, mely (11) bekezdés előírására: A négy 

személygépkocsi, egy tehergépkocsinál vagy egy autóbusznál nagyobb befogadóképességű felszíni 

várakozóhelyet fásítani kell. A várakozóhely felületének árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett 
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négy személygépkocsi vagy egy tehergépkocsi vagy egy autóbusz után egy nagy lombkoronát nevelő, 

környezettűrő, legalább kétszer iskolázott lombhullató fa telepítésével és fenntartásával kell megoldani, 

faegyedenként legalább 1,5 méter széles és legalább 2,25 m
2
 nagyságú zöldfelület és öntözési lehetőség 

biztosításával. A felszíni gépjármű várakozóhely zöldfelülete és fásítása beszámítható a telek kötelezően 

előírt zöldfelületébe és fásítottságába. 

A megküldött dokumentáció a zöldfelületi előírásnak való megfelelést nem mutatja be. 

A HÉSZ teljes terjedelmében az alábbi útvonalon érhető el: 

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

 

Hatóságunk a 21.248-2/2020 számú nyilatkozatban foglaltakra tekintettel, a BK/KTF/06309-18/2020. számú 

végzésével a Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervének 

jóváhagyásáról szóló 33/2015. (XII.17.) számú rendeletének 11. §-ban foglalt zöldfelületi előírásnak való 

megfelelés teljes körű bemutatására hívta fel a kérelmező ügyfelet. 

 

A kérelmező ügyfél  meghatalmazása alapján a  "CSUVÁR" Kft. a fenti számú felhívásra 2020. november 

10. napján az előzetes vizsgálati dokumentációt a  kiegészítette az alábbiak szerint: 

„A város építési övezeteire vonatkozó zöldfelületi előírásokat Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési 

Szabályzata és Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 33/2015. (XII. 17.) számú rendeletének (HÉSZ) 

11. §-a tartalmazza. 

A 11. § (11) bekezdésének előírása szerint: A négy személygépkocsi, egy tehergépkocsinál vagy egy 

autóbusznál nagyobb befogadóképességű felszíni várakozóhelyet fásítani kell. A várakozóhely felületének 

árnyékolását biztosító fásítást minden megkezdett négy személygépkocsi vagy egy tehergépkocsi vagy egy 

autóbusz után egy nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, legalább kétszer iskolázott lombhullató fa 

telepítésével és fenntartásával kell megoldani, faegyedenként legalább 1,5 méter széles és legalább 2,25 m
2 

nagyságú zöldfelület és öntözési lehetőség biztosításával. A felszíni gépjármű várakozóhely zöldfelülete és 

fásítása beszámítható a telek kötelezően előírt zöldfelületébe és fásítottságába. 

A vizsgált beruházáshoz kapcsolódóan a tervezési területen a meglévő 296 db személygépkocsi 

parkoló ÉK - i bővítéseként 69 db burkolt parkoló létesül a kapcsolódó létesítményeivel együtt a telephely 

dolgozóinak a személygépkocsijai részére. 

A tervezett kialakítás szerint az új parkolók a meglévő parkolók három egymás melletti sávjához igazodóan 3 

x 2 egymással párhuzamos sorban épülnek merőleges beállással a meglévő parkolósávok folytatásaként a 

parkolók közötti közlekedési utakkal és zöldsávokkal. 

A Georg Knorr út felőli szélső sávban 19 + 6 db zárt beton térkő burkolatú parkoló és közlekedési út épül, 

míg a második sávban 11 + 11 db, a harmadik sávban pedig 10 + 10 db gyephézagos burkolatú parkoló és 

közlekedési út épül a terhelésnek megfelelő pályaszerkezettel. 

A parkoló állások a meglévőkhöz hasonlóan 2,5 m szélességgel és 5,0 m mélységgel, míg a közlekedési utak 

6,0 m szélességgel 2 forgalmi sávval kétirányú közlekedéssel épülnek. 

Az első-második, valamint a második-harmadik parkolósáv között a parkoló sávokat elválasztó 2,0 

m széles zöldsáv kerül kialakításra a meglévő zöldsávok folytatásaként, azokkal azonos paraméterekkel. A 

két szélső parkolósáv külső oldalán pedig 1,5 m széles zöldsávok maradnak a kerítésig. 

A meglévő parkoló terület zöldsávjain 4 személygépkocsi parkolónként az alábbi fa fajták találhatóak: hársfa 

(Tilia sp.), ostorfa (Celtis occidentalis), szivarfa (Catalpa bignonioides), kőris (Fraxinus sp.) 

A tervezett parkoló bővítés területén: 

A parkoló sávok közötti 2,0 m széles zöldsávokban 5,0 m-ként, azaz 4 személygépkocsi parkolónként, illetve a 

két szélső parkolósáv külső oldalán lévő 1,5 m széles zöldsávokban 10,0 m-ként, azaz 4 személygépkocsi 

parkolónként az alábbi előnevelt, lombhullató, környezettűrő, fa fajták telepítése tervezett: 

kőris (Fraxinus sp.), mezei juhar (Acer campestre), ostorfa (Celtis occidentalis) 

A tervezett zöldsávok és a fák locsolása a telephelyen belüli kerti csapokról mobil tömlővel, vagy kis 

locsolóautóval biztosítható. 

A fentiekben részletezettekkel teljesülnek a HÉSZ 11. § (11) bekezdésének előírásai. Továbbá a fentiek 

megfelelnek Kecskemét Megyei Jogú Város településképének védelméről szóló 16/2017. (IX. 21.) Ök 

rendeletében foglaltaknak is. 

A tervezett parkoló bővítéssel érintett ingatlan Szabályozási Terv szerinti építési övezeti besorolása 

Gip-8159, mely szerint a telek max. beépíthetősége 50 %, míg a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 

http://kecskemet.hu/%c3%96nkorm%c3%a1nyzat/K%c3%b6zgy%c5%b1l%c3%a9s/Rendeletek
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2. számú mellékletében foglaltak szerint az egyéb ipari gazdasági területeken megengedett legkisebb 

zöldfelületi arány 25 %. 

Jelenleg az ingatlan: 

- beépítési százaléka: 22,02 % 

- zöldfelületi mutatója: 51,8 % 

A tervezett parkoló bővítés után az ingatlan: 

- beépítési százaléka: 22,02 % (nem változik) 

- zöldfelületi mutatója: 50,3 % (1,5 %-al csökken) > 25 %, azaz megfelel! 

Ezzel teljesülnek a HÉSZ és az OTÉK megengedett legkisebb zöldfelületi arányra vonatkozó előírásai is.” 

 

A fenti, 2020. november 10. napján megküldött kiegészítésre tekintettel BK/KTF/06309-22/2020. számon 

ismételtem megkerestük Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét, aki az eljárás lezárásáig  újabb 

nyilatkozatot nem adott, kifogást nem emelt. 

 

* 

 

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. 

 

Földtani közeg védelme 

Építés hatása: 

A telepítéshez várhatóan számottevő tereprendezésre nem lesz szükség, telephelyen belül megoldható. 

Termőréteg és termőréteg alatti talaj elszállítására várhatóan nem lesz szükség. Erre vonatkozóan pontos 

adatok a kiviteli tervdokumentáció fázisában lesznek. 

 

A parkoló alapokból 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. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerinti szennyező anyagokat nem helyeznek el, továbbá a 

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

vezetnek be. 

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.  

 

Üzemeltetés hatása:  

A parkoló folyamatos nyitva tartással (0-24 órában). Az év folyamán a létesítmények kihasználtsága 

várhatóan közel egyenletesen oszlik meg.  

 

Vízellátás, szennyvízelhelyezése: 

A bővítendő parkoló üzemeléséhez kapcsolódóan vízigénnyel és szennyvízelvezetéssel továbbra sem kell 

számolni. 

 

Csapadékvíz elvezetés és elhelyezés: 

A telephelyen meglévő épületek tetőfelületeiről lefolyó tiszta csapadékvizek előtisztítás nélkül, míg a burkolt 

parkoló és közlekedési felületekről lefolyó feltételesen szennyezett csapadékvizek 1-1 db iszapfogó és 

olajleválasztó előtisztító berendezésben történő előtisztítást követően kerülnek elszikkasztásra a telephely 

ÉNy-i részén kialakított csapadékvíz szikkasztó-tározó mezőkön. Az ingatlanon külön tiszta és külön 

feltételesen szennyezett csapadékvíz-csatorna hálózat épült. A zöldfelületekre hulló csapadékvizek a 

zöldfelületeken szikkadnak el. A parkoló bővítmények területén is található meglévő zárt csapadékvíz-
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csatorna egy víznyelő aknapárral, mely a telephely kiépítésekor már a távlati parkoló bővítés 

figyelembevételével épült. Így ezen többlet csapadékvizek figyelembevételre kerültek a csapadékvíz 

elvezető, előtisztító ás elhelyező vízilétesítmények kialakításakor. 

 

A víznyelő aknáknak csapadékvíz elvezető szerepe döntően a zárt burkolattal épülő parkolók esetében van, a 

gyephézagos burkolatú parkolók a kisebb intenzitású, illetve a kisebb mennyiségű csapadékokat a 

felületükön elszikkasztják, a víznyelő aknába csak a nagy intenzitású csapadékok idején kerül csapadékvíz 

ezen felületekről. A tervezett parkoló bővítmények ÉK-i vége süllyesztett szegéllyel épül, így az ÉK-i szélső 

parkolókról a szomszédos zöldfelületekre folynak le és szikkadnak el a nagy intenzitású csapadékvizek.  

Az elszikkasztást a Fuvar és a Kereskedő u.-ban meglévő csapadékvíz elvezető csatorna további terhelésének 

az elkerülése, a csapadékvizek helyben tartásának az elve, valamint a terület alatti közepes talajvízszintek és 

a térség talajainak megfelelő szikkasztó képessége indokolja, illetve teszi lehetővé.  

Egyéb közművek a tervezési területet nem érintik és a tervezett beruházáshoz kapcsolódóan egyéb új 

közművek kialakítása sem tervezett. 

 

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. 

A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzik el. 

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

 

Hulladékgazdálkodás 

 

A telephelyen keletkező veszélyes hulladékok: 

 

A jelenlegi üzemeléshez képest elhanyagolhatóan növekszik a meglévő iszapfogó és olajleválasztó 

berendezésben felúszó leválasztott szénhidrogén (HAK kód: 13 05 06*) és a berendezésben leülepedett iszap 

(HAK kód: 13 05 02*) mennyisége a felületek használatától, illetve a felületekről a csatornába jutó 

csapadékvizek mennyiségétől és szennyezettségétől függően. 

Veszélyes hulladékot tartalmazó építési és bontási hulladékok nem képződnek várhatóan a tervezett 

létesítmények építési műveletei során.  

A meghibásodott, soron kívül karbantartásra, olajutántöltésre szoruló építő gépek, szállító gépjárművek olaj 

utántöltésekor, az elcsöppenő olaj felitatásakor azonban képződhetnek zömében veszélyes hulladékok (olajos 

rongyok 15 02 02*, olajos flakonok 15 01 10*, olajos talaj 17 05 03*, stb.), melyek gyűjtését, tárolását 

ugyancsak a vonatkozó rendeletek előírásai szerint végzik az ingatlanon. 

Ezen hulladékok átlagos mennyisége az építés során várhatóan nem haladja meg a 10 kg-ot. 

 

A tervezett létesítmények kivitelezési munkálatai során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat az 

ingatlanon elszállításig gyűjtik zárt helyiségben, burkolt felületeken, egymástól és az egyéb hulladékoktól 

elkülönítve. 

Az olaj-víz szeparátorból származó olaj, valamint iszapok egy meghatározott mennyiségig az iszapfogó és 

olajleválasztó berendezésekben gyűlnek, azokat a berendezés tisztításakor azonnal elszállítják. 

Az üzemeltetőnek a keletkező veszélyes hulladékok elszállítására a környezetvédelmi hatóságtól veszélyes 

hulladékok szállítására, illetve átvételére engedéllyel rendelkező cégekkel van szerződése:  

Design Kft., Ankel Kft. 

 

A telephelyen keletkező nem veszélyes hulladékok: 

 

A tervezett burkolat építések helyén nagytömegű földmű építésre várhatóan nincs szükség. A meglévő 

parkoló burkolatszintjéhez igazodóan épül a parkoló bővítmény. A földmunka a szerkezeti vastagságnak 

megfelelő földréteg kiszedéséből, valamint tükörvágásból, tömörítésből, továbbá rendezési munkák 

végzéséből áll. Egyéb bontásból adódó hulladékok sem keletkeznek a tervezett építkezés során, ugyanis a 

tervezett parkoló bővítmény területén rendezett füvesített zöldterület található. 
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Nem veszélyes termelési hulladékok a tervezett létesítmény normál üzemmenetben történő üzemeltetése 

során nem keletkeznek. 

A tervezett létesítmény kivitelezési munkálatai során esetlegesen keletkező nem veszélyes hulladékokat az 

ingatlanon elszállításig gyűjtik zárt helyiségben, burkolt felületeken, egymástól és az egyéb hulladékoktól 

elkülönítve. 

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

hulladékok átvételére és szállítására jogosultsággal rendelkező céggel van szerződése: Kádár 

Környezetvédelmi Kft. 

 

Kommunális (ún. települési) szilárd hulladékok a tervezett létesítmény normál üzemmenetben történő 

üzemeltetése és karbantartása során nem keletkeznek. Ilyen hulladékok az építési tevékenységek során 

keletkeznek csekély mennyiségben. 

- 20 03 01 Egyéb települési hulladékok ideértve a kevert települési hulladékot is: mennyisége kb. 20 kg.  

A gyűjtés a kivitelezés helyszínén elhelyezett zárt 20 l-s hulladékgyűjtő edényben történik. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

Építés 

Légszennyező anyag kibocsátással jár a munkaterületen dolgozó munkagépek működése, kipufogógázuk 

számottevő koncentrációban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot, szerves anyagokat. Építés 

során együttesen maximum 2 nehézgép (diesel üzemű) és 1-2 szállítójármű (egyidejűleg összesen 2-3 jármű) 

működik. A kivitelezéshez kapcsolódóan legfeljebb napi 10-15 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 anyagok szállítása fedett módon történik. 

 

Üzemeltetés 

A tervezett parkoló bővítmény területén és ahhoz kapcsolódóan helyhez kötött légszennyező pontforrás nem 

kerül kialakításra. A tervezett személygépkocsi parkolóhely bővítés többlet célforgalmat nem generál, tehát a 

telephely, azaz a bővítendő parkoló üzemeléséhez kapcsolódó személygépjármű forgalomból adódó 

levegőterhelés nem változik, illetve inkább némileg csökken a jelenlegi állapothoz képest a tervezett parkoló 

bővítést követően. 

Üzemeléséhez kapcsolódó becsülhető hatásterület a parkoló terület szélétől minden irányban 20-30 m. 

A tervezett beruházással érintett létesítmények környezete jó átszellőzésű terület, elhelyezkedése az uralkodó 

szélirány szempontjából a legközelebbi lakóterületekhez és lakóépületekhez viszonyítva kedvező, ÉNy-ról és 

DK-ről beépítetlen, míg DNy-ról és ÉK-ről beépített gazdasági területek és létesítmények veszik körbe, ahol 

a csarnoképületek fűtéséhez kapcsolódó földgáz üzemű tüzelőberendezések nem jelentős légszennyező 

pontforrásain kívül számottevő helyhez kötött légszennyező források nem találhatóak.  

A legközelebbi lakóházak a vizsgált ingatlantól (tervezett parkoló bővítménytől) mintegy 390 m-re ÉNy-ra 

(8683/97 hrsz.) az AGRO TRUCKS Kft. telephelyén lévő szolgálati lakások találhatóak ipari gazdasági 

terület (Gip) övezetben. A vizsgált telephelytől, illetve tervezett parkoló bővítménytől egyéb irányokban 

(ÉK-re, DK-re és DNy-ra) 500 m-en belül védendő lakóépületek nincsenek. 

 

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az klímaváltozás kapcsolatát.  

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

csapadékintenzitás növekedésére, a hőhatásra, a tüzekre, a viharokra és a villámárvizekre. 

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. 

 

Zajvédelem 

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 belterületén, a 8683/262 hrsz. alatti ingatlanon található. Az ingatlan 

környezetében gazdasági és mezőgazdasági területek helyezkednek el. A Kft. a telephelyén található, 296 

férőhelyes parkolót kívánja bővíteni 67 hellyel, amellyel összes 363 férőhelyes parkoló létesül. A beruházás 

a telephelyen meglévő további létesítményeket, tevékenységeket nem érinti. 

A legközelebbi zajtól védendő épületek a parkoló területétől kb. 390 m-re, ÉNy-ra található szolgálati 

lakások (86/83/97 hrsz.), gazdasági övezetben (Gip). 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kivitelezési munkák és a parkoló 

bővítését követően, az üzemelésből eredő 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. A parkoló bővítésével a telephely célforgalma nem növekszik. 

 

Táj- és természetvédelem 

A létesítéssel érintett ingatlan (Kecskemét 8683/262 hrsz.) országos jelentőségű védett természeti területet, 

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

hatásoknak kitett, rajta természetközeli élőhely nem található, továbbá róla védett, fokozottan védett növény- 

és állatfaj előfordulásáról sincs hatóságunknak tudomása. 

 

A fentiek alapján a tervezett tevékenység nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó 

előírásokkal, várhatóan nem jár jelentős természeti hatással, ezért hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges, 

az előzetes vizsgálati dokumentációt természet- és tájvédelmi szempontból megfelelő. 

 

* 

 

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 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. 

 

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. 
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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 20. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kapják: 

1. KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft. (6000 Kecskemét, Georg Knorr u. 8.)             10315192#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. Hatósági Nyilvántartás 

11. Irattár 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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