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H A T Á R O Z A T 
 

A Kecskeméti Nyugati Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6000 Kecskemét, 

(Kadafalva) Heliport, KÜJ: 103 775 427, Cégjegyzékszám: 03-09-132914, Adószám: 27033027-2-03, KSH 

szám: 27033027-6820-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 27033027#cegkapu, rövidített 

elnevezése: Kecskeméti Nyugati Ipari Park 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 2021. június 3. napján előterjesztett – a 

Kecskemét-Kadafalva, Heliport 11751/11 hrsz. (KTJ: 100 361 646) alatti ingatlanon ipari-logisztikai 

csarnok 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. a) pontja – „Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes 

beépített vagy beépítésre szánt területen - 2 ha területfoglalástól” – szerint minősül, nem feltételezhető 

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

végezni. 

 

A tervezett tevékenység Kecskemét helyi településrendezési eszközeiben (helyi építési szabályzat) 

meghatározottak szerint valósulhat meg, véglegessé vált építési és használatbavételi engedélyek, a 

tervezett csapadékvíz elhelyező vízilétesítmény létesítése és üzemeltetése vízjogi engedély, jóváhagyott 

régészeti dokumentáció, amennyiben a tervezett tevékenységek és beruházások mezőgazdasági 

művelésben álló termőföldek felhasználását teszik szükségessé, úgy termőföld végleges más célú 

hasznosítási engedély, üzemi gyűjtőhely létesítése esetén, jóváhagyott üzemi gyűjtőhely üzemeltetési 

szabályzat birtokában kezdhető meg. Az engedélyekre, jóváhagyásokra vonatkozóan a „Szakkérdések 

vizsgálata” és a „Szakhatósági állásfoglalások” részekben foglaltak az irányadóak.  

 

A tervezett beruházáshoz a Kecskemét 11751/11 helyrajzi számú ingatlan Országos Ökológiai Hálózatból 

kivonása szükséges az építési tevékenység megkezdése előtt, az építési engedély kiadására jogosult hatóság 

döntéséig a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ÁLT/1611-4/2021. számú alábbi nyilatkozatban 

foglaltak betartása mellett, ezáltal a kizáró ok megszüntethető: 

„Az ökológiai hálózatnak a településrendezési eszközökben történő módosítását az Igazgatóság abban az 

esetben tartja elfogadhatónak, ha a területi mérleg jelentős mértékben nem csökken. Ennek érdekében a 

tárgyi módosítás kapcsán igénybe vett területtel hasonló nagyságrendű és annál magasabb természeti értékű 
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területet szükséges a település területén (lehetőleg a tárgyi területhez közel) az ökológiai hálózathoz csatolni 

beépítésre nem szánt övezetben, vagy úgy, hogy a kijelölt terület besorolása is módosításra kerül az adott 

terület jelenlegi természetbeni állapotának figyelembe vétele mellett.” 

* 

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. A Kecskeméti Nyugati Park Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Heliport) 

meghatalmazottja által előterjesztett a Kecskemét-Kadafalva, Heliport 11751/11 hrsz. alatti 

ingatlanon ipari-logisztikai csarnok kialakítása tárgyú, előzetes vizsgálati dokumentáció 

elbíráláshoz közegészségügyi szempontból hozzájárulok. 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. A beruházással kapcsolatban a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő régészeti 

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

termőföldek felhasználását teszik szükségessé, azok végleges más célú hasznosítási eljárásának 

lefolytatásáról gondoskodni kell. 

 

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

eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban 

foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében: 

 

4.1. A Kecskeméti Byugati Ipari Park Kft. (6000 Kecskemét (Kadarfalva) Heliport) meghatalmazása 

alapján a „CSUVÁR” Mérnöki Iroda Kft. (6000 Kecskemét, Bihar u. 2.) által – a „Kecskemét-

Kadarfalva, Heliport 11751/11 hsrz. alatti ingatlanon ipari-logisztikai csarnok kialakítása” tárgyban 
– kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárás során benyújtott dokumentáció jóváhagyásához feltétel 

nélkül hozzájárulok. 

 

5. a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint 
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építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelésé (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés 

tekintetében): 

 

5.1. A tárgyi előzetes vizsgálati eljárás vonatkozásában hulladékkezelési szempontból kifogást nem 

emelünk. Hulladékgazdálkodási szempontból hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

 A beruházás az alábbiak figyelembevételével valósítható meg: 

5.2. A keletkezés helyén a hulladékok elszállításig történő ideiglenes tárolása termelési hulladék 

gyűjtésének minősül, azonban nem hulladékgazdálkodási engedély köteles tevékenység a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 54. § (3) bekezdése és 12. § (1) 

bekezdése szerint. 

5.3. A hulladék gyűjtőhelyek (üzemi, munkahelyi) kialakítását és üzemeltetését az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 

246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint kell végezni. Üzemi gyűjtőhely 

létesítése esetén az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát az üzemeltetés megkezdése előtt 

legalább 30 nappal jóváhagyásra a hulladékgazdálkodási hatóság részére be kell nyújtani. 

5.4. A telephely bővítése, átalakítása, felújítása során a keletkező építési-bontási hulladék 

területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell 

akadályozni. 

5.5. A létesítés és az üzemeltetés során a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a 

hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint azonosító kód alá 

kell besorolni, és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás 

elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni. A hulladék további kezelésre csak az adott 

hulladék típusra érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek 

adható át. A hulladékgazdálkodási engedély meglétéről és hatályosságáról a hulladék átadását 

megelőzően meg kell győződni.  

5.6. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 

előírásait kell betartani. A Ht. 56 § (1) bekezdése alapján veszélyes hulladékot 

hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani 

nem lehet. 

5.7. A keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. Korm. 

rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján nyilvántartást kell vezetni, és a 10. § alapján adatszolgáltatást 

teljesíteni. 

5.8. A nyilvántartásokat, bizonylatokat (közöttük a mérlegjegyeket) veszélyes hulladékok esetében a 

tárgyévet követő 10 évig, nem veszélyes hulladékok esetében a tárgyévet követő 5 évig meg kell 

őrizni. 

5.9. Ha a kitermelt talajt nem az ingatlanon használják fel tereprendezésre, akkor a Ht. 1. § (3) bekezdés 

d) pontja, a 2. § (4) bekezdése, valamint a 63. § (5) bekezdésre is figyelemmel, hulladékként kell 

kezelni. 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (a vízügyi-vízvédelmi szakhatóságnak) 35600/2664-

1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály által - a Kecskeméti Nyugati Ipari Park Kft. (6000 

Kecskemét, Kadafalva Heliport), Kecskemét-Kadafalva, Heliport 11751/11 hrsz. alatti ingatlanon ipari-

logisztikai csarnok kialakítása tárgyú előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmére - 

megküldött BK/KTF/06742-6/2021. számú szakhatósági megkeresésére a Csongrád-Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 
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Szakhatósági hozzájárulásomat megadom 

 

az alábbiak szerint: 

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. 

2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőtlenebb állapotot. 

3. 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 közcsatornába bocsátott szennyvíz minőségének mindenkor meg kell felelnie a vonatkozó 

jogszabály szerinti küszöbértékeknek. 

5. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a környezetkárosodás megelőzése érdekében a kárenyhítést 

szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

6. A tervezett csapadékvíz elhelyező vízilétesítmény létesítése és üzemeltetése vízjogi engedély köteles 

tevékenység. 

 

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

nem származhatnak jelentős környezeti hatások a felszíni- és felszín alatti vizek tekintetében. 

 

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 

 

A Kecskeméti Nyugati Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6000 Kecskemét, 

(Kadafalva) Heliport, KÜJ: 103 775 427, Cégjegyzékszám: 03-09-132914, Adószám: 27033027-2-03, KSH 

szám: 27033027-6820-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 27033027#cegkapu, rövidített 

elnevezése: Kecskeméti Nyugati Ipari Park 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.) 2021. június 3. napján – a Kecskemét-

Kadafalva, Heliport 11751/11 hrsz. (KTJ: 100 361 646) alatti ingatlanon ipari-logisztikai csarnok 

kialakítása tárgyú – az R. szerinti, előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett 

elő a hatóságunknál. 
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A kérelmező ügyfél meghatalmazottja hatóságunk BK/KTF/06742-8/2021. számú hiánypótlási felhívására az 

eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta, valamint a BK/KTF/06742-18/2021. 

számú végzésre tekintettel az előterjesztett kérelmet az éghajlatváltozással összefüggésben kiegészítette. 

 

A kérelmező adatai: 

Teljes név: Kecskeméti Nyugati Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye:  6000 Kecskemét, (Kadafalva) Helliport 

Adószám:  27033027-2-03 

Cégjegyzékszám: 03-09-132914 

KSH szám:  27033027-6820-113-03 

KÜJ szám:  103 775 427 

KTJ szám:  100 361 646 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítők adatai: 

Név:   CSUVÁR MÉRNÖKI IRODA Kft. 

Székhely:  6000 Kecskemét, Bihar u. 2. 

 

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 (06-01343) 

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:  ipari-logisztikai csarnokok kialakítása 

 

Megvalósulás helye: Kecskemét-Kadafalva, Heliport 11751/11 hrsz. 

 

Az eljárás során 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. 

 

Az R. 3. § (1) bekezdése szerint 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. a) pontja – „Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozó 

építmény vagy építmény együttes beépített vagy beépítésre szánt területen - 2 ha területfoglalástól” – 

szerint minősül, ezért a környezetvédelmi hatóság döntésétől függő, hogy környezeti hatásvizsgálat köteles-

e. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 15. § (1) 

bekezdés értelmében a hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, vagy kijelölés 

alapján köteles eljárni. 
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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 tevékenység helye és ismertetése: 

A Kecskeméti Nyugati Ipari és Park Kft. (a beruházó) a fent említett megvalósulás helyén ipari-logisztikai 

csarnoképületeket létesít zöldmezős beruházásként, melyeket anyagtárolási, raktározási célra történő 

bérbeadással kíván majd hasznosítani. 

 

A tevékenység volumene: 

A beruházó: 

- az első ütemben egy kb. 16.000 m
2
 alapterületű, 

- a második ütemben egy kb. 6000 m
2
 alapterületű 

- és összesen kb. 30.000 raklap befogadására alkalmas 

jelenleg ismeretlen anyag, áru, termék befogadására alkalmas ipari raktárcsarnokot alakít ki, az ezeket 

kiszolgáló irodai és szociális funkciókkal, portaépülettel, sofőrpihenővel, továbbá a telephely megfelelő 

közútkapcsolatával, parkolókkal és közműkapacitásokkal, épületgépészeti rendszerekkel. A rakodás 5-6 szint 

magas állványokra történik, átlagosan 1,5 m magasan tornyozott raklapra elhelyezett árukkal. 

 

A teljes beruházással igénybevett terület nagysága nagyjából 5 ha, melynek 95-98%-a lesz 

raktárhelyiségnek, 2-5%-e lesz irodai és szociális helyiségeknek kialakítva. 

 

Az érintett ingatlan adatai: 

Az ingatlan helyrajzi száma:  11751/11 hrsz. 

Az ingatlan területe:   14,1334 ha 

     telekösszevonások után: ~18,93 ha 

Az ingatlan művelési ága:  kivett ipartelep és 4 egyéb épület (üzem és raktár), 18 egyéb 

építmény (sprinkler tartály, 14 technológiai konténer, 3 siló) 

Az ingatlan tulajdonosa:  Kecskeméti Nyugati Ipari Park Kft.  1/1 

(6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. II. em.) 

 

A teljes tervezett beruházás területigénye:     ~4,7 ha. 

A tervezett épületek, építmények bruttó alapterülete:    ~2,20 ha 

A tervezett burkolt út-, járda- és parkoló felület nagysága:   ~2,00 ha 

A tervezett csapadékvíz előtisztító és elhelyező vízilétesítmények területe: ~0,50 ha 

A telephelyen létesítendő személygépkocsi parkolók száma:   68 db 

Tehergépkocsi és kamionparkolók száma:      30 db 

A tervezett létesítmények (telephely) súlyponti EOV koordinátái:   X = 170.880 m    

Y = 693.190 m 

Az ingatlan beépítési %-a a végkiépítés esetén:     ~32% 

A megmaradó zöldfelületi arány a végkiépítés esetén:    ~29% 

 

* 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás 

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, illetve tényállás tisztázás volt szükséges), hatóságunk a 43. § (2)-(3) 

bekezdése alapján a BK/KTF/06742-2/2021. számú levélben tájékoztatta az ügyfeleket az ügy tárgyáról, az 

eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, a kérelmező 

ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és 

arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 
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Hatóságunk az R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, honlapján 2021. június 11. napján, 

BK/KTF/06742-3/2021. számon közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó 

iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A 

közlemény 2021. június 11. napjától Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 

kifüggesztésre került 21 napos időtartamra közzétételre került, a közlemény levételének napja: 2021. július 5. 

Hatóságunk az eljárás során megküldött iratokról BK/KTF/06742-22/2021.számon közleményt tett közzé 

honlapján.  

Észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján történt. A 

szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

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

közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

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

KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a kémiai biztonságról szóló 

2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és 

biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 7.) ITM rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

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

 

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

illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 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) bekezdés c) pontja értelmében nagyberuházásnak minősül. Nagyberuházás 

esetén a Kötv. 23/C. § (1) bekezdés értelmében előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni, és ezt a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet) 40. § (7) bekezdés értelmében az örökségvédelmi 

hatóságnak meg kell küldeni. Az előzetes régészeti dokumentáció készítésére a Várkapitányság Nonprofit 

Zrt. a jogosult. 

Ezt figyelembe véve az előzetes vizsgálati tervdokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya 

nincsen. 
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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. 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 MÉRNÖKI IRODA Kft., Csuvár 

Gábor okleveles építőmérnök 03-0218, 6000 Kecskemét, Bihar u. 2., készült: 2021. május) a talajvédelmi 

hatóság talajvédelmi szempontokat figyelembe véve az eljárást lezáró határozat kiadásával kapcsolatban 

kifogást nem emel. 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) 

bekezdése, valamint a 3. § (2) bekezdése állapítja meg. 

 
A talajvédelmi szakkérdésben történő közreműködést a Rendelet 28 § (1) bekezdés, valamint az 5. melléklet 

I. táblázat B oszlopa tartalmazza. 

 

4. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A megkereséshez mellékelt dokumentáció, valamint hatóságunk nyilvántartása alapján megállapítottam, 

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

feltétel előírása nem szükséges. 

 

A vizsgált szakkérdés tekintetében kialakított állásfoglalásomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján 

eljárva, a rendelet 2. melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, továbbá a Rendelet 28. 

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

 

5. A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés 

vizsgálatának indokolása): 

 

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

köteles vizsgálni. 

 

Az Ákr. 17. § értelmében a hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

köteles vizsgálni. 

 

Telephelyen  tervezett tevékenység 

A Kecskeméti Nyugati Ipari Park Kft. a Kecskemét-Kadafalva, Heliport 11751/11 hrsz. alatti ingatlan északi 

részén ipari-logisztikai csarnoképület kialakítását határozta el zöldmezős beruházásként 2021 év elején, 

melyet anyagtárolási, raktározási célra történő bérbeadással kíván hasznosítani. 

A beruházó két ütemben az érintett ingatlan északi részén egy kb. 22.000 m
2
 alapterületű, kb. 30.000 

raklapnyi jelenleg ismeretlen anyag, áru, termék befogadására alkalmas ipari raktárcsarnokot alakít ki az 

ezeket kiszolgáló irodával és szociális funkciókkal, portaépülettel, továbbá parkolókkal, megfelelő 

közműellátással és épületgépészeti rendszerekkel. A beruházás első ütemében egy kb. 16.000 m
2
 alapterületű 
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csarnok épül meg, mely a második ütemben tovább bővíthető kb. 6.000 m
2
-rel.  

 

Telepítés során keletkező hulladékok 

Az ingatlan tervezett beruházással érintett területén jelenleg semmilyen épület, létesítmény – egyes 

közművek és kisebb műtárgyaik kivételével – nem található, beépítetlen zöldterület (gyep, kisebb fás, bokros 

foltokkal). 

 

A tervezett létesítmények kivitelezése kapcsán az alábbi nem veszélyes termelési hulladékok keletkeznek: 

- 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok: kb. 5.000 kg. 

- 15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok: kb. 1.000 kg. 

- 15 01 03 Fa csomagolási hulladékok: kb. 100 kg.  

- 15 01 04 Fém, csomagolási hulladékok: kb. 50 kg. 

 

Ezen hulladékok a kivitelezés során felhasznált anyagok, berendezések kicsomagolása során keletkeznek.  

A tervezett létesítmények kivitelezési munkálatai során keletkező nem veszélyes csomagolási hulladékokat 

az ingatlanon gyűjtik, és az elszállításig átmenetileg tárolják a területen, zárt helyiségben, burkolt felületeken 

egymástól és az egyéb hulladékoktól elkülönítve. 

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. 

A területen található zöldhulladékot, cserjéket komposztáló telepre szállítják. 

Az építési munkálatok végzése során veszélyes hulladékok – az építéshez és az építési törmelékek 

elszállításához használt gépek, berendezések meghibásodásait leszámítva – nem képződnek. A 

meghibásodott, soron kívüli karbantartásra, olajutántöltésre szoruló építő gépek, szállító gépjárművek olaj 

utántöltésekor, az elcsöppenő olaj felitatásakor 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 fogják végezni az ingatlanon. Ezen hulladékok átlagos mennyisége az 

építés során várhatóan nem haladja meg a 100 kg-ot. 

A tervezett létesítmények kivitelezési munkálatai során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat az 

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

a megfelelő szállító jármű megérkezéséig átmenetileg tárolják a területen. 

 

Üzemelés során keletkező hulladékok 

A raktározandó anyagok, áruk, termékek köre nem ismert. A tárolás megfelelően csomagolva, raklapos 

állványos rendszerben történik az épületben. Ömlesztett anyag, termék tárolás nem várható. 

 

Az épületek különböző helyiségeiben keletkező települési szilárd háztartási hulladékokat és nem veszélyes 

termelési hulladékokat (a tárolás és anyagmozgatás során megsérült áruk papír csomagolóanyagai, az 

irodákban keletkező papír hulladékok, az irodákban keletkező műanyag csomagolási hulladékok, a tárolás és 

anyagmozgatás során keletkező egy utas, illetve sérült, selejt fa raklapok, továbbá a tárolás és 

anyagmozgatás során keletkező sérült, selejt fém tárolók) munkahelyi gyűjtőhelyeken kívánják gyűjteni 

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

 

A tervezett létesítmények üzemelése kapcsán az alábbi nem veszélyes termelési hulladékok keletkeznek: 

- 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok: 20.000 kg/év. 

- 15 01 02 Műanyag csomagolási hulladékok: 5.000 kg/év. 

- 15 01 03 Fa csomagolási hulladékok: 20.000 kg/év. 

- 15 01 04 Fém, csomagolási hulladékok: 2.000 kg/év. 

 

Az üzemelés során keletkező nem veszélyes termelési hulladékokat (csomagolási hulladékokat) a logisztikai 

csarnoképület ÉNy–i oldala melletti fedett, egy oldalról nyitott tároló területén kijelölt munkahelyi termelési 

hulladék gyűjtőhelyen gyűjtik elszállításig az egyéb anyagoktól, hulladékoktól elkülönítve. A gyűjtőhelyen 

kizárólag a telephelyen folytatott tevékenységekhez kapcsolódóan keletkező nem veszélyes termelési 

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

hatásainak ellenálló felületű. 

A csapadékvizek gyűjtőhelyre jutását a burkolat lejtések és az előtető akadályozza meg. A gyűjtőhelyhez 

vezető út az ingatlanon belül teljes hosszán beton és aszfalt burkolattal lesz ellátva. 

A gyűjtőhely alapterülete: ~200,0 m
2
. 

Az üzemelés során keletkező papír, műanyag, fa és fém csomagolási hulladékokat egymástól elkülönítve, 

ömlesztve a papír és a műanyag esetében 2-2 db 4 m
3
-es fém konténerben, míg a fa raklapok és fém tárolók 

esetében ömlesztve gyűjtik a munkahelyi termelési hulladék gyűjtőhelyen elszállításig. 

 

Az ingatlanon kialakítani tervezett létesítményekben üzemelés során keletkező kommunális (települési) 

szilárd hulladékok mennyisége: 

-  20 03 01 Egyéb települési hulladékok ideértve a kevert települési hulladékot is: kb. 23 t/év. 

A gyűjtés zárt 1.100 l-es, illetve 4.000 l-es hulladékgyűjtő edényekben történik az ingatlanon belül. 

 

A telephely területén gépjármű szervizelési, karbantartási tevékenységek végzésére nem lesz lehetőség, így 

ehhez kapcsolódóan veszélyes hulladék keletkezéssel nem kell számolni. 

 

A telephelyen várhatóan keletkező veszélyes hulladékok:  

- 13 05 06* Olaj-víz szeparátorokból származó olaj: 50 kg. 

 

A szennyezett csapadékvíz előtisztításához kapcsolódóan kialakítandó iszapfogó és olajleválasztó 

berendezésekben felúszó leválasztott szénhidrogének tartoznak ebbe a csoportba.  

- 13 05 02* Olaj-víz szeparátorokból származó iszapok:  1.000 kg. 

 

A szennyezett csapadékvíz előtisztításához kapcsolódóan kialakítandó iszapfogó és olajleválasztó 

berendezésekben leülepedett iszapok tartoznak ebbe a csoportba. 

Az olaj-víz szeparátorokból származó olaj, valamint iszapok gyűjtéséről nem kell külön gondoskodni (egy 

meghatározott mennyiségig az iszapfogó és olajleválasztó berendezésekben gyűlnek), azokat a berendezések 

tisztításakor azonnal elszállítják. 

 

Nyilvántartás 

A hulladékok nyilvántartása a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 

szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik. 

 

A felhagyás időszakában keletkező hulladékok 

A tevékenység felhagyását követően várhatóan újabb ipari tevékenységet fognak a területen végezni. A 

létesítmény környezetre gyakorolt káros hatása nem jelentős.  

 

Havária következtében várhatóan kialakuló hatótényezők 

Havária a telepítés során a veszélyes hulladékok átmeneti gyűjtése és tárolása során következhet be. Havária 

esemény kialakulása esetén az illetékes hatóságokat azonnal értesítik, illetve a szükséges intézkedéseket a 

szennyeződés tovább terjedésének a megakadályozása érdekében meg kell tenni. 

A rendelkező rész 1. pontjában rögzített előírást a Ht. 54. § (3) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján 

tettük. 

A hulladék gyűjtőhelyek vonatkozásában a rendelkező rész 2. pontjában rögzített előírásokat az egyes 

hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) 

Korm. rendelet 1. § d) és e) pontjai és a 13-17.§-ok alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. pontjában foglalt előírást a Ht. alapján 12. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 4. pontjában foglalt előírást a Ht. 63. § (1) bekezdése, 12. § (4) bekezdése 31. § (2) és (5) 

bekezdései alapján tettük.  

A veszélyes hulladékok vonatkozásában a rendelkező rész 5. pontjában tett előírás a veszélyes hulladékkal 

kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 1. §-án és a 

Ht. 56. § (1) bekezdésén alapszik. 

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírást a rendelkező rész 6. pontjában a Ht. 
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65. § (1) és (5) bekezdései és a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó 3. § (1) bekezdése és 10. § 

alapján tettük.  

A nyilvántartások és bizonylatok megőrzési idejére vonatkozó rendelkező rész 7. pontja szerinti előírás a Ht. 

65. § (4) bekezdésén alapul. 

A rendelkező rész 8. pontja szerinti előírást Ht. 1. § (3) bekezdés d) pontja, a 2. § (4) bekezdése, valamint a 

63. § (5) bekezdés alapján tettük. 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság a Rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. melléklet I. táblázat 18. pontja 

alapján adta meg nyilatkozatát.  

 

* 

 

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 meghatóságunk a 2021. június 10. napján kelt, BK/KTF/06742-6/2021. számú levelével. 

 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a 35600/2664-1/2021.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

 

A szakhatóság 35600/2664-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2664-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) fenti számú - 

2021. június 11. napján érkeztetett - ügyiratában a Kecskeméti Nyugati Ipari Park Kft. (6000 Kecskemét, 

Kadafalva Heliport) kérelmére, Kecskemét-Kadafalva, Heliport 11751/11 hrsz. alatti ingatlanon ipari-

logisztikai csarnok kialakítása tárgyú előzetes vizsgálati eljárásban a Csongrád-Csanád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

A megkereséshez elektronikus úton rendelkezésre bocsátott, CSUVÁR MÉRNÖKI IRODA Kft. (6000 

Kecskemét, Bihar u. 2.) által készítet, 2021. május hó keltezésű dokumentációból az alábbiakat állapítottam 

meg. 

 

Kecskemét-Kadafalva, Heliport 11751/11 hrsz. alatti ingatlan északi részén Ipari-logisztikai csarnoképület 

kialakítása tervezett, melyet anyagtárolási, raktározási célra történő bérbeadással kíván hasznosítani. A 

csarnoképület kialakítása két ütemben (I. ütem 16 000 m
2
, II. üzem 6 000 m

2
 alapterülettel) tervezett, az 

ezeket kiszolgáló iroda és szociális funkciókkal, portaépülettel, továbbá parkolókkal, megfelelő 

közműellátással és épületgépészeti rendszerekkel együtt. 

 

Az ingatlan rendelkezik ivóvíz és szennyvíz bekötéssel. A tervezett csarnok vízellátása, szennyvízelvezetése a 

telken belüli hálózatok továbbépítésével megoldható. 

 

Az ingatlanon tervezett épületekben végzett tevékenységekhez, technológiákhoz nagy valószínűséggel 

(technológiai) vízre nincs szükség, technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

 

A tervezett épület tetőfelületeiről lefolyó tiszta csapadékvizek előtisztítás nélkül, míg a kamion dokkolók és a 

parkolók burkolt felületeiről lefolyó csapadékvizek - amennyiben indokolt - megfelelően méretezett iszapfogó 

és olajleválasztó előtisztító berendezés(ek)ben történő előtisztítást követően kerülnek elszikkasztásra a 

telephely területén kialakítandó csapadékvíz szikkasztó-tározó mezőn, szikkasztó árkokban. A szikkasztó-
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tározó mező a tervezett épülettől Ny - ra és É - ra kerül kialakításra az ingatlan területén. A zöldfelületekre 

hulló csapadékvizek a zöldfelületeken szikkadnak el. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Kecskemét-Kadafalva, 

Heliport 11751/11 hrsz. alatti ingatlan területe a felszín alatti víz állapota szempontjából „érzékeny” 

területen helyezkedik el. 

 

A tevékenység telepítése (építési terület előkészítése, építés), üzemeltetése, valamint felhagyása során 

várhatóan jelentős környezetterheléssel, környezet igénybevétellel nem kell számolni. 

 

A vizsgált ingatlanon a tervezett beruházáshoz kapcsolódóan egyéb a 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 tervezett beruházásnak és a hozzá kapcsolódó tevékenységeknek a felszíni és a felszín alatti víztestekre 

gyakorolt hatása elhanyagolható, ezen beruházások és tevékenységek nem járnak a vizekbe történő 

beavatkozással. 

 

A rendelkező részben tett 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 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 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 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe 

bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízilétesítményen 

bevezetett 

a) határértéknek megfelelő, 

b) határérték alatti, 

e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével. 

 

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 a 6/2009. (IV. 14.) 

KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg. 

 

A tevékenység a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése 

során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata 

illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen 

bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható. 

 

A közcsatornába bocsátott szennyvíz egyes szennyezőanyagainak küszöbértékeit a vízszennyező anyagok 

kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet 4. sz. mellékletében (a közcsatornába bocsátható szennyvizek szennyezőanyag tartalmának 

küszöbértékei) alapján írtam elő. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § (1) bekezdése alapján a jogszabály alapján 

bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges 
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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 alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és a 

felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, megfelel az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi 

követelményeknek, nincsen hatása az árvíz- és jég levonulására, mederfenntartásra, így az engedély 

kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárultam. 

 

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

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

beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2021. június 11. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét 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.) 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., 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 2021. június 10. napján kelt, BK/KTF/06742-5/2021. számú levelével – figyelemmel az R. 

2021. május 29. napján módosult 1. § (6b) bekezdésére, különös tekintettel a telepítés helyével, a 

településrendezési eszközökkel kapcsolatos esetleges kizáró okokra – megkereste a tevékenység telepítési 

helye szerinti település önkormányzatát. 

 

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

környezetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással való összhangra vonatkozóan 14501-

3/2021. számon az alábbi nyilatkozatot adta:  

 

„A BK/KTF/06742-5/2021. számú megkeresésére hivatkozva - hatósága előtt a környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján a 

Kecskeméti Nyugati Ipari Park Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Kadafalva Heliport) gazdasági társaság 

által a Kecskemét-Kadafalva, Heliport 11751/11 hrsz-ú ingatlanon ipari-logisztikai csarnok kialakítása 

tárgyú folyamatban lévő előzetes vizsgálati eljárás kapcsán - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény 25. § (1) bekezdés b) pontja alapján a helyi természet- és környezetvédelemmel 

kapcsolatos önkormányzati szabályozással való összhang tekintetében az alábbiakról tájékoztatom. 

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 
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természeti értéket nem érint, azokra közvetlen hatást nem gyakorol.” 

 

A településrendezési eszközökkel kapcsolatban az önkormányzat nyilatkozatot nem adott, kifogást nem 

emelt. 

 

* 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatás 

 

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

átterjedő környezeti hatás nem következik be. 

 

Levegőtisztaság-védelem: 

A levegőre, mint környezetei elemre gyakorolt hatások az építés időtartama alatt és az üzemeltetés során 

léphetnek fel. Az előbbi egy időszakos hatás, de nagyobb területen érvényesülhet a szállítási útvonalak miatt. 

Az építési időszak hatása a gépjármű közlekedésből, a szállított anyagok rakodásából, az építési 

tevékenységből és a tereprendezésből áll. 

 

Létesítés: 

Az építés alatti szakaszban kapcsolódó légszennyezés a szállításból ered, amely tevékenységből eredő 

kiporzást locsolással és a depóniák takarásával csökkentenek. A létesítmény építésében és a szállításban csak 

olyan gépjárművek, munkagépek alkalmaznak, amelyek megfelelnek a rájuk vonatkozó környezetvédelmi 

előírásoknak, valamint feleslegesen nem terhelik a környezeti levegőt kipufogógázokkal. Ezzel biztosítható 

levegőterhelő forrás megfelelő alacsony szintű kibocsátása. 

 

Az építkezés és az üzemelés során is a maximális 10 km/h-s sebességet határozzák meg minden járműnek a 

telephelyen belül. Összesen maximum 4 nehézgép és 1-2 szállítójármű tartózkodik majd az építkezés 2 

üteme alatt egyidejűleg az telephelyen. Maximum 30-35 db fog megfordulni az építkezés alatt a telephelyen 

naponta. Az építkezés ideje alatt kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége: 

 

Légszennyező anyag 
Kibocsátott mennyiség 

(kg/h) 

szén-monoxid 1,4994 

PAH-ok 0,0286 

nitrogén-oxidok 0,2142 

szénhidrogének 0,0476 

aldehidek 0,0095 

kén-dioxid 0,1761 

szilárd anyag 0,2856 

 

Üzemelés: 

Az üzemelés során egyrészt a bejövő és kimenő gépjárművek károsanyag-kibocsátása okozhat terhelést a 

területen. Forgalmasabb hétköznapokon a telephely célforgalma várhatóan 450-480 db gépkocsinál nem lesz 

nagyobb. A belső áru és anyagmozgatást 46 db elektromos JET vagy villás targoncával, illetve kézi 

anyagmozgatókkal, raklapemelőkkel végzik. 
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Fűtés, hűtés, légtechnika: 

Az üzemelés során másrészt a raktárépületek fűtési és hűtési berendezései okozhatnak levegőterhelést. A 

csarnokok fűtése/temperálása 35 db egyenként 32 kW hőteljesítményű gázüzemű termoventilátorral, míg az 

irodai és szociális helyiségek fűtése és használati melegvízellátása épületenként 1 db 24 kW-os gázkazánnal 

történik. Egyéb gázüzemű tüzelőberendezés nem tervezett. 

A 75 db 32 kW-os termoventilátor Hoval TopVent DVG-6/30 típusú, a 3 db gázkazán 24 kW-os Hoval 

TopGas 24 típusú. 

Az irodai és szociális épületeket 4 db, egyenként 5 kW hűtőteljesítményű multisplit klímaberendezéssel 

kívánják hűteni, illetve klimatizálni. 

A szellőzést gravitációsan biztosítják a nyílászáróval rendelkező épületekben, a teljesen zárt helyiségekben 

minden esetben kis ventillátorokkal oldják meg a légcserét. 

 

Hatásterület: 

A dokumentumban alkalmazott tervezésmodellezés alapján a kamionparkolók és a csarnoképületek körüli 

burkolt felületek üzemeléséhez kapcsolódó hatásterület nagysága a burkolt területek szélétől minden 

irányban 30-40 m. A modellezés alapján a levegőben, mint környezetei elemben érdemi változás vélhetően 

nem mutatkozik, a hatásterület a telephely területén belül marad.  

 

Éghajlatváltozás, kockázatelemzés: 

A dokumentum vizsgálja a tevékenység és az klímaváltozás kapcsolatát és bemutatja, hogy a tervezett 

tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterületen, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 

képességére. Az értékelés eredményeképpen beazonosítható, hogy a legrelevánsabb kockázati tényezők a 

beruházás érzékenysége szempontjából a nyári forró napok, a hőhullámos napok gyakoriságának 

növekedése, a csapadék intenzitásának a növekedése, valamint a hőhatásos, viharos, tűzesetes és 

villámárvizes események számának és intenzitásának növekedése. 

A kitettség tekintetében magas kockázatot állapítottak meg a hőhullámos napokra és a viharos eseményekre.  

A kitettség tekintetében közepes kockázatot állapítottak meg a nyári forró napokra, a csapadékintenzitás 

növekedésére, a szélsebesség növekedésére és a hőhatásos eseményekre.  A sérülékenység elemzése alapján 

a projektre a fent említett éghajlati paraméterek vannak fizikai hatással. A tervezési és üzemeltetési 

szakaszban az alkalmazott intézkedések figyelembe veszik az azonosított kockázatokat, egyrészt eliminálják 

azokat, másrészt biztosítják a rendszer éghajlatváltozással szembeni rugalmasságát. 

Klímaváltozáshoz kapcsolódóan leírják az üvegházhatású gázok várható kibocsátásának szintjét. A CO2 

kibocsátást tárgyalja a létesítési és az üzemelési időszakra szétbontva. Az előbbi szakaszban várhatóan 

összesen 180 000 kg CO2 keletkezik, az utóbbi szakaszban várhatóan 80 000 kg CO2/év keletkezik. A 

tevékenység a környezetére levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan nem jelent a 

szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

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

rendelet hatálya alá tartozik. 

 

A beruházás területe ipari gazdasági övezetben helyezkedik el (Gip). Az ingatlan közvetlen környezetében 

falusias lakóterület, vegyes terület, erdőterület, továbbá közlekedési-, közmű- és hírközlési területek 

találhatóak. A legközelebbi zajtól védendő épületek a telephelytől NY-i és DNY-i irányban, kb. 155-180 m-

re helyezkednek el, továbbá ugyanezen irányban létesülhet védendő épület 40-55 m-re falusias lakóövezetbe 

sorolva. 

 

A tervezés során a csarnokokban végezni kívánt tevékenységek és az ott tárolni kívánt anygok és eszközök 

még pontosan nem ismertek. A kivitelezés várhatóan 1 hónapnál több, 1 évnél kevesebb időt vesz igénybe. 

Az üzemszerű tevékenységet három műszakban, a hét minden napján a zajszempontú nappali és éjszakai is 

időszakban fognak végezni. A megnövekedett célforgalom a közlekedésből eredő zajterhelést jelentősen nem 

növeli. 
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A zajos technológiák mindegyike a tervezett logisztikai csarnoképület üzemi, technológiai és a gépészeti 

helyiségeiben, valamint az épületek tetőszerkezetén, továbbá a telephelyen belüli közlekedéshez és 

anyagmozgatáshoz kötődően találhatóak. A tervezett létesítményekkel kapcsolatosan a multisplit 

klímaberendezések kültéri egységei kivételével gyakorlatilag teljes egészében épületen belül lesznek 

elhelyezve a helyhez kötött zajos gépi berendezések. 

 

A telephely domináns zajforrásai: 35 db 32 kW-os termoventilátor, 1 db 24 kW-os gázkazán, 17 db 

elektromos vagy villás targonca, 4 db 5 kW-os multisplit klímaberendezés, egyéb kézi szerszámok. 

 

A létesítmény hatásterülete: 

Kivitelezésből számítható hatásterület: r = 56 m  

Üzemelésből számítható hatásterület: r = 17 m  

A számított hatásterületen belül nincs védendő terület, épület, vagy helyiség, illetve a hatásterület 

határvonala döntően az ingatlan telekhatárán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül 

más nem használja, így nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni a 

környezetvédelmi hatóságtól. 

 

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy az ingatlanon folytatott 

kivitelezési és a várható üzemi tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi zajtól védendő ingatlanoknál a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendeletben meghatározott határértékeket nem éri el. A dokumentáció számításai alapján a hatásterületen 

belül nem található zajtól védendő épület vagy védett terület.  

 

Földtani közeg védelme: 

Az ingatlan tervezett beruházással érintett területén jelenleg semmilyen épület, létesítmény – egyes 

közművek és kisebb műtárgyaik kivételével – nem található, beépítetlen zöldterület (gyep, kisebb fás, bokros 

foltokkal). A kivitelezés során a termőréteg és termőréteg alatti talaj elszállítására várhatóan kis mértékben 

lesz csak szükség. Az épületalapokból kikerülő talajt az ingatlan beépítetlen részén kívánják felhasználni 

(egyenletesen elterítik) teljes egészében telken belül. 

 

Műszaki védelem: 

A közlekedési területek, kamiondokkolók és a parkolók burkoltan kerülnek kialakításra. A telephelyen 

döntően zárt csapadékvíz elvezetés tervezett.  

 

Vízellátás, szennyvízelhelyezés: 

Az ingatlan vízellátása az É-ról szomszédos földúton üzemelő települési vezetékes ivóvízhálózatról épült ki 

az ingatlan É-i oldalának K-i részén lévő vízbekötésen keresztül gerincvezetékkel. Az ingatlanon tervezett 

épületekben végzett tevékenységekhez, technológiákhoz nagy valószínűséggel (technológiai) vízre nincs 

szükség. Az ingatlanon keletkező szennyvizek a DK-ről szomszédos utcán (53101 jelű közút) üzemelő 

települési szennyvízcsatorna-hálózaton keresztül kerülnek elvezetésre a városi szennyvíztisztító telepre 

(BÁCSVÍZ Zrt.). 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A tervezett épület tetőfelületeiről lefolyó tiszta csapadékvizek előtisztítás nélkül, míg a kamiondokkolók és a 

parkolók burkolt felületeiről lefolyó csapadékvizek – amennyiben indokolt – megfelelően méretezett 

iszapfogó és olajleválasztó előtisztító berendezés(ek)ben történő előtisztítást követően kerülnek 

elszikkasztásra a telephely területén kialakítandó csapadékvíz szikkasztó-tározó mezőn, szikkasztó árkokban. 

A szikkasztó-tározó mező a tervezett épülettől NY-ra és É-ra kerül kialakításra az ingatlan területén. A 

zöldfelületekre hulló csapadékvizek a zöldfelületeken szikkadnak el. 

 

Táj- és természetvédelem: 

 

Az eljárás megindításáról a BK/KTF/06742-2/2021. számú levéllel tájékoztatott, valamint a BK/KTF/06742-

9/2021. számú levéllel megkeresett területileg illetékes természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park 
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Igazgatóság – mint a védett és fokozottan védett természeti értékek, a védett és a fokozottan védett 

természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya 

alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelője –  ÁLT/1611-4/2021. számon az alábbi 

nyilatkozatot tette. 

 

„A Kecskemét 11751/11 hrsz-ú ingatlan részben érintett a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban MTrT) 3/1. számú mellékletében 

meghatározott Országos Ökológiai Hálózat övezetével, mint magterület. A tárgyi ingatlan részterülete a 

Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervéről szóló Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

7/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelete alapján - kismértékben eltérő lehatárolással - szintén az ökológiai 

hálózat magterületének övezetébe sorolt. (A megyei és országos szintű térségi övezetek lehatárolása az MTrT 

22-23. § alapján eltérhet.) Tárgyi ingatlan érintett továbbá az Igazgatóságunk által K2605 kódszámmal 

felvett természeti területtel. 

 

A tárgyi ingatlan területe Kecskemét hatályos rendezési eszközeiben Gip-7159 jelű, beépítésre szánt ipari 

gazdasági terület besorolású. A rendelkezésre álló térinformatikai adatok alapján rajta védett természeti 

érték előfordulása nem ismeretes. 

 

Fentiek alapján Igazgatóságunk álláspontja szerint a Kecskemét 11751/11 hrsz-ú területen az ipari-

logisztikai csarnok kialakítása természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért, Kecskemét helyi 

településrendezési eszközeiben (helyi építési szabályzat) meghatározottak szerint valósulhat meg az 

alábbiak figyelembe vételével: 

 

- Az ökológiai hálózatnak a településrendezési eszközökben történő módosítását az Igazgatóság abban az 

esetben tartja elfogadhatónak, ha a területi mérleg jelentős mértékben nem csökken. Ennek érdekében a 

tárgyi módosítás kapcsán igénybe vett területtel hasonló nagyságrendű és annál magasabb természeti értékű 

területet szükséges a település területén (lehetőleg a tárgyi területhez közel) az ökológiai hálózathoz csatolni 

beépítésre nem szánt övezetben, vagy úgy, hogy a kijelölt terület besorolása is módosításra kerül az adott 

terület jelenlegi természetbeni állapotának figyelembe vétele mellett. 

 

Fenti állásfoglalást a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. § alapján adtam ki.” 

 

* 

 

A Kecskemét 11751/11 helyrajzi számú ingatlan Országos Ökológiai Hálózatból kivonása szükséges azt 

építési tevékenység megkezdése előtt, az építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig, az építési 

engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig. 

 

A beruházással érintett ingatlan (Kecskemét 11751/11 helyrajzi számú ingatlan) országos jelentőségű védett 

természeti területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek nem része, egyedi tájértéket, barlang 

védőövezetét nem érinti. Azonban része az ökológiai hálózat ökológiai magterületének, így a 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a 

továbbiakban: Mtrt.) meghatározott Országos Ökológiai Hálózat elemeit érinti. 

 

Az Mtrt. 4. § 34. pontja alapján: 

„Ökológiai hálózat magterületének övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek 

tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú 

távon biztosítani képesek, és több védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.” 

Ezért az Ökológiai hálózat elemeivel érintett területen új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki csak akkor, 

ha a területileg illetékes természetvédelmi kezelővel történő konzultáció alapján a terület kikerül a Nemzeti 

Ökológiai Hálózat elemei közül. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság fent hivatkozott, ÁLT/1611-

4/2021. számú nyilatkozatban foglaltak betartása mellett tartja elfogadhatónk az ökológiai hálózatnak a 



18 

 

 

 

 

 

településrendezési eszközökben történő módosítását, a településrendezési eszközökkel való összhang ezáltal 

megteremthető. 

 

A fenti „Táj- és természetvédelem” részben foglaltak betartása mellett az Országos Ökológiai Hálózat részét 

képező ingatlanon történő tevékenység természetvédelmi érdekeket nem sért. A végezni kívánt 

tevékenységek a kijelölési célokkal nem ellentétesek. 

 

Felhagyás: 

A tevékenység felhagyását követően várhatóan újabb ipari tevékenységet fognak a területen végezni. 

 

A létesítményben folyó raktározási tevékenység felhagyása önmagában környezetterhelést nem okoz. A 

gépek, berendezések leszerelése, csomagolása, elszállítása során a környezetbe káros anyag kibocsátással 

nem kell számolni. A szennyvíz elvezetése, valamint a képződött hulladékok folyamatos elszállítása és 

feldolgozása esetén a tevékenység felhagyása után a területen környezetszennyező anyagok nem maradnak 

vissza. A terület fejlesztésére a későbbi gazdasági és környezetvédelmi szempontok alapján lehetőség nyílik. 

 

* 

 

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 – továbbá a szakhatóság állásfoglalását figyelembe véve, vízügyi-, 

vízvédelmi – szempontból. 

 

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

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

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

kezdhető meg.  

A Kecskemét 11751/11 helyrajzi számú ingatlan Országos Ökológiai Hálózatból kivonásával a 

településrendezési eszközökkel való összhang megteremthető, a kizáró ok megszüntethető, ezért a 

környezetvédelmi hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint az összhang megteremtését előírta az R. 5. 

§ (2) bekezdés cb) pontja alapján. 

 

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 szóló1995. 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 azÁkr. 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. 
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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 Rendelet8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2021. július 16. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Kecskeméti Nyugati Ipari Park Kft. (6000 Kecskemét, (Kadafalva) Heliport)               27033027#cegkapu 

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

3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)                                             HKP 

4. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

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

5. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)                             HKP 

6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) HKP 

7. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

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

9. BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (6000 Kecskemét, József Attila u. 2.)                      HKP 

10. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.)                                                    HKP 

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

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

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

13. Hatósági Nyilvántartás 

14. Irattár 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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