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H A T Á R O Z A T 
 

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

Cégjegyzékszám: 08-09-030445, Adószám: 26562977-2-08, KSH szám: 26562977-6810-113-08, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 26562977#cegkapu) meghatalmazása alapján a Denkstatt Hungary Kft. 

(székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 6., cégjegyzékszám: 01-09-664111, adószám: 12301205-2-41, KSH 

szám: 12301205-7112-113-01, Hivatalos elektronikus elérhetősége: 12301205#cegkapu) munkavállalója, 

Nagy Tamás környezetvédelmi szakértő által 2021. július 13. napján előterjesztett, majd kiegészített – a 

Kecskemét 8683/491 hrsz. (KTJ: 102 933 645) alatti ingatlanon B2 Logisztikai központ 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. 

 

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

engedélyek, vízjogi engedélyek, 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, a beruházás kivitelezési munkái során régészeti megfigyelés mellett, kezdhető 

meg. Az engedélyekre, jóváhagyásokra vonatkozóan a „Szakkérdések vizsgálata” és a „Szakhatósági 

állásfoglalások” részekben foglaltak az irányadóak.  

 

* 

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

benyújtott, a Kecskemét, 8683/491. hrsz. alatti ingatlanon B2 Logisztikai központ kialakítására 

vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációhoz közegészségügyi szempontból kikötés nélkül 

hozzájárulok. 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. A beruházással kapcsolatban a további tervezés, illetve a kivitelezés tekintetében figyelembe kell 

venni a projekt kapcsán készített előzetes régészeti dokumentációban és a feltárási projekttervben 

foglaltakat, mely szerint a beruházás kivitelezési munkái során régészeti megfigyelést kell 

biztosítani. Régészeti lelet vagy jelenség előkerülése esetén a beruházás munkálatainak 

felfüggesztése mellett lehetőséget kell biztosítani a beruházás területén lévő régészeti jelenségek 

dokumentálására. A régészeti szakmunkák elvégzéséről a Kecskeméti Katona József Múzeum 

gondoskodik. 

 

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. 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 kezelésé (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés 

tekintetében): 

 

4.1. 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: 

4.2. 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. 

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

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

akadályozni. 

4.4. 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. 

4.5. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a veszélyes hulladékkal 
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kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 

előírásait kell betartani. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 56 § (1) bekezdése alapján 

veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más hulladékkal, illetve anyaggal 

összekeverni vagy hígítani nem lehet. 

4.6. A keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

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

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

teljesíteni. 

4.7. 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. 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (a vízügyi-vízvédelmi szakhatóságnak) 35600/3288-

3/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály megkeresése alapján a „Kecskemét 8683/491 hrsz. (KTJ: 

102 933 645, EOVx= 701 408 m, EOVy= 171 412 m) alatti ingatlanon B2 Logisztikai központ kialakítása” 

tárgyban indított előzetes vizsgálati eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom 
 

az alábbiak szerint: 

1. Az érintett ingatlanon megvalósítani tervezett csapadékvíz elhelyező rendszer, valamint a 8683/491 

hrsz. ingatlanon meglévő DN700 ac. ivóvíz törzshálózati vezeték kiváltás vonatkozásában vízjogi 

létesítési engedélyezési eljárást kell lefolytatni hatóságomon. A vízjogi létesítési engedélyezési 

tervdokumentációt a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról alkotott 72/1996. (V. 22.) Korm. 

rendelet, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 

41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell összeállítani. 

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

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban 

meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben és 

felszín alatti vízben. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben a telephelyen vízigényes gyártási technológiával rendelkező 

tevékenység végzésére kerül sor, úgy további, a vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét érintő 

engedélyezési eljárások lefolytatása is szükségessé válhat. 

 

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

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

eljárás lefolytatása nem szükséges. 
 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

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

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

támadható meg.” 

 

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

fel. 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

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 közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) 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.  

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, 

mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart.  
 

 I N D O K O L Á S 

 

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

Cégjegyzékszám: 08-09-030445, Adószám: 26562977-2-08, KSH szám: 26562977-6810-113-08, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 26562977#cegkapu) meghatalmazása alapján a Denkstatt Hungary Kft. 

(székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 6., cégjegyzékszám: 01-09-664111, adószám: 12301205-2-41, KSH 

szám: 12301205-7112-113-01, Hivatalos elektronikus elérhetősége: 12301205#cegkapu) munkavállalója, 

Nagy Tamás környezetvédelmi szakértő 2021. július 13. napján – a Kecskemét 8683/491 hrsz. (KTJ: 

102 933 645) alatti ingatlanon B2 Logisztikai központ kialakítása tárgyú – az R. szerinti, előzetes 

vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette. 

 

A kérelmező azonosító adatai: 

Teljes név: VGP Park Kecskemét Kft. 

Székhelye:  9024 Győr, Kálvária u. 55. II. em. 3. 

Adószám:  26562977-2-08 

Cégjegyzékszám: 08-09-030445 

KSH szám: 26562977-6810-113-08 

KÜJ szám:  103 647 560 

KTJ szám:  102 933 645 

 

Tervezett beruházás:  B2 logisztikai központ kialakítása 

 

Megvalósulás helye: Kecskemét; 8683/491 hrsz. 
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Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítők adatai: 

Név:   Denkstatt Hungary Kft. 

Székhely:  1037 Budapest, Seregély u. 6. 

Szakértő:  Nagy Tamás (16-0731) 

Környezetvédelmi szakértő 

Szakértői jogosultság: SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodás 

   SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem 

   SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem 

   SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem 

Szakértő:  dr. Tallósi Béla (Sz.016/2011) 

Természet- és tájvédelmi szakértő 

Szakértői jogosultság: SZTV - Élővilágvédelem 

   SZTjV - Tájvédelem 

Szakértő:  Földi Levente 

Környezetvédelmi tanácsadó 

 

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. 
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: 

A tervezéssel érintett ingatlan Kecskemét belterületének részét képezi, ezen belül is a déli, ipari parkként 

kijelölt területen fekszik. Közvetlen környezetében gazdasági területek, közlekedő utak, illetve a Budapest-

Szeged vasútvonal találhatóak. 

A létesítménybe irányuló jármű forgalom feltehetően majd az 54-es és az 5-ös főúton fog közlekedni. A 

terület közvetlen elérése az 5-ös útról a Georg Knorr u. – Ipar u. útvonalon lehetséges. 

 

A tervezett tevékenység: 

A VGP Park Kecskemét Kft. a Kecskemét 8683/491 hrsz.-ú ingatlanon egy logisztikai funkcióval rendelkező 

csarnokot kíván létesíteni. A kialakított épületet bérbe fogják adni. A logisztikai csarnokhoz köthetően 

általánosságban betárolást, kitárolást, komissiózást, áru-előkészítést és tárolást fognak végezni. 

Átcsomagolási tevékenység a létesítményben előfordulhat. 
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A tevékenység volumene: 

A közel háromszög alakú, dél felé fokozatosan szűkülő, összesen 87.414 m
2
-es területen egy 30.370 m

2
 

alapterületű logisztikai csarnokot fognak kialakítani, épületen belül irodai helyiségekkel, melyek egy, illetve 

két szintesek lehetnek. Emellett tervezett még összesen 243 férőhelyes felszíni parkoló, ahol elektromos 

autók töltése is biztosítható, továbbá egy 14 férőhelyes kerékpártárolót is ki fognak alakítani. 

 

A tervezett létesítmény adatai: 

Az ingatlan helyrajzi száma:     8683/491 hrsz. 

Az ingatlan területe:      87.414 m
2
 

Az ingatlan művelési ága:      Kivett beruházási terület 

Az ingatlan tulajdonosa:    VGP Park Kecskemét Kft.  

A tervezett épület bruttó alapterülete:    30.370,08 m
2
 

A tervezett létesítmény súlyponti EOV koordinátái:   EOVX = 171 412 m, EOVY = 701 408 m 

Az ingatlan beépítési %-a a végkiépítés esetén:   34,78 % 

A megmaradó zöldfelületi arány a végkiépítés esetén:  36,87 % 

 

* 

 

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, ellenérdekű ügyfelek 

megléte), hatóságunk a 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2021. július 20. napján kelt, BK/KTF/07401-

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, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokról,  a határidő túllépésének 

jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk megállapította, hogy az a képviseleti jogosultság igazolása, 

valamint levegővédelmi és zaj- és rezgésvédelmi szempontból hiányos, a döntéshozatalhoz szükséges 

valamennyi információt nem tartalmazta, nem a jogszabályban követelményeknek megfelelő teljes kérelmet 

terjesztettek elő, ennek megfelelően hiánypótlási felhívás kibocsátása volt szükséges.  

 

Nagy Tamás környezetvédelmi szakértő hatóságunk BK/KTF/07401-8/2021. számú hiánypótlási felhívására 

igazolta a képviseleti jogosultságát, valamint a BK/KTF/07401-15/2021. és BK/KTF/07401-18/2021. számú 

felhívásokra az előterjesztett dokumentációt kiegészítette. 

 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

Az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő 

kezdetére okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, a közlésnek, a kézbesítésnek, a 

hirdetmény kifüggesztésének és levételének, valamint a közhírré tétel napja. 

A hiánypótlási felhívás közlésétől a teljesítéséig terjedő időtartam (mint a kérelmező késedelme, 

mulasztása) az ügyintézési határidőbe nem számít be. 

Az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(4) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése, valamint Ákr. 50. § (5) bekezdése és 52. § (1) bekezdése alapján 

hatóságunk a döntését ügyintézési határidőn belül hozta meg és annak közléséről is gondoskodott. 

 

Hatóságunk az R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, honlapján 2021. július 21. napján 

közzétette a BK/KTF/07401-3/2021. számú, az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a 

vonatkozó iratokkal – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti önkormányzat 

jegyzőjének. A közlemény 2021. július 21. napjától Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

hirdető tábláján kifüggesztésre került 21 napos időtartamra közzétételre került, a közlemény levételének 

napja: 2021. augusztus 12. 
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Hatóságunk az eljárás során megküldött iratokról BK/KTF/07401-23/2021. 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: 

 

A benyújtott dokumentációt átvizsgálva megállapítottuk, hogy az előzetes vizsgálati dokumentáció 

közegészségügyi szempontból nem kifogásolt. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

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

KvVM-EüM együttes rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 

szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal 

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

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. 

rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki. 

 

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 tárgyi beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a 

továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja értelmében nagyberuházásnak minősül. A beruházó a Várkapitányság 

Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt. által 2021-ben elkészíttette a tárgyi projekt kapcsán az 

előzetes régészeti dokumentációt és a feltárási projekttervet.  

 

Figyelembe véve az ebben foglaltakat, illetve a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet) 43. § (3) bekezdésben 

foglaltakat, az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya nincsen.  

 

Az örökségvédelmi hatóság 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. 
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3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 
Az elektronikusan megküldött dokumentum alapján (készítette: Denkstatt Hungary Kft., Nagy Tamás 

környezetvédelmi szakértő 16-0731, 1037 Budapest, Seregély u. 6., projekt szám: 7799-01/EVD/2021., 

készült: 2021. június 4.) a talajvédelmi hatóság talajvédelmi szempontokat figyelembevéve 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. 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. 

 

Telephelyen tervezett tevékenység 

A VGP Park Kecskemét Kft. egy beépítetlen ingatlanon kíván felépíteni egy logisztikai funkcióval 

rendelkező csarnokot. A kialakított épület bérbeadásra fog kerülni. A logisztikai csarnokhoz köthetően 

általánosságban betárolás, kitárolás, komissiózás, áru-előkészítés és tárolás fog történi. Átcsomagolási 

tevékenység a létesítményben előfordulhat. 

 

Telepítés során keletkező hulladékok 

A kivitelezési terület jelenleg nincs használatban, művelés alól kivett, természetes lágy szárú növényzettel 

fedett. A területen hulladék nem található. 

 

Az építési tevékenység során előzetes becslés szerint az alábbi fajtájú és mennyiségű hulladékok keletkezése 

várható: 

 

Hulladék azonosító kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) 

17 01 01 beton 3 

17 02 03 műanyag 2 

17 03 02 
bitumen keverék, amely különbözik 

a 17 03 01-től 
2 

17 04 05 vas és acél 2 

17 09 04 

kevert építési-bontási hulladék, 

amely különbözik a 17 09 01- től, a 

17 09 02-től és a 17 09 03-tól 
5 

 

A kivitelezés során keletkező hulladékokat megfelelően elkülönítetten, szelektíven gyűjtik az egyes 

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

Korm. rendelet 13. § által előírtaknak megfelelően kialakított és üzemeltetett munkahelyi gyűjtőhelyen. A 

munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező hasznosító vagy 

ártalmatlanító szakcégnek kerülnek átadásra. Az építés alatt a munkagépek, beépítésre kerülő gépészet 

elemeinek meghibásodása, karbantartása, során keletkező veszélyes hulladék a műveletet végző szakcég 

felelősségi körébe tartozik, illetve a beruházó felelősségi körébe tartozó veszélyes hulladék esetén ideiglenes 
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veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely kialakítása történik meg a munkaterületen. 

 

Üzemelés során keletkező hulladékok 

A létesítményben keletkező hulladékok jelentős része csomagolási hulladék, kommunális hulladék, valamint 

veszélyes hulladék lesz. A keletkező hulladékok gyűjtésére a bérlői igényeknek megfelelően munkahelyi 

gyűjtőhelyek kerülnek kialakíttatásra. A hulladékok elszállítását, kezelését a megfelelő engedéllyel 

rendelkező szervezetekkel fogja végeztetni a bérlő, vagy az üzemeltető. A hulladék elszállításig történő 

tárolása a munkahelyi hulladékgyűjtő területen fog megvalósulni. A hulladékot szelektíven fogják gyűjteni, 

megfelelő felirattal ellátott hulladékgyűjtő edényzetben vagy konténerben. A feliraton a hulladékjegyzékről 

szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján megfelelően besorolt hulladék megnevezése és hulladék 

azonosító kódja fog szerepelni. 

 

Az üzemelés időszakában keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok típusai: 

 

Hulladék azonosító kód Megnevezés 

15 01 01 
papír és karton csomagolási hulladék 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 

15 01 04 fém csomagolási hulladék 

20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési 

hulladékot is 

13 05 02* 
olaj-víz szeparátorokból származó iszap 

16 02 13* 
veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett 

berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 

12-ig terjedő hulladéktípusoktól 

16 06 01* ólomakkumulátorok 

20 01 35* 

veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 

elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 

különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól 

 

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 felszámolás során jelentős mennyiségű építési-bontási hulladék keletkezése várható. A beépítésre tervezett 

anyagok kiválasztásakor a tervezők törekednek arra, hogy a felhasználásra kerülő anyagok a későbbiek során 

hasznosíthatók legyenek. 

 

Havária következtében várhatóan kialakuló hatótényezők 

Havária a telepítés során a veszélyes hulladékok átmeneti 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. Az üzemelés során, havária 

esetén várhatóan veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek (17 05 03*), valamint veszélyes anyagokkal 

szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok törlőkendők, védőruházat (15 02 02*) keletkezésével kell számolni. 

A hulladék gyűjtőhelyek vonatkozásában a rendelkező rész 1. 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 2. pontjában foglalt előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
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(továbbiakban: Ht.) alapján 12. § (4) bekezdése alapján tettük. 

A rendelkező rész 3. 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 4. 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 5. pontjában a Ht. 

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 6. pontja szerinti előírás a Ht. 

65. § (4) bekezdésén alapul. 

 

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. július 20. napján kelt, BK/KTF/07401-6/2021. számú levelével. 

 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a 35600/3288-3/2021.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

 

A szakhatóság 35600/3288-3/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3288-3/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály fenti számú – 2021. július 20. napján érkeztetett – 

megkeresésében a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi és 

vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a VGP Park Kecskemét Kft. (9024 Győr, Kálvária utca 

55. II. em. 3.) meghatalmazása alapján a Denkstatt Hungary Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 6.) által 

„Kecskemét 8683/491 hrsz. (KTJ: 102 933 645, EOVx= 701 408 m, EOVy= 171 412 m) alatti ingatlanon B2 

Logisztikai központ kialakítása” tárgyban indított előzetes vizsgálati eljárásban. 

 

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

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

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

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

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

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

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

szakhatóságként jelöli ki. 

 

Hatóságom részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott, Denkstatt Hungary Kft. által a tárgyi 

témában 7799-01/EVD/2021 projektszámon kidogozott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján az 

alábbiakat állapítottam meg: 

 

A tervezett beruházás főbb jellemzői:  
A beruházó a Kecskemét, 8683/491 hrsz. alatti ingatlanon logisztikai csarnok kialakítását tervezi zöldmezős 
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beruházásként. A felhasználni tervezett ingatlan területe 87414 m2 . A tervezési területen egy 30 370,08 m2 

alapterületű logisztikai csarnok kerül kialakításra. Emellett tervezett még több területen összesen 243 

férőhelyes felszíni parkoló kialakítása, továbbá létesül egy 14 férőhelyes kerékpártároló.  

 

Tervezett tevékenység:  
A csarnokokban raktározási tevékenység történik, a bérlői igények figyelembe vételével. A logisztikai 

épületekben a beszállított anyagok megrendelői követelmények szerinti tárolását, majd kiszállítását tervezik 

végezni. Várható dolgozói létszám: A telephely végkiépítése esetén a várható összes dolgozói létszám 200 fő. 

 

1. VÍZELLÁTÁS  

Az építkezés alatt a vízellátás mobil tartályokból történik. 

 

Üzemeltetési időszakban a csarnokok esetében csak szociális vízhasználattal számoltak. Az épület 

vízellátását (beleértve a tűzivíz- és sprinklertároló töltővíz igényének kielégítését) a meglévő városi közüzemi 

ivóvíz ellátó rendszerhez (Ipar u.- Momofuki u. lévő DN315 KPE gerincvezetékhez) való csatlakozással 

oldják meg. A tűzivíz igények biztosítása érdekében a szomszédos telken található 900 m
3
 -es külső tűzivíz 

tározóhoz kerülnek kialakításra 200 m-es távolságon belül felszívási pontok. A tűzivíz hálózatba 

nyomásfokozó beépítésére kerül sor. 

 

Szociális vízigény: 1 500 m
3
/hó 18 000 m

3
/év 

Otóvízigény: 300 l/pec 

 

2. SZENNYVÍZ ELVEZETÉS 

Az építkezés alatt keletkező kommunális szennyvizet mobil WC-vel gyűjtik, majd időközönként megfelelő 

engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre szállítják. 

Az üzemeltetési időszakban ingatlanon kizárólag kommunális szennyvíz és kondenzvizek keletkezésével 

számoltak. A keletkező szennyvíz a városi közüzemi szennyvíz elvezető rendszerbe kerül. A kondenzációs 

kazánoknál, valamint a gázüzemű berendezéseknél keletkező kondenzvizet kondenzátum semlegesítőn 

keresztül vezetik a csatornahálózatba. 

 

Lehetséges befogadó: Kereskedő u.-ban, valamint a Paul Lechler- Momofuku u. kereszteződésében meglévő 

közcsatorna. Rácsatlakozás csak telephelyi átemelő és csatlakozó nyomócső kiépítésével történhet. A 

megfelelő feltételek fennállása esetén a szomszédos, szintén a VGP Park Kecskemét Kft. tulajdonában lévő 

ingatlan már meglévő telephelyi szennyvízelvezető rendszerére csatlakoznak rá. 

 

Keletkező szennyvízmennyiség: 5,6 m
3
/d 

 

Kecskemét város víziközműveit üzemeltető BÁCSVÍZ Zrt. 001794-001/2021 iktatószámon a tárgyi ügyben 

elvi közmű üzemeltetői nyilatkozatot bocsátott ki. 

 

Talaj- és talajvíz viszonyok: 

Az EXPERT-MÁTRIX Kft. (Győr) talajmechanikai vizsgálatokat végzett az ingatlanon, melynek eredményeit 

L 005 2021 munkaszámú talajvizsgálati jelentésben foglalta össze. 

 

A területen jó vízvezető képességű iszap, iszapos-homok és homokos-iszap talajok találhatók, melyek 

szikkasztásra alkalmasak. 

 

3 CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS/ELŐTISZTÍTÁS 
A tervezett épületek tetőfelületeiről lefolyó tiszta csapadékvizek előtisztítás nélkül, míg a rakodó területek és 

a parkolók burkolt felületeiről lefolyó feltételesen szennyezett csapadékvizek megfelelően méretezett CE 

jelöléssel ellátott, túlfolyós, olajleválasztó berendezésekben történő előtisztítást követően kerülnek 

elszikkasztásra a telephely területén kialakítandó földmedrű csapadékvíz szikkasztó medencébe, melynek 

fenékszintje: 112,4 mBf. Tervezett terepszint: 114,0 mBf. 

 

Az ingatlanon jelentősebb tereprendezés, feltöltés nem történik. 
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Mértékadó csapadékvíz mennyiség: 920,6 l/s 

 

A csapadékvíz szikkasztással érintett terület felszín alatti víz állapota szempontjából történő besorolása: 

219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet 7. § (4) bekezdés szerint országos területi érzékenységi 

térkép alapján a rendelet 2. sz. melléklet 2. a. pont szerinti érzékeny terület. 

 

Talaj- és talajvíz viszonyok:  

Az EXPERT-MÁTRIX Kft. (Győr) talajmechanikai vizsgálatokat végzett az ingatlanon, melynek eredményeit 

L 005 2021 munkaszámú talajvizsgálati jelentésben foglalta össze. 

 

A területen jó vízvezető képességű iszap, iszapos-homok és homokos-iszap talajok találhatók, melyek 

szikkasztásra alkalmasak.  

 

Mértékadó talajvízszint: 112,4 mBf.  

Maximális talajvízszint: 119,9 mBf. 

 

Környezeti hatások: 

Felszíni víz: 

A létesítmény közvetlen környezetében felszíni vízfolyás nem található. 

A tervezési területhez legközelebbi felszíni víztestek: 

• Horgásztó: ~310 m 

• Csukáséri-főcsatoma: ~620 m 

• Védterületi talajvíz-tó: ~910 m 

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

 

Felszín alatti víz: 

Hatások a kivitelezés időszakában: 

Haváriás eseményként a munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása feltételezhető. Ilyen esetekben a 

talaj és felszín alatti víz hidraulika olaj-, vagy üzemanyag szennyezése lehetséges. A környezetterhelés 

megakadályozása érdekében a szennyező forrás megszüntetését, hibaelhárítás, szennyezőanyag felitatását, a 

szennyeződött talaj eltávolítását, cseréjét szükséges haladéktalanul megkezdeni. 

 

A jelentősebb haváriás szennyezés elkerülése érdekében a munkaterületen biztosítani kell a kárelhárítás 

általános eszközállományát az alábbiak szerint: 

• felitató anyag (homok) 

• lapát és vödör 

• megfelelő edényzet a szennyezett talaj és felitató anyag gyűjtésére. 

 

Hatások az üzemeltetés időszakában: 

Normál üzemelés mellett szennyezés kialakulásával nem kell számolni, kizárólag haváriás események 

bekövetkezése (a tehergépjárművek meghibásodása, borulása, a közművek (szennyvíz csatornarendszer) 

törése, a burkolat repedése, vagy törése) esetén a talaj és felszín alatti víz hidraulika olaj-, vagy üzemanyag 

általi szennyezése lehetséges. A környezetterhelés megakadályozása érdekében a szennyező forrás 

megszüntetését, hibaelhárítást, szennyezőanyag felitatását, a szennyeződött talaj eltávolítását, cseréjét 

szükséges haladéktalanul megkezdeni. A szennyvíz csatornarendszer meghibásodása esetén a probléma 

észlelését követően azonnal szüneteltetni kell a kibocsátást a hiba felszámolásáig. 

 

A létesítményben alkalmazott veszélyes anyagok, illetve hulladékok gyűjtőhelyei megfelelő műszaki 

védelemmel lesznek ellátva, amely megakadályozza a havária esetén keletkező elfolyásokból származó 

szennyezést. 

 

A tervezett tevékenység vízbázis védőterületet, vízfolyás medrét nem érinti. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött engedélyezési tervdokumentációban foglaltak alapján 
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megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység - a hatáskörömet érintő szakkérdések tekintetében - nem okoz 

jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység végzéséhez környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása 

nem szükséges. 
 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

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 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. 

 

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 2021. július 20. napján érkezett hatóságomra. A megkereséshez feltöltött EVD 

érdemi vizsgálatát követően megállapítottam, hogy az hiányos, ezért 35600/3288-1/2021.ált. számon 2021. 

július 27. napján kibocsátott végzésben tényállás tisztázásra szólítottam fel az ügyfelet. A végzésben 

foglaltaknak a Denkstatt Hungary Kft. 2021. augusztus 5. napján tett eleget. 

 

Hatóságom szakhatósági állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

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

 

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

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

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint 1. számú melléklet 9. 

táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki. 

 

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

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

* 

 

Hivatalunk a 2021. július 20. napján kelt, BK/KTF/07401-5/2021. 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 Jegyzője megküldte az érintett ingatlanra vonatkozó Helyi Építési Szabályzat 

előírásának elérési útvonalát, valamint a hatályos 49-21, 49-22, 49-23 és 49-24 szabályozási tervlapjait és a 
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hozzá tartozó jelmagyarázatot és  13124-3/2021. számon az alábbi nyilatkozatot adta:  

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

Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. 

(XII. 17.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban HÉSZ) mellékletét képező Szabályozási terv 49-21, 49-

22, 49-23 és 49-24 számú szelvényein található, az ingatlan beépítésre szánt gazdasági ipari terület Gksz-

8159 övezetben helyezkedik el. 

Az övezetben a raktározási és logisztikai tevékenység elhelyezhető, a megengedett maximális beépítettség 

50%. 40 %-nál nagyobb beépítettség esetén előzetesen településrendezési szerződést szükséges kötni az 

önkormányzattal a HÉSZ 9. § (1) bekezdés alapján. A tervdokumentáció alapján megállapítható, hogy a 

beépítettség 34,78% (3,0401 ha), így a HÉSZ 9.§ (1) bekezdése b) pontja alapján településrendezési 

szerződés kötése nem indokolt. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 18/2019. (11.21.) határozatával jóváhagyott és 

ingatlannyilvántartásba bejegyzett településrendezési szerződésben a területre és környezetére vonatkozóan 

fejlesztési feladatokat határozott meg. 

A szerződésben foglaltakkal kapcsolatosan a beruházó észrevételt nem tett, azt magára kötelező érvényűnek 

tekintette. A szerződésben rögzítetteket a beruházó teljesítette, illetve teljesítés alatt van. 

 

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: OTÉK) 19. § (1) bekezdése szerint az kereskedelmi szolgáltató gazdasági területterület, 

olyan terület, mely a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló, jellemzően kereskedelmi, 

szolgáltató célú és raktárépületek elhelyezésére szolgál. 

 

A HÉSZ teljes terjedelmében az önkormányzat honlapján, valamint a nemzeti jogszabálytár oldalán elérhető: 

https://kecskemet.hu/varoshaza/onkormanyzat/kozgvnles/rendeletek-egyseges-szerkezetben 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/198875 

 

A fentiek alapján a benyújtott Kecskemét, 8683/491 hrsz-ú ingatlanon tervezett B2 logisztikai központ 

létesítése tárgyú tervdokumentáció nem ellentétes a településrendezési eszközökkel és a településrendezési 

szerződéssel.” 

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatás 

 

A dokumentációban foglaltak alapján a beruházás kapcsán az országhatáron átnyúló hatások kialakulása nem 

valószínűsíthető. 

 

Táj- és természetvédelem: 

 

A létesítéssel érintett ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, 

természeti területet, egyedi tájértéket nem érint. Az érintett terület antropogén hatásoknak kitett, rajta 

természetközeli élőhely nem található, továbbá 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 nem kérjük hatásvizsgálat lefolytatását, az 

előzetes vizsgálati dokumentációt természet- és tájvédelmi szempontból elfogadjuk. 

 

Az eljárás megindításáról BK/KTF/07401-2/2021. számú levéllel tájékoztatott területileg illetékes 

természetvédelmi kezelő, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság az eljárás során nyilatkozatot nem tett, 

kifogást nem emelt. 

 

https://kecskemet.hu/varoshaza/onkormanyzat/kozgvnles/rendeletek-egyseges-szerkezetben
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/198875
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Levegőtisztaság-védelem: 

 

Létesítés 

A beruházás Kecskemét ipari parki környezetében, beépítetlen területen valósul meg. Az épületeket és 

rakodórámpákat beton burkolattal, a belső utakat és parkolókat térkő burkolattal építik ki. A 

csarnoképületben gépi szellőztetés kiépítését nem tervezik, a légcserét gravitációs úton, fénykupolák 

nyitásával, illetve zárásával biztosítják. A csarnokok fűtését 17 db 25 kW teljesítményű, illetve 17 db 35 kW 

teljesítményű sötéten sugárzó látja el. Az iroda épületeinek fűtése 2 db 33 kW teljesítményű kondenzációs 

gázkazánnal történik. A beépítendő sötéten sugárzók és gázkazánok egyaránt korszerű, energiahatékony, 

alacsony károsanyag kibocsátású rendszerek, emellett az alkalmazni kívánt tüzelőberendezések alacsony 

károsanyag kibocsátású (Low‐NOx) égővel rendelkeznek.  

A fentiekből adódóan a logisztikai központ területén légszennyező pontforrás nem létesül. A létesítés okozta 

levegőterhelés elsősorban az alapanyag (talaj, beton, térkő, zúzottkő, murva) beszállítását és elterítését végző 

szállító járművek, valamint a telepen dolgozó munkagépek füstgáz – szén-monoxid, nitrogén-oxid, korom és 

szénhidrogének – kibocsátásából és az általuk felvert por mennyiségéből származhat. A porszennyezést a 

belső közlekedési utak nedvesítésével csökkentik, emellett az átlagosnál nagyobb szélsebesség esetén a 

felvert por mennyiségégének csökkentése érdekében a munkagépek és tehergépjárművek használatát 

korlátozzák, vagy leállítják.  

A kivitelezés fázisában naponta 4 db földmunkagép, 6 db nehéz tehergépjármű és 2 db kotrógép együttes 

légszennyező anyag kibocsátásával kell számolni. Az ideiglenes levegőminőség romlás elsősorban a 

telephely megközelítési útvonalain, illetve az építkezés közvetlen környezetében jelentkezhet. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a kivitelezési munkálatok levegőszennyezés szempontjából 

legkritikusabb szakasza – a földmunkák és a munkagépek működésének köszönhetően – a tereprendezés. A 

telephelyen folytatott építkezéshez kapcsolódó összes légszennyező anyag kibocsátás becsült órás 

mennyisége kg-ban a következőképpen alakul: 

 

Szén-monoxid 
Szénhidrogé

n 
Nitrogén-oxid Részecske (PM) 

1,96 0,09 1,11 0,039 

 

Üzemelés 

Az üzemelés során mozgó légszennyező forrásként jelentkezik a dolgozók személygépkocsi forgalma, 

valamint az üzem működéséhez kapcsolódó közepesen nehéz tehergépkocsi és nehéz tehergépkocsi forgalom 

(naponta: 394 személygépjármű, 56 közepesen nehéz tehergépjármű és 356 nehéz tehergépjármű) és az 

ehhez tartozó porképződés. Mivel a szállítás forgalma a beszállítási irányok szerint fokozatosan eloszlik, a 

legnagyobb terhelés a telephely környezetében jelentkezik.  

 

Hatásterület 

A dokumentációban foglaltak szerint a kivitelezés fázisában a vizsgált légszennyező anyagok esetében nem 

történik határérték túllépés a beruházás környezetében. A tevékenység a levegőminőség szempontjából nem 

releváns, a jelenlegi állapotokhoz képest vélhetően nem eredményez érdemi légszennyező anyag terhelés-

növekedést. A tevékenység működésének levegőtisztaság-védelmi szempontú tényleges hatásterülete maga a 

telephely és annak néhány tíz méteres környezete, valamint a szállítási útvonalak közvetlen környezete. A 

kivitelezés során a tevékenység hatásterülete 112 m (szilárd anyag vonatkozásában). A legközelebbi védendő 

épületek a Kecskemét, Műkertváros városrész lakóházai, melyek megközelítőleg 700 méterre helyezkednek 

el a logisztikai csarnok telekhatárától. 

 

Éghajlatváltozás 

A dokumentáció vizsgálja a tevékenység és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A tervezett tevékenység 

éghajlatváltozásra gyakorolt közvetlen hatása jelentéktelen. A beruházás közepesen érzékeny a levegő 

átlaghőmérsékletének, valamint a nyári napok számának növekedésére. A havi átlag maximum és minimum 

hőmérsékletek hatást gyakorolhatnak a létesítmény üzemeltetésére, energiafogyasztására. A tervezett 

beruházás közepesen kitett a belvíz növekedésére és szélviharok kialakulására. A viharos időjárási 

események következtében az üzemépületben, tetőszerkezetben és az útburkolatban káresemények 
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következhetnek be. A különböző nemzeti éghajlatváltozási stratégiákban lévő alkalmazkodási folyamatokat a 

területen tervezett tevékenység nem befolyásolja. 

 

Havária 

A telepítés, megvalósulás és felhagyás szakaszokban levegőtisztaság-védelmi szempontból a munkagépek, 

tehergépjárművek felborulása, meghibásodása során az üzemanyag kifolyás, a kibocsátott kipufogógázok, 

illetve a felvert por okozhat levegőterhelést. Műszaki hiba, baleset, esetleg természeti jelenség által okozott 

tűz esetén az égés során felszabaduló légszennyező anyagok (szén-monoxid, dioxionok, furánok) okozhatnak 

átmenetileg levegőminőség romlást. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

 

A tervdokumentációban bemutatott tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. 

 

A létesítéssel érintett terület Kecskemét belterületének DK-i részén a 8683/491 hrsz. alatti ingatlan. Az 

ingatlan területe Kecskemét Város hatályos településrendezési eszközei alapján Gksz jelű kereskedelmi, 

szolgáltató övezetbe sorolt. A környezetében egyéb gazdasági tevékenységek végzésének otthont adó, már 

beépült területek, valamint ipari övezetbe sorolt (még nem beépített) területek helyezkednek el.  

 

Az építmény főbb zajforrásai a 2 db folyadékhűtő, a 4 db split klíma, továbbá a 44 db dokkoló kapu a hozzá 

tartozó célforgalommal és a létesítményhez tartozó személygépkocsi parkoló. Az üzemeltetéstől származó, 

becsült zajterhelésből a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 6. § előírásainak figyelembevétele mellett készült számítás alapján az üzemi időszakban 

várható zajvédelmi hatásterület telekhatártól való legnagyobb távolsága 23 méternek adódott, amelyen belül 

védendő terület, épület nem található. 

 

A logisztikai központhoz irányuló célforgalom várhatóan leginkább az 5-ös és 54-es számú főközlekedési 

utakat fogja használni. Az említett utak esetében a jelenlegi forgalom és forgalomjellemzők mellett - a 

referencia távolságban - alapállapotban is a zajvédelmi határértékek túllépése várható a dokumentáció 

szerint, azonban a beruházáshoz kapcsolódóan megjelenő forgalmi növekmény az érzékelhetőség alatt 

marad. Továbbá megállapításra került, hogy a legközelebbi védendő területek, épületek tekintetében a 

generálódó forgalom következtében nem várható határérték túllépés. A távlati időszakra elvégzett számítás 

szerint sem várható a határértékek túllépése.  

Az építési zaj tekintetében a tervdokumentáció számítással alátámasztva megállapítja, hogy a tervezett 

létesítményhez legközelebbi védendő területeket nem éri el a kivitelezési zaj hatásterülete, a legnagyobb 

hatásterületet határoló vonal a zajforrásoktól legfeljebb 97 méterre húzódik. Ezen a távolságon belül nincs 

védendő terület, épület.  

A legközelebbi zajtól védendő épület K-ÉK-i irányban, kb. 500 - 550 m távolságban található. A telephelyen 

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

időszakban tervezett. 

 

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

munkák és az üzemszerű tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi zajtól védendő területeknél 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. 

 

Földtani közeg védelme: 

 

Kivitelezés hatásai: 

A tervezett beruházás kivitelezése meghatározott ideig tartó tevékenység, amelynek hatásai a kivitelezéssel 

átmenetileg igénybevett munkaterületen, illetve a szállítási útvonalakon jelentkeznek. A kivitelezés 

elsősorban a földtani közeg fizikai tulajdonságaira gyakorol hatást (tereprendezés, létesítmény megépítése), 

mely során a földtani közeg megbontásra kerül, szerkezete megváltozik, egyes rétegei összekeverednek, 
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tömörödnek, a hatás azonban csak lokális jellegű. A munkagépek, szállítójárművek taposó hatása szintén a 

talaj fizikai tulajdonságaiban idéz elő lokális jellegű változást (tömörödés). A kivitelezési munkák során a 

talajra ülepedve, majd abba bemosódva szennyező hatást jelentenek a munkagépek, szállítójárművek által 

kibocsátott szennyezőanyagok, az építés során szálló por. 

 

Műszaki védelem: 

A tervezett épület betonvázas kialakítású lesz szendvicspanel falszerkezettel. Az épület és a rakodórámpák 

beton burkolattal, a belső utak és parkolók aszfalt és térkő burkolattal kerülnek kialakításra. A 

rakodóterületek szükség esetén megfelelő lejtéssel és folyókákkal lesznek ellátva, ezzel megakadályozva a 

szennyezőanyag csapadékvízbe jutását. Az elfolyó csapadékvíz az előkezelő műtárgyaknak köszönhetően 

nem eredményezi a földtani közeg minőségének romlását. 

 

Vízellátás: 

A tervezett létesítmény vízigényét az ingatlanra kiépítendő települési vezetékes ivóvízhálózatról kívánják 

biztosítani, saját használatú kút létesítését nem tervezik. 

 

Szennyvízelhelyezés: 

A kommunális szennyvíz a szociális blokkokban keletkező szennyvízből és a gépészeti berendezésekből 

távozó kondenzvízből áll, az épületben technológiai szennyvíz nem keletkezik. A tervezett épület napi 

szennyvízterhelése várhatóan 5,6 m
3
 lesz. A keletkező szennyvíz a települési csatornahálózatba kerül 

bevezetésre.  

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A tetőfelületekről lefolyó tiszta csapadékvizek előtisztítás nélkül, míg a parkoló és rakodó területek burkolt 

felületeiről lefolyó feltételesen szennyezett csapadékvizek CE minősítésű záportúlfolyós olajleválasztó 

berendezésekben történő előtisztítást követően kerülnek elszikkasztásra a telephely területén kialakított 

csapadékvíz szikkasztóba, ahonnan a csapadékvizek a területtől ÉNY-ra húzódó Gyáli 17. csatornába 

kerülnek bevezetésre. A zöldfelületekre hulló csapadékvizek a zöldfelületeken szikkadnak el. 

 

Havária: 

Földtani közeg szempontjából havária helyzetet elsősorban a szállítást és rakodást végző gépjárművek 

meghibásodásából, borulásából eredő üzemanyag- és olajfolyás jelenthet. Havária esetén a szennyezés 

terjedése elkerülhető a sérült járművek műszaki mentése, az esetlegesen kijutott anyagok felitatása, 

semlegesítése által. A létesítményben több helyen rendelkezésre kell állnia a kárelhárítás általános 

eszközállományának (homok, tároló konténer, vagy egyéb felitató anyag). Az üzemelési utasítások 

maradéktalan betartásával a környezetet veszélyeztető havária helyzetek kialakulása minimálisra 

csökkenthető. 

 

Felhagyás: 

A létesítményben tervezett logisztikai tevékenység felhagyása önmagában környezetterhelést nem okoz. 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.  

 

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza. 

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

bekezdés alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 

 

* 

 

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, földtani közeg védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, valamint természet- és 
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tájvédelmi – továbbá a szakhatóság állásfoglalását figyelembe véve, vízügyi-, vízvédelmi, valamint 

szakkérdés vizsgálatra vonatkozó nyilatkozat alapján hulladékgazdálkodási – 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.  

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. 

számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg. 

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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

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

bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

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. 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 
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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. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2021. augusztus 31. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

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

2. Denkstatt Hungary Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 6.)                                                12301205#cegkapu 

3. Nagy Tamás környezetvédelmi szakértő                                                         Ügyfélkapu (4T adat alapján) 

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

5. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – kifüggesztésre, külön levéllel                                                        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 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

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

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

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

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

12. Hatósági Nyilvántartás 

13. Irattár 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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