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H A T Á R O Z A T 
 

Az Alfred Schuon Logistik Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 16., KÜJ: 103 719 111, 

cégjegyzékszám: 19-09-520049, adószám: 26521097-2-19, KSH száma: 26521097-5210-113-19, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 26521097#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. október  20. napján előterjesztett – a Kecskemét, 

Daimler út 8683/442 hrsz. (KTJ: 102 960 375, EOVx= 170 386 m, EOVy= 700 032 m) alatti ingatlanon 

tervezett logisztikai csarnok 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/A. pontba nem tartozó építmény vagy 

építményegyüttes 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 a településrendezési szerződés megkötését és a 

környezetrendezési terv jóváhagyását követően, véglegessé vált építési és használatbavételi 

engedélyek, vízjogi engedély, valamint jóváhagyott, feltárási projekttervet is tartalmazó teljes előzetes 

régészeti dokumentáció birtokában kezdhető meg.  
 

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

állásfoglalások” részekben foglaltak az irányadóak.  

 

A tevékenység engedélyezése során, az alábbi környezetvédelmi (természetvédelmi) feltételeket, illetve 

szempontokat kell figyelembe venni, betartani a kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése érdekében: 

 

Táj- és természetvédelem: 

1. Az esetleges cserjeirtást, fakitermelést vegetációs időszakon kívül (szeptember 1-től március 1-ig) 

kell elvégezni. 

2. A kivitelezés során a nyitott munkaárkok puhatestű, kétéltű- és hüllő fajok számára csapdaként 

működnek, ezért a munkaárkokból történő mentésükről (illetve a munkaárkok betemetését 

közvetlenül megelőzően is), kiszedésükről, valamint a kivitelezés által érintett területtől számított 

legalább 100 m-re, természetközeli állapotú élőhelyen történő elhelyezésükről gondoskodni kell. 
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3. A természeti értékek védelme és a kivitelezés zavartalan megvalósítása érdekében – ferde rézsűs 

munkaárkok kialakításával, partfalak hálós takarásával meg kell előzni a fokozottan védett 

gyurgyalag (Merops apiaster) madárfaj megtelepedését. Amennyiben a kivitelezés során a 

földkupacok és a nagyobb földdepóniák falába fokozottan védett (gyurgyalag) madárfaj telepedik 

meg, az észlelést követően azonnal értesíteni kell a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságot, 

valamint a munkálatokat és a tevékenységet a további intézkedésig fel kell függeszteni. 

 

* 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az  

emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. Az Alfred Schuon Logistik Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 16.) meghatalmazása alapján, a 

Denkstatt Hungary Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 6.) által - a Kecskemét, Daimler út 

8683/442 hrsz alatti ingatlanon tervezett logisztikai csarnok vonatkozásában - előterjesztett kére-

lemmel kapcsolatban, az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítom, hogy 

közegészségügyi szempontból nem indokolt a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. A tárgyi beruházáshoz az előzetes régészeti dokumentációt, annak II. fázisaként a hatályos 

jogszabályoknak tartalmilag és formailag megfelelő, a régészeti szakmunkákra vonatkozó, 

geofizikai kutatással és próbafeltárással kell kiegészíteni, illetve ezek eredményeinek 

figyelembevételével a projekt vonatkozásában a feltárási projekttervet is el kell készíteni. Az 

elkészült dokumentációt legkésőbb a beruházás munkaterület átadás-átvétel előtt 60 nappal 

jóváhagyásra az örökségvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. 

 

2.2. A beruházás keretében a földmunkák kivitelezését kizárólag azt követően lehet elkezdeni, hogy 

örökségvédelmi hatóság az előírt projekttervet is tartalmazó teljes előzetes régészeti dokumentációt 

jóváhagyta. 

 

3. 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 hulladékgazdálkodási szempontból kifogást 

nem emelünk, hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. 

 

* 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (a vízügyi-vízvédelmi szakhatóságnak) 35600/4916-

1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
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Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy Zs. krt. 2.) megkeresésére indult 

szakhatósági eljárásban, az Alfred Schuon Logistik Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 16.) megbízásából, 

Nagy Tamás környezetvédelmi szakértő (1037 Budapest, Seregély u. 6.) által benyújtott kérelem alapján 

Kecskemét, Daimler út 8683/442 hrsz. alatti ingatlanon tervezett logisztikai csarnok létesítése tárgyában 

készített előzetes vizsgálati dokumentáció elfogadásához 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom. 

 

Előírások: 

1. A létesítmény kialakítása és üzemeltetése a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró 

módon végezhető. 

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

védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban 

meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben. 

3. A kivitelezés és 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. Az ingatlanon megvalósítani tervezett csapadékvíz elhelyező rendszer vonatkozásában vízjogi 

létesítési engedélyezési eljárást kell lefolytatni hatóságomon. A vízjogi létesítési engedélyezési 

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

 

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

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

eljárás lefolytatása nem szükséges. 
 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatósági 

állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 

(Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében lehet.” 

 

* 

 

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. 
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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 

 

Az Alfred Schuon Logistik Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 16., KÜJ: 103719111, 

cégjegyzékszám: 19-09-520049, adószám: 26521097-2-19, KSH száma: 26521097-5210-113-19, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 26521097#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. október  20. napján – a Kecskemét, Daimler út 8683/442 

hrsz. (EOVx= 170 386 m, EOVy= 700 032 m) alatti ingatlanon tervezett logisztikai csarnok tárgyú – az R. 

szerinti, előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása iránti kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének I/35. pontja 

alapján határozta meg hatóságunk. 

 

A kérelmező ügyfél az eljárás 250.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolta. 

 

A kérelmező azonosító adatai: 

Teljes név: Alfred Schuon Logistik Kft. 

Székhelye: 8200 Veszprém, Házgyári út 16. 

Adószám: 26521097-2-19 

Cégjegyzékszám: 19-09-520049 

KÜJ szám: 103 719 111 

KTJ szám: 102 960 375 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt készítők adatai: 

Név: Denkstatt Hungary Kft. 

Székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 6. 

 

Szakértő: Nagy Tamás (16-0731) 

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: Dr. Tallósi Béla (Sz-016/2011.) 

Szakértői jogosultság: SZTV élővilágvédelem 

 SZTjV tájvédelem 

 

Tervezett beruházás:  Logisztikai csarnok és parkoló építése 

 

Az eljárás során kiegészített dokumentáció tartalmilag és formailag megfelelt az R. előírásainak. 

 

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. 
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A tevékenység az R. 3. számú mellékletének 128. a) pontja – „Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartozó 

építmény vagy építményegyüttes 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 telephelyen tervezett fejlesztés 

Az Alfred Schuon Logistik Kft. logisztikai központ létesítését tervezi a Kecskemét, Daimler út, 8683/442 

hrsz.-ú ingatlanon. A vizsgált területen egy csarnok épület, egy iroda épület, valamint egy portaépület 

kialakítását tervezik. A telek területe 54 393 m
2
, a logisztikai csarnok alapterülete 26 715,34 m

2
. Ezenfelül 

62 férőhelyes személygépjármű és 43 férőhelyes tehergépjármű parkoló kialakítását is tervezik. A vizsgált 

telek egy része beépítetlen, zöld terület, viszont a telek DK-i sarkában található egy zúzottkő borítású 

parkoló, illetve egy üzemi üzemanyagtöltő állomás, mely egy 30 m
3
-es felszín feletti tartályból, illetve egy 

töltőállomásból áll. A fejlesztés részeként a telken belül áthelyezik a földfeletti üzemanyagtöltő funkciójú 

veszélyes folyadék tároló tartályt. 

 

A telephelyen tervezett tevékenység 

A tervezett épület által nyújtott szolgáltatás a szerződéses logisztika kategóriájába tartozó tevékenység, 

járműakkumulátorok raktározása kiszállításig, illetve kiszállítása a megbízó telephelyére. Az üzemeltetés 

részeként a szükséges mennyiségű akkumulátort raktáron tartják, modern komissiózási stratégiák 

segítségével kiszervezik és teherautóval a pontos időben elszállítják az ügyfélnek. 

 

* 

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. október 27. napján kelt, BK/KTF/09136-

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 kérelmező ügyfél hatóságunk BK/KTF/09136-13/2021. számú felhívására megadta a telephely KTJ 

számát. 

 

Hatóságunk az R.  3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában, honlapján 2021. október 28. napján 

közzétette a BK/KTF/09136-3/2021. számú, az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a 

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

jegyzőjének. A közleményt 2021. október 28. napjától Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján 21 napos időtartamra közzétették, a közlemény levételének napja: 2021. november 19. 

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. 
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Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy közegészségügyi szempontból nem indokolt a 

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. 

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 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, valamint a nem dohányzók 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) pontja, 

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

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 02.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése határozza meg. 

 

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 Várkapitányság Nonprofit 

Zrt. 2021. év folyamán a beruházás kapcsán az előzetes régészeti dokumentáció I. fázisaként kutatási tervet 

készített.  

 

Mivel az elkészült előzetes régészeti dokumentáció első fázisa nem tartalmazta a kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV.9.) 

Korm. rendelet) 40. § (2) bekezdésben előírt feltárási projekttervet, valamint a Kötv. 23/ C. § (5) bekezdés 

alapján az előzetes régészeti dokumentáció készítése során elvégzendő geofizikai kutatás és próbafeltárás 

sem történt meg, ezért ezeknek az elkészítését írtam elő az előzetes régészeti dokumentáció kiegészítéseként.  

A feltárási projektterv az előzetes régészeti dokumentáció záródokumentuma, és tartalmazza a Kötv. 23/C. § 

(2) bekezdésében meghatározott szakmai javaslatot arra vonatkozóan, hogy mely területek esetén és milyen 

módszerű megelőző feltárás elvégzésére van szükség. Ezért a régészeti feladatokat a jóváhagyott feltárási 

projektterv alapján kell meghatározni. 

 

Ezt figyelembe véve az előzetes vizsgálati tervdokumentáció 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) bekezdése, hatáskörét a 

68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) 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 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 
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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. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

Az Alfred Schuon Logistik Kft. logisztikai központ létesítését tervezi a Kecskemét, Daimler út, 8683/442 

hrsz.-ú ingatlanon és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló építményekkel. Az 54 393 m
2
-es területen egy 26 

715,34 m
2
 alapterületű logisztikai csarnok kerül kialakításra. Emellett mindösszesen 62 férőhelyes 

személygépjármű és 43 férőhelyes tehergépjármű parkoló kialakítása is tervezett. 

 

A kivitelezés során keletkező nem veszélyes hulladékok: 

 

Hulladék azonosító kódja 
Hulladék megnevezése 

17 01 01 beton 

17 02 03 műanyag 

17 04 05 vas és acél 

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 

 

A tervezett létesítmények kivitelezési munkálatai során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat az 

ingatlanon nem gyűjtik. Zárt helyiségben, burkolt felületeken, egymástól és az egyéb hulladékoktól 

elkülönítve, a megfelelő szállító jármű megérkezéséig átmenetileg tárolják a területen. 

 

A üzemelés, üzemeltetés során keletkező hulladékok: 

 

Hulladék azonosító kódja 
Hulladék megnevezése 

13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszap 

15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék 

15 01 02 műanyag csomagolási hulladék 

15 01 03 fa csomagolási hulladék 

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 

20 03 01 
egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is 

 

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

termelési hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyeken kívánják gyűjteni egymástól elkülönítve. 

 

A területen veszélyes hulladékok karbantartási munkák során keletkeznek, melyek kezelése, elszállítása a 

karbantartási munkával megbízott szervezet feladatkörébe tartozik. Az akkumulátor tárolásra, mozgatásra 

során kisebb százalékban keletkezhet selejt akkumulátor. 

 

 



8 

 

 

 

 

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 tervezett beruházás esetében nem jellemző a felhagyás valószínűsége. Amennyiben mégis felmerülne a 

felhagyás igénye, úgy annak hatásai megegyeznek az építés során várható hatásokkal, illetve a bontási 

munkálatok befejeződésével a teljes területet rekultiválni kell. 

 

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 hulladékgazdálkodási hatóság a Rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. sz. melléklet I. táblázat B 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 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. október 27. napján kelt, 

BK/KTF/09136-6/2021. számú levelével. 

 

A vízügyi-vízvédelmi szakhatóság a 35600/4916-1/2021.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

A szakhatóság 35600/4916-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4916-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy Zs. krt. 2.) fenti számú, 2021. 

október 28. napján érkezett megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte Kecskemét, 

Daimler út 8683/442 hrsz. alatti ingatlanon tervezett logisztikai csarnok létesítésének előzetes vizsgálati 

eljárása tárgyában. 

 

A benyújtott dokumentációk és az egyéb rendelkezésemre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg: 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Denkstatt Hungary Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 6.) készítette 

2021. év augusztusában. 

 

Beruházó egy új logisztikai központ létesítését tervezi. A tervezett csarnok, iroda és porta épület mellett, 62 

férőhelyes személygépjármű parkoló és 43 férőhelyes tehergépjármű parkoló kerül kialakításra. 

 

A tervezett tevékenység: járműakkumulátorok raktározása kiszállításig. 

 

Vízellátás: 

A telephely vízellátása közműhálózatról valósul meg. A tevékenység végzése során technológiai 

vízfelhasználás nem történik, technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

 

Szennyvízelvezetés: 

A keletkezett szennyvíz kizárólag kommunális jellegű, mely a közcsatorna-hálózatba kerül elvezetésre. 
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Technológiai szennyvíz nem keletkezik. 

 

Csapadékvíz elvezetése: 

A területen összegyülekező a csapadékvíz a telekhatáron belül kialakítandó, tervezett tározóba kerül 

bevezetésre. A burkolt felületeken összegyűjtött, esetlegesen szennyeződő csapadékvizekett olajfogó 

berendezéseken vezetik keresztül, melyek a tervezett tározóba jutnak. 

 

A tervezési területen használatban van egy CS-06/S01/1572-10/2020. ikt. számú üzembevételi engedéllyel 

rendelkező földfeletti, 30,0 m
3
-es veszélyes folyadék tároló tartály. A fejlesztés során a tartály áthelyezésre 

kerül, melyhez külön engedélyeztetési eljárás szükséges. 

 

A becsült max. talajvízszint a talajmechanikai szakvélemény alapján 113,5 mBf. szinten található, amely a 

terepszinttől -1,5 m. 

 

A tervezett létesítmény közvetlen környezetében felszíni vízfolyás nem található. 

 

A terület ár- és belvízveszély szempontjából a 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján nem 

veszélyeztetett. 

 

Az ingatlan nem érint vízbázis védőterületet. 

 

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. 

(XII.25.) KvVM rendelet alapján Kecskemét területe „érzékeny” terület besorolású. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 

Feltételeimet a felszín alatti- és felszíni víz védelme érdekében írtam elő. 

• 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 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, földtani közeg (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 felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 10. § (1) 

a) bekezdés alapján szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy 

korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység 

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

anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az 

engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható. 

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

kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi engedély szükséges 

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

engedély), 

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

engedély) és 

c) a vízilétesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély). 

 

A vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátott dokumentációban foglaltak alapján 

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

előírásoknak. 

 

A tevékenység vízbázis védőterületére, védőidomára, valamint árvíz és a jég levonulására, 
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mederfenntartásra, a felszíni és felszín alatti vizek minőségére, mennyiségére hatást nem gyakorol. 

 

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

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

követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni. 

 

A szakhatósági megkeresés 2021. október 28-án érkezett a hatóságra. A hatóság szakhatóság 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 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 mellékletének 9. 

táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki.” 

 

* 

 

Hivatalunk a 2021. október 27. napján kelt. BK/KTF/09136-5/2021. 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 Jegyzőjének 23.898-2/2021. számú nyilatkozata: 

„Az osztályomra 2021. 11. 02-án érkezett megkeresésében a Kecskemét, 8683/442 hrsz-ú ingatlanra tervezett 

logisztikai csarnok létesítésével kapcsolatban, a BK/KTF/09136-5/2021 megkereső levelében a 

településrendezési eszközökkel való összhang megállapítását kéri, melyre az alábbiakban adom meg a 

választ: 

 

A jelzett ingatlan Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Helyi Építési 

Szabályzatáról szóló 33/2015 (XII. 17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: HÉSZ) mellékletét képező 

Szabályozási Terv 49. számú tervlapján található. 

 

Az ingatlan beépítésre szánt területen belül helyezkedik el, közterület szabályozással nem érintett. 

A Szabályozási Terv szerint a telek építési övezeti besorolása Gksz-8159, melyre a HÉSZ Gazdasági 

területek 43. § (1-6) bekezdései vonatkoznak. 

Az Gksz-8159 övezeti kód magyarázata: 

 

Övezet Gksz ipari gazdasági 

Legkisebb kialakítható telek méret 8 3000 m
2
 

Beépítési mód 1 szabadon álló 

Max. beépíthetőség 5 50% 

Max. épületmagasság 

A HÉSZ 43. § (2) a) alapján 10.000 m
2
 felett 9 16,0 m 

 

A megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza a csarnok, iroda épület és porta épület 

elhelyezését, mely a HÉSZ beépítési előírásoknak megfelel, az épület elhelyezése a szabadon álló beépítési 

módnak megfelelő, a szabadon álló beépítési helyen belül tervezik, a beépítettség a maximális 50 %-ot nem 
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haladja meg (49,12 %), a tervezett épület a megengedett legnagyobb építménymagassági értéket 16,0 m nem 

haladja meg (9,689 m), a zöldfelület aránya biztosított (terv szerint 21,07 %). Parkolóhely kimutatásban 

hivatkozik rá, hogy a számítás az OTÉK szerint történt, a kiszámított parkolóhelyeket saját telken belül 

helyezik el. 

 

A HÉSZ 8. §-ban - a telek beépítés feltételeinek - a tervezéssel érintett 8683/442 hrsz. ingatlan 

megfeleltethető. 

 

A HÉSZ 20. § előírásának a tervezés megfelel, mely szerint: „Közmű biztonsági övezetének, védőterületének 

korlátozási zónájában a telek Szabályozási Terven jelölt részén - közmű biztonsági övezete, védőtávolsága 

miatt - épület nem helyezhető el." A telken áthaladó 120 kV-os vezeték védőtávolságában épületet nem 

terveztek. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése 33/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletének 9. § (1) bekezdés b) pontja 

alapján amennyiben gazdasági területen a beépítettség a 40%-ot meghaladja abban az esetben 

településrendezési szerződés megkötése szükséges, mely megkötéséről a Kecskemét Megyei Jogú Város 

Közgyűlése dönt. 

 

A HÉSZ 11. § (2) bekezdése, valamint Kecskemét megyei jogú város településképének védelméről szóló 

16/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 10/A § alapján környezetrendezési terv készítése és a városi 

főkertész általi jóváhagyása szükséges. 

 

A beküldött dokumentáció alapján a településrendezési szerződés megkötését és a környezetrendezési terv 

jóváhagyását követően a HÉSZ előírásai teljesülnek. 

 

A HÉSZ teljes terjedelmében az alábbi útvonalon érhető el: 

https://kecskemet.hu/varoshaza/onkormanyzat/kozayules/rendeletek-egyseaes-szerkezetben -2015 

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását.” 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének 24031-3/2021. számú nyilatkozata: 

„A tervezett létesítés Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem 

helyi szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendeletében foglaltakkal összhangban van, a 

tevékenységgel érintett terület helyi jelentőségű természetvédelmi területet, illetve helyi védelem alá vont 

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

 

* 

 

Várható környezeti hatások 

 

Országhatáron átnyúló környezeti hatás 

 

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

valószínűsíthető. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

 

Létesítés 

A kivitelezés során a munkagépek és tehergépjárművek által kibocsátott kipufogógázok, illetve a felvert por 

okozhat levegőterhelő hatást. A területen földmunkával, illetve beton, kavics beszállításával és elterítésével 

kell számolni. Az építési munkafolyamatok során a földmunkagépek és a szállító gépjárművek – mint mozgó 

légszennyező források – kibocsátása várható. A kivitelezési területen 8 db univerzális földmunkagép, 2 db 

rakodógép, 2 db döngölőgép és 16 db tehergépjármű együttes jelenlétével kell számolni. A dokumentációban 

foglaltak szerint a tervezési terület környezetében elhelyezkedő legközelebbi védendőknél (a munkaterülettől 

https://kecskemet.hu/varoshaza/onkormanyzat/kozayules/rendeletek-egyseaes-szerkezetben
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mért átlagos távolság 1 150 méter) egészségügyi határértékek túllépése nem várható. A kiporzás csökkentése 

érdekében a területet locsolják, valamint átlagosnál jóval nagyobb szélsebesség esetén a felvert por 

mennyiségégének csökkentése érdekében a munkagépek és tehergépjárművek használatát korlátozzák vagy 

leállítják. Az építés során tehergépjármű forgalmat generál az alaprétegek alapanyagainak és a beton 

beszállítása, illetve a burkolatok kialakítása. Legkedvezőtlenebb esetben naponta 90 db tehergépkocsival kell 

számolni. A gépjárműforgalom vonatkozásában az alkalmazott modellezési eredmények szerint az 

immissziós koncentrációk az érintett útszakaszok esetében nem eredményezik az egészségügyi határértéket 

meghaladó koncentrációk kialakulását sem a közlekedő út tengelyében, sem pedig a legközelebbi védendők 

vonalában. 

 

Üzemelés 

A létesítményben a csarnok fűtési igényét csarnokrészenként 8 db, mindösszesen 32 db, egyenként 19 kW 

névleges bemenő teljesítményű sötéten sugárzóval biztosítják. A sötéten sugárzók telepítése raszterben 

tervezett, így a füstgázelvezetések összekötésére nincs lehetőség. Az alkalmazni tervezett 

tüzelőberendezések Low-NOx égővel rendelkeznek. A gépjárműforgalom vonatkozásában az alkalmazott 

modellezési eredmények szerint az immissziós koncentrációk az érintett útszakaszok esetében nem 

eredményezik az egészségügyi határértéket meghaladó koncentrációk kialakulását sem a közlekedő út 

tengelyében, sem pedig a legközelebbi védendők vonalában. 

 

Felhagyás 

A felhagyás során a kivitelezéshez hasonló levegőtisztaság-védelmi hatások várhatóak. 

 

Hatásterület 

A dokumentációban alkalmazott számítás alapján a közvetlen levegőtisztaság-védelmi hatásterület az építés 

időszakában a munkaterület középpontjától számított 202 méter, mely a PM10 kibocsátásra vezethető vissza. 

A kivitelezés hatásterülete az alábbi helyrajzi számú ingatlanokat érinti: 8683/27; 8683/367; 8683/368; 

8683/401; 8683/403; 8683/404; 8683/405; 8683/406; 8683/442; 8683/443; 8683/449; 8683/464; 8683/470; 

8683/471; 0794/30; 0794/70; 0794/72; 0794/85; 0794/105; 0794/123; 0794/124; 0794/125; 0794/133. 

Közvetett hatásterületként a létesítmény által generált közlekedés környezetre gyakorolt hatásait vizsgálták. 

A forgalom lebonyolítására használni tervezett közlekedő utak számított hatásterületében a növekmény 

maximálisan 1 méternek adódik. 

 

Éghajlatváltozás 

A dokumentáció vizsgálja a beruházás és az éghajlatváltozás kapcsolatát. A tervezett létesítmény elemei 

(épület, gépészeti rendszerek, közművek, burkolatok) a szélviharra, hóviharra, jégesőre, hőhullámra, 

hideghullámra, tűzkárra, valamint belvízre különböző mértékben érzékenyek. Az éghajlatváltozás hatásaihoz 

való alkalmazkodást többek között a szélterhelésre vonatkozó megfelelő méretezés, a tetőszerkezet statikai 

tervezése, a gépészeti rendszerek megfelelő tervezése és védelme, a burkolatok kialakítása és méretezése, 

kiegészítő építészeti megoldások biztosítják. A tevékenység nem befolyásolja jelentősen a feltételezhető 

hatásterület alkalmazkodási képességét a klímaváltozáshoz. 

 

Földtani-közeg védelem 

 

Építés hatása 

A kivitelezés részeként áthelyezik a területen található engedéllyel rendelkező felszín feletti konténeres 

üzemanyag tartályt és lefejtőt. Az áthelyezést megelőzően, szükség esetén elvégzik a tartály és a csatlakozó 

szerelvények ürítését. Az áthelyezést megelőzően kialakítják a konténer alaptestet, valamint a tankoló és 

lefejtő teret a meglévővel azonos műszaki jellemzőkkel, a gyűjtőaknával és a Bárczy-féle olajfogóval. A 

konténer áttelepítése kapcsán szükség szerint módosításra kerülnek a rendelkezésre álló engedélyek. 

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

talaj hidraulika olajjal vagy üzemanyaggal szennyeződhet. A környezetterhelés megakadályozása érdekében 

a szennyező forrás megszüntetését, a hibaelhárítást, a szennyezőanyag felitatását, a szennyeződött talaj 

eltávolítását, cseréjét haladéktalanul megkezdik. 

A jelentősebb haváriás szennyezés elkerülése érdekében a munkaterületen biztosítják a kárelhárítás általános 

eszközállományát az alábbiak szerint: 
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- felitató anyag (homok) 

- lapát és vödör 

A földtani közeg szennyeződésének megelőzése érdekében a kivitelezési munkálatok során keletkező 

hulladékok megfelelő tárolását, gyűjtését biztosítják, azok ártalmatlanító szervezetnek történő átadását 

elvégzik. 

A szociális igények kielégítése érdekében mobil WC-ket, vagy ideiglenesen telepített konténereket 

telepítenek, melyekkel a szennyvizek gyűjtését biztosítják. 

 

Üzemeltetés hatása 

A tevékenységből esetlegesen eredő, a földtani közegre káros anyagok kijutása az épületekből nem várható a 

megfelelő vízszigetelő burkolatok és egyéb építészeti megoldásoknak köszönhetően. A burkolatok 

jelentősebb mértékű meghibásodása vizuálisan észlelhető, így ilyen módon nagyobb mértékű szennyezés 

kialakulása nem valószínűsíthető. 

 

A létesítményben alkalmazott veszélyes anyagokat, illetve hulladékok gyűjtőhelyeit megfelelő műszaki 

védelemmel fogják ellátni, amely megakadályozza a havária esetén keletkező elfolyásokból származó 

szennyezést. 

A rakodás során kialakuló haváriás esemény hatásainak minimalizálása érdekében az ilyen funkcióval 

rendelkező területeken folyamatosan készenlétben tartják a kárelhárítás általános eszközállományát. A 

rakodóterületeket szükség esetén megfelelő lejtetéssel, és folyókákkal látják el, ezzel megakadályozzák a 

szennyezőanyag csapadékvízbe jutását. 

Külön gondot fordítanak a csapadékvíz tisztító berendezések (olajfogó) folyamatos időközönkénti 

karbantartására, hiszen haváriás kockázatot rejt a nem megfelelően karbantartott műtárgy. 

A konténeres felszín feletti üzemanyagtároló üzemeltetése során betartják az üzemeltetési engedélyben 

foglalt előírásokat. 

A kialakítandó zöldfelületek területén vízminőséget károsító anyagok jelenléte kizárható. Az elfolyó 

csapadékvíz az előkezelő műtárgyaknak köszönhetően nem eredményezi a földtani közeg minőségének 

romlását.  

 

Felhagyás 

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. 

 

Zajvédelem 

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

szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) hatálya alá 

tartozik. 

 

A tervezett logisztikai épületegyüttes főbb zajforrásai a pontszerű forrásként figyelembe vehető 5 db 

légkezelő berendezés, 1 db hőszivattyú és 5 db ventilátor. A felületi jellegű zajforrások a három darab 

különálló személygépkocsi és a kettő darab tehergépkocsi parkoló. A létesítmény üzemelése várhatóan 

folyamatos lesz, ezért a felsorolt zajforrások is folyamatosan fognak működni. 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott, a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § előírásainak 

figyelembe vétele mellett készült, az üzemeltetéstől származó becsült zajterhelésre vonatkozó számítás 

alapján a tervezési területhez legközelebb eső zajtól védendő ingatlanoknál (Kecskemét, Búzakalász u. 31., 

Kazal u. 9.) a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) szerinti 

határértékeket a tervezett létesítmény tartani tudja. A Búzakalász u. esetében a nappali időszakra 

vonatkozóan jelenleg is fennálló, a határértéket meghaladó zajterhelést az 54-es főút forgalmából származó 

közlekedési zaj okozza. A tervezett beruházás zajvédelmi hatásterülete – figyelembe véve az elvégzett alapzaj 
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terhelés vizsgálat eredményét – várhatóan a telekhatáron belül marad, a védendőknél nem generál 

többletterhelést. 

 

A logisztikai központ felé irányuló célforgalom napi 400 db személygépkocsit és 256 db nehéz 

tehergépkocsit jelent, az oda- és vissza irányú közlekedést is figyelembe véve. A bemutatott számítás szerint 

az így generálódó forgalom nem okoz érzékelhető mértékű változást az érintett közutak (44-es számú főút, 

54-es főút, 5-ös számú főút, M5 autópálya) környezetében, a várható forgalmi növekmény legfeljebb 0,1 dB 

(A). A forgalom távlati zajhatásával kapcsolatosan megállapították, hogy a létesítmény üzemeltetése kapcsán 

generálódó forgalom nem eredményezi a zajterhelés érzékelhető mértékű növekedését. A 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerinti közvetett hatásterület nem alakul ki.  

 

A kivitelezési zajra vonatkozóan az előterjesztett tervdokumentációban megállapították, hogy a kivitelezés 

zajvédelmi hatásterülete a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontjában, továbbá a 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú mellékletében foglaltakat figyelembe 116 méternek 

adódik, amelyen belül nincs védendő terület, illetve létesítmény. A kivitelezési munkálatok végzése 

kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) tervezett. A kivitelezéshez kapcsolódó 

forgalomnövekmény nem okoz érzékelhető változást az érintett útszakaszok zajhelyzetében. 

 

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

munkák, a kapcsolódó közlekedési, valamint az üzemszerű tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi 

zajtól védendő területeknél és létesítményeknél a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben 

meghatározott határértékek túllépését nem okozza. 

 

Táj- és természetvédelem 

A beruházással érintett ingatlan (Kecskemét 8683/442 hrsz.) országos jelentőségű védett természeti 

területnek, Natura 2000 területnek, természeti területnek nem része, egyedi tájértéket, Országos Ökológiai 

Hálózat elemét, barlang védőövezetét nem érinti. Az ingatlan antropogén hatásoknak kitett, rajta 

természetközeli élőhely nem található, továbbá róla védett, fokozottan védett növény- és állatfaj 

előfordulásáról sincs hatóságunknak tudomása. 

 

Az eljárás megindulásáról a BK/KTF/09136-2/2021. számú levéllel értesített területileg illetékes Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóság az eljárás során nyilatkozatott nem tett, a tervezett beruhással kapcsolatban 

kifogást nem emelt. 

 

A rendelkező részben a kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése érdekében tett környezetvédelmi 

(természetvédelmi) feltételek, illetve szempontok indokolása: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (1) bekezdése 

értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, 

szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- 

vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei 

megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. 

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek 

élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek 

és területek kíméletével kell végezni. 

A természetvédelmi kezelő szerv értesítését a Rendelet 37. § aa) pontjában foglaltak alapján írtuk elő. 

 

A tervezett tevékenység az előírtak betartása mellett nem ellentétes a természet- és tájvédelemre vonatkozó 

előírásokkal, várhatóan nem jár jelentős természeti hatással. 

 

Felhagyás 

A tevékenység esetleges felhagyásakor a bontási művelet környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – 

lokálisan és időszakosan érvényesülnek. A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítják, hogy a 

helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A 

bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően fogják végezni. A 
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berendezések műszaki vagy gazdasági okokból történő megszüntetése esetén fontos a terület rekultivációja, 

tájbeillesztése, új hasznosítási mód keresése. 

 

* 

 

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 

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.  

A rendelkező részben tett környezetvédelmi (természetvédelmi) feltételeket, illetve szempontokat az R. 5. § 

(3) bekezdése alapján írta elő hatóságunk. 

 

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

határozza meg. 

 

Hivatalunk jelen határozatot a környezet védelmének általános szabályairól 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. 
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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. 

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. december 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Alfred Schuon Logistik Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 16.)                                     26521097#cegkapu 

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

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

4. KONSTRUMA Kft. (1078 Budapest, Murányi u. 1. 2. em. 7.)                                      10259470#cegkapu 

5. Goldbeck Kft. (1124 Budapest, Bürök utca 34-36.)                                                        25540558#cegkapu 

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

7. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

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

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

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

10. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

11. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

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

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

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

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

14. Hatósági Nyilvántartás 

15. Irattár 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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