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Tárgy: Kiskőrös, Erdőteleki út 2752/3 hrsz., kézilabda csarnok építése – előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

 

H A T Á R O Z A T 
 

A Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.) nevében Domonyi László polgármester 

által 2017. május 22-én – a Kiskőrös, Erdőtelki út 2725/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett kézilabda csarnok 

létesítése tárgyában – benyújtott 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 3. sz. mellékletének 111. b) pontja – 

Stadion, sportcsarnok - védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén 500 fő 

befogadóképességtől – szerint minősül, nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység 

megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

 

A tevékenység csak jogerős építési, használatbavételi és vízjogi engedélyek birtokában kezdhető meg.  

 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

I. 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: 

 

 A kivitelezés és az üzemelés nem járhat a környezeti levegő olyan mértékű terhelésével, amely 

légszennyezést okoz, vagy határértéken felüli légszennyezettséget idéz elő. 

 

 A kivitelezésből és az üzemelésből származó zaj nem okozhat egészségügyi határértéket meghaladó 

zajterhelést a védendő homlokzatoknál. 

 

 A kivitelezés és az üzemelés során keletkező kommunális szilárd és folyékony hulladék gyűjtését zárt 

és fertőzésveszélyt kizáró módon kell megvalósítani, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy 

csepegést, valamint a bűz- és szaghatást is csökkenti. 

 

 A hulladékok ártalmatlanítása, és /vagy hasznosítása, valamint a csurgalék- és csapadékvíz tároló és 

elvezető rendszer vízi létesítményeinek üzemeltetése a felszíni és a felszín alatti vizek 

egészségkárosítás nélküli fogyasztása, felhasználhatósága szempontjából nem okozhatja a 
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környezetben lévő tanyák egyedi kútjainak vízminőség romlását. A veszélyes 

anyagokkal/keverékekkel tevékenységet végző munkavállalók kémiai biztonsághoz kapcsolódó 

jogosultságának biztosítása érdekében, a veszélyes anyagok és veszélyes keverékek káros hatásainak 

megfelelő módon történő azonosítása, megelőzése, csökkentése, elhárítása folyamatosan biztosított 

legyen. 

 

 A kivitelezés nem okozhatja a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének romlását. 

 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

 A beruházással kapcsolatban a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő előzetes régészeti 

dokumentációt kell készíteni, és azt a beruházás kivitelezésének megkezdése előtt legalább 90 

nappal jóváhagyásra az örökségvédelmi hatóságnak be kell nyújtani. A beruházással kapcsolatban 

szükségessé váló régészeti szakmunkák tekintetében az előzetes régészeti dokumentációban, illetve a 

hatósági jóváhagyásban foglaltakat be kell tartani. 

 

 

 

* 

Szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35300/3781-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. ) megbízásából eljáró UNI-TERV 

Környezetvédelmi és Mérnöki Bt. (6735 Szeged, Jávorka u. 7.) részére, a Kiskőrös, Erdőtelki út 2725/3 

hrsz. alatti Ingatlanon tervezett kézilabda csarnok előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat 

kiadásához előírás nélkül hozzájárulok. 

 

A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti 

hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában 

az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezés keretében lehet.” 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 

példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett  szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 125.000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

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

fel. 

 

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre 

emelkedik. 
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I N D O K O L Á S 

 

 

A Kiskőrös Város Önkormányzata nevében Domonyi László polgármester 2017. május 22-én a Kiskőrös, 

Erdőtelki út 2725/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett kézilabda csarnok létesítése tárgyában előzetes vizsgálati 

dokumentáció elbírálása iránti kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz, annak elbírálása céljából. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kiskőrös település vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

Az engedélyes adatai: 

Név:  Kiskőrös Város Önkormányzata 

Székhely:  6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. 

KÜJ szám:  102 716 379 

 

A beruházás helye: 

Helyrajzi szám: 6200 Kiskőrös, Erdőtelki út 2725/3 hrsz. 

Terület nagysága:  5.4688 ha 

Művelési ága:  kivett közterület, árok 

Tulajdonos: Kiskőrös Város Önkormányzata 

KTJ szám: 100 455 923 

Súlyponti EOV koordináták: EOVx: 141 771 m 

 EOVy: 667 045 m 

 

Tervezett beruházás: kézilabda sportcsarnok létesítése 

 

 

A dokumentáció készítője: 

Név: Uni-Terv Környezetvédelmi Mérnöki Bt. 

Székhely: 6753 Szeged, Jávorka u. 7. 

 

 

A telephely elhelyezkedése: 

A tervezett sportcsarnok létesítésének helye Kiskőrös, Erdőtelki út 2725/3 hrsz.-ú ingatlan, üdülőházas 

terület besorolású övezetben helyezkedik el. A vizsgált terület közelében még be nem épített ingatlanok 

találhatók.  

 

Az ingatlan tulajdoni lapjának adatai szerint annak mérete 5,4688 ha, kivett közterület, árok, valamint azon 

Natura 2000 terület bejegyzés is szerepel. A helyszínválasztást az indokolta, hogy egyéb rekreációs célú 

épületek (fürdő) mellett, azokkal tágabb funkcionális egységben valósulhatna meg a sportlétesítmény, a 

központból könnyen elérhető helyen, továbbá erre a célra más irányban történő érdemi terjeszkedési 

lehetősége nincs a városnak. 

 

A tervezett létesítmény: 

A település szabadidős fejlesztései valamint a sportoló, sportolni vágyó lakosság tevékenységei jelentősen 

leterhelték a város sportolásra alkalmas intézményeit, így a további fejlesztések eredményeképpen tervezett 

egy új kézilabda sportcsarnok megépítése, mely jelentős méretű sportesemények befogadásához helyszínül 

szolgálhat, nagy létszámú közönség, ill. szurkolótábor megjelenésére is alkalmas méretekkel rendelkezik.  

 

A környezetvédelmi hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és 

az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette. 
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Hatóságunk a R. 3. § (3) és (4) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján közzétette az eljárás 

megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a 

létesítmény helye szerinti önkormányzatok jegyzőinek. 

 

A közlemény a Kiskőrös Városi Polgármesteri Hivatal nyilvános hirdetőtábláján 2017. május 29. napjától 

2017. június 14. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan észrevétel nem érkezett. 

 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

I. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

Szakmai álláspontomban előírt feltételeket „Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 

1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdésében, „A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről” szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 4.§ (4), 5. § (1) bekezdéseiben, 

„A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 14-21. és 28-29.§-ban, „A munkahelyek kémiai 

biztonságáról” szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 8. § (1-4) bekezdéseiben és „A 

vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, megállapított közegészségügyi, környezet- 

egészségügyi vonatkozású követelmények betartását írtam. 

 

Szakmai álláspontomat „A környezetvédelmi és természetvédelmi, hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, és 

az 5. sz. melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott szakkérdésekre vonatkozóan, „a fővárosi és 

megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1), 

5. §, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Kormány rendelet 2. § (4) és 

(5) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

II. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

Megállapítottam, hogy az építtető Kiskőrösi Kézilabda Sportszervezet Kft. 2017. június 6. napján kelt 

nyilatkozata alapján a tervezett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 

(továbbiakban: Kötv.) 7.§ (20) bekezdés értelmében nagyberuházásnak minősül, ezért, figyelembe véve a 

Kötv. 23/C.§ (1) bekezdésben foglaltakat, előzetes régészeti dokumentáció készítését írtam elő.  

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28.§ (1) bek., illetve 5. 

melléklet I. táblázatban foglaltak alapján vizsgáltam, eljárásomban a kulturális örökség védelmével 

kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 71-72. §-

ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe. Hatóságom illetékességét a Korm. rendelet 3. §-a és 1. 

mellékletének 2. pontja állapítja meg. 

 

* 

 

A szakhatóságot Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. május 25-én, amely 

állásfoglalását 2017. június 21. napján küldte meg. 

 

A megkeresett szakhatóság nem kérte az eljárás hatásvizsgálati szakba utalását. 

 

A szakhatóság állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  
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A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (Kecskemét) BK-05/KTF/01972-5/2017. számon, Kiskőrös Város Önkormányzata (6200 

Kiskőrös, Petőfi tér 1.) megbízásából eljáró UNI-TERV Környezetvédelmi és Mérnöki Bt. (6735 Szeged, 

Jávorka u. 7.) kérelmére a Kiskőrös, Erdőtelki út 2725/3 hrsz. alatti ingatlanon tervezett kézilabda csarnok 

építése előzetes vizsgálati eljárásban szakhatóságként megkereste az I. fokú vízügyi és vízvédelmi hatóságot. 

Az UNI-TERV Környezetvédelmi és Mérnöki Bt. (6735 Szeged, Jávorka u. 7.) tervező által készített előzetes 

vizsgálati dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg: 

 

A beruházás tárgya a Kiskőrös, Erdőtelki út 2725/3 hrsz. alatt városi sportcsarnok építése, amely főként a 

kézilabda sportot szolgálja majd. 

 

A tervezett beruházást a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 111. b) pontja alá tartozik. 

A sportcsarnok vízellátását városi vízhálózat biztosítja. A keletkező kommunális szennyvizet közcsatornába 

vezetik. 

 

A tervezett csarnoképület tetőszerkezetéről lefolyó csapadékvizek a telken belül kialakított tűzivíz tároló tóba 

kerülnek bevezetésre. 

 

Az épülethez mintegy 300 parkolóhely kerül kialakításra. A parkoló területéről elfolyó csapadékvíz 

megtisztítására várhatóan egy CE minősítéssel rendelkező Iszap- olajfogó berendezés kerül telepítésre, 

melynek típusa az engedélyezés jelenlegi fázisában még nem ismert. A tisztított csapadékvizeket a tüzivíz 

tárolóba vezetik. 

 

Az építési tevékenység, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint 

felszín alatti vizekbe, földtani közegbe szennyezést okozó anyag juttatásával nem jár. 

 

A beruházással érintett Ingatlan a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi 

létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján kijelölt üzemelő, illetve távlati 

vízbázis védőterületét, továbbá nagyvízi medret, Illetve a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 

vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (111.14.) 

Korm. rend. 2.§ (3) bekezdése alapján felszíni vízfolyás parti sávját nem érinti. 

 

A beruházás a vizek természetes lefolyására nincs hatással. 

 

A fentiek alapján a vízügyi hatóság előírás nélkül hozzájárult az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat 

kiadásához. 

 

Az Igazgatóság hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. sz. melléklet II. 

táblázata, illetékességét a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 223/2014. (IX. 04.) Korm. rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdése, a 2. melléklet 3. pontja állapítja meg. 

 

A szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. Tv. 44.§ (1) bekezdés szerint eljárva adtam meg. Az állásfoglalás elleni önálló fellebbezés 

lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.” 

 

* 
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Várható környezeti hatások: 

 

Földtani közeg védelme 

 

Létesítés: 

A telepítés a kézilabdacsarnok megépítésében merül ki, így ezzel kapcsolatban földtani közegre vonatkozó 

jelentős környezeti hatások nem fognak jelentkezni. Az épület megépítésével kapcsolatban jelentős 

mélyalapozási jellegű munkálatok nincsenek, az hagyományos építészeti módszerekkel készül.  

A telepítés során veszélyes anyagtárolás az ingatlanon nagy mennyiségben nem történik, a munkagépek 

karbantartását a helyszínen nem végzik. A kivitelezési munkák során a gépjárművek üzemanyaggal történő 

feltöltése előfordulhat. Ez jellemzően a kisebb méretű munkagépek, pl.: döngölők, esetében fordulhat elő. Az 

üzemanyag közforgalmú kúton kerül beszerzésre, kizárólag az aktuálisan szükséges mennyiségben. Az 

átfejtés a munkaterületen történik ponyvaterítés felett. Az esetlegesen elcsöpögő anyagok felitatásra, 

feltörlésre kerülnek, és azok hulladékként kezelendőek.  

 

A kivitelezési munkák szakszerű és körültekintő végzésével a talajt érintő kedvezőtlen hatásokkal nem lehet 

számítani. 

 

Üzemelés: 

A kézilabda csarnok létesítésével, gyakorlatilag csak szociális és takarítási célú vízfogyasztás várható.  

 

A létesítményben az alábbi céllal történik vízfelhasználás:  

 ivóvíz, tisztálkodási vízigény, WC használat  

 takarítási vízigény  

 

Szennyvíz elvezetés: 

A létesítménnyel érintett térségben a közüzemi szennyvízelvezető rendszer kiépített, így az ingatlanon 

keletkező kommunális jellegű szennyvizek a városi szennyvízcsatorna-hálózatba kerülnek bevezetésre. 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A tervezett csarnoképület tetőszerkezetéről lefolyó csapadékvizek a telken belül kialakított tűzivíz tároló 

tóba kerülnek bevezetésre. Az épülethez mintegy 300 parkolóhely kerül kialakításra. A parkoló területéről 

elfolyó csapadékvíz megtisztítására egy CE minősítéssel rendelkező iszap- olajfogó berendezés kerül 

telepítésre, melynek típusa az engedélyezés jelenlegi fázisában még nem ismert. A berendezésből elfolyó 

tisztított víz az ingatlanon belül elhelyezni tervezett tűzivíz tározóba kerül. A berendezés és a tározás a 

szükséges vízjogi engedélyeztetést követően kerül telepítésre, ill. üzemeltetésre. A tározó túlfolyójából a 

vizek vagy az Erdőtelki út menti csapadékvíz elvezető árokba, vagy a területről É-ra lévő területekre 

kerülnek elvezetésre.  

 

Hulladékgazdálkodás 

 

Létesítés 

A létesítés során keletkező építési hulladékok megfelelő gyűjtéséről, elszállításáról és kezeléséről 

gondoskodnak. Az épület előre méretezetten kerül megvalósításra, továbbá az ehhez szükséges 

épületelemek, alkatrészek nagy részben előre gyártottak, így az építési hulladékok mennyisége az építmény 

alapjának kiásásakor keletkező föld kivételével várhatóan nem lesz jelentős. A kivitelezés során keletkező 

hasznosítható építési és bontási hulladékokat (fa-, fémhulladékok, műanyag hulladék, vegyes építési és 

bontási hulladék) hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező cégeknek adják át, hasznosítás céljából. A 

munkavégzés során, a helyszínen keletkező kommunális jellegű hulladékokat zárt konténerben gyűjtik, majd 

a konténerek telítődése esetén azokat a közszolgáltatóval elszállíttatják. A kivitelezések során a kitermelt 

talaj teljes egészében visszaterítésre, illetve beépítésre kerül a kivitelezéssel érintett ingatlanon. Amennyiben 

a létesítés során a kitermelt talaj nem a beruházással érintett ingatlanon kerül elhelyezésre, felhasználásra, az 

azzal folytatott további tevékenység hulladékgazdálkodási engedély köteles. 

 

Üzemelés 

Az üzemelés során keletkező nem veszélyes és kommunális hulladékok fajtánként külön, feliratozott, fedett 

1100 literes műanyag, ill. fém konténerekben szelektíven kerülnek elhelyezésre. A keletkező hulladékokat, 
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azok fizikai, és kémiai tulajdonságainak ellenálló feliratozott, fedett gyűjtőedényben, kijelölt hulladékgyűjtő 

helyen tárolják, majd engedéllyel rendelkező cégekkel szállíttatják el. 

A létesítés és üzemelés során keletkező hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő gyűjtéséről és 

elszállításáról gondoskodnak.  

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

 

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

rendelet hatálya alá tartozik. 

Kiskőrös Város Önkormányzata Kiskőrös belterületén, a 2725/3 hrsz. alatti ingatlanon kíván kézilabda 

sportcsarnokot létesíteni. Az ingatlantól É-i irányban mezőgazdasági területek, ÉK-i irányban zöldterület 

helyezkedik el. K-i irányban szállóépület található, különleges gyógyturisztikai övezetben, D-i és DK-i 

irányban kertvárosias lakóterület övezetben (Lke) helyezkednek el zajtól védendő épületek. Ny-i irányban 

vásártér található. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephelyen folytatott üzemszerű 

tevékenység okozta zajterhelés a legközelebbi védendő ingatlanoknál a 27/2008. (XII. 3) KvVM-EüM 

együttes rendelet 1. sz. mellékletben meghatározott határértékeket nem éri el. A dokumentációban leírt, 

számítással meghatározott hatásterületen nincs zajtól védendő épület vagy védett terület. 

 

Levegőtisztaság-védelem 

 

A beruházással érintett terület Kiskőrös belterületén, 2725/3 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el. Az ingatlant 

mezőgazdasági hasznosítású területek veszik körül. A vizsgált területen a kiskőrösi ipari és a lakossági 

emissziók, továbbá a környék mezőgazdasági területeinek diffúz kibocsátásai, valamint a vizsgált telephely 

jelenlegi kibocsátásai jelentik az alapállapotot. 

 

Létesítés 

A tervezett létesítmény építési szakaszában várható a környezeti levegő szállópor koncentrációjának 

kismértékű emelkedése valamint naponta 15 db szállító gépjármű kipufogógázának levegőterhelő hatása, 

azonban ez az állapot csak átmeneti jellegű, a kivitelezési műveletek befejezésével megszűnik. Az 

építmények építése során kitermelt földet az építés helyén deponálják, nagy távolságra történő mozgatása 

nem tervezett. A kiporzás, a szállító járművek szállítófelületének takarásával, illetve az építési terület 

nedvesítésével csökkenthető. A telepre irányuló célforgalom által kibocsátott légszennyező anyagok 

mennyisége a térség forgalmához képest nem számottevő mennyiségű.  

 

Üzemelés 

A tervezett létesítmény elkészültét követően a telepre irányuló gépjárműforgalom a környezeti levegő 

minőségében jelentős változást várhatóan nem eredményez. A vizsgált sportlétesítmény célforgalma 

üzemelés során naponta mintegy 300 db személyautó, 5-6 db tehergépkocsi, valamint 6-10 db autóbusz. A 

telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében bejelentés köteles 

légszennyező pontforrás nem fog üzemelni. A létesítmény fűtési hőenergia szükségletét, valamint a 

használati melegvizet 3 db külön kürtőbe kötött Hoval Topgas 100 típusú 100 kW teljesítményű 

kondenzációs fali gázkazánnal állítják elő. A spotcsarnok hűtése fan-coil berendezéssel történik. A 

folyadékhűtőben alkalmazott hűtőközeg R407C. A játéktér szellőzése építőelemes légkezelő berendezéssel 

tervezett. Ventilátor várható légszállítási teljesítménye 65.000 m³/h. 

Az épület általános helyiségeinek és a vizes blokkok szellőztetése külön-külön építőelemes légkezelő 

berendezéssel tervezett. Ventilátor várható légszállítási teljesítménye 18.000 m³/h. 

A szellőztető berendezésekbe porszűrő kerül beépítésre.  

A tevékenység a környezetére, levegővédelmi szempontból számottevő kockázatot várhatóan továbbra sem 

jelent, a szervezési és technikai intézkedések betartása mellett. 

 

Természet- és tájvédelem: 

 

A Kiskőrös 2725/3 hrsz.-ú ingatlan az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.), valamint az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM 

rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 5. számú mellékletének 8.24.4. pontja alapján a Kiskőrösi 
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turjános elnevezésű, HUKN20022 azonosítószámú, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, Natura 2000 

terület része.  

 

A Nkr. 4. § (1) bekezdése alapján „a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon 

található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott 

élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a 

Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás 

feltételeinek biztosítása”. 

 

A Kiskőrösi turjános elnevezésű, HUKN20022 azonosítószámú, kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, 

Natura 2000 terület jelölő élőhelyei: Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition 

növényzettel, Természetes disztróf tavak és Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos 

talajokon (Molinion caeruleae), Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei, Enyves éger (Alnus 

glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae), Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris). Jelölő fajok: illatos csengettyűvirág, 

kisfészkű ászát, kis lemezcsiga, nagy tűzlepke, vérfű-hangyaboglárka, hosszúfogú törpecsiga, réti csík, lápi 

póc, vöröshasú unka, mocsári teknős, közönséges tarajosgőte. 

 

A Nkr. 10. § (1) bekezdése alapján „Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, 

amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem 

feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy 

beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a 

tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez 

viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra 

figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének 

alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi 

helyzetére gyakorolt hatásokat.” 

 

A Nkr. 10. § (7) bekezdése alapján „A terv akkor fogadható el, illetve a beruházás akkor engedélyezhető, ha 

a hatásbecslés alapján megállapítható, hogy az a Natura 2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. 

számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére, illetve a Natura 

2000 területre kedvezőtlen hatással nem jár, továbbá – a 4. § (1) bekezdésre figyelemmel – nem ellentétes a 

jelölés céljaival.” 

 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció mellékleteként benyújtásra került a Natura 2000 hatásbecslési 

dokumentáció, amely tartalmazza, hogy a terület a márciusi bejárás során az élőhelyek változatosságát 

mutatta. A természetközeli láprét növényzet szárazságtűrő egyedeitől a gyorsan terjedő invazív 

növényfajokig található növényzet a területen. Az építési tevékenység az ingatlan azon részét érinti, melyet 

Keletről a meglévő fürdő, Délről az Erdőtelki út határol. A beruházás főleg antropogén hatásoknak inkább 

kitett, zavart területeken szünteti meg az élőhelyeket. Az érintett, Natura 2000 területre vonatkozó fenntartási 

terv szerint a beruházással érintett területrész főként rossz állapotú, inváziós növényekkel jelentős mértékben 

fertőzött üde rét, amely közel 50%-a nem másodlagos eredetű, csupán az elmúlt 10 évben romlott jelentősen 

az állapota. A tervezett tevékenység fizikai változást okoz a területen, vegetáció eltávolítása történik. A 

területen található élőhelytípusok nagysága csökken a beépítéssel.  

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő, 1336-4/2017. számú nyilatkozata 

szerint az Igazgatóság biotikai adatbázisa jelölő faj előfordulását nem dokumentálja az érintett ingatlanon, 

továbbá a területen erősen bolygatott, zavart állapotban, kis foltot képezve fellelhetőek a 6410 jelölő élőhely 

(Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon) fajkészletének egyes elemei, 

azonban az ingatlanon található élőhely jelölő élőhelynek már nem tekinthető. 

 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 1136-2/2017. iktatószámú kezelői véleménye alapján a tervezett 

tevékenység természetvédelmi közérdeket nem sért, amennyiben az előzetes vizsgálati dokumentáció 31-32. 

oldalán „élőhely javító intézkedésként” felsorolt hatásmérséklő intézkedések maradéktalanul megtartásra 

kerülnek. 
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A fentiek alapján a tevékenység – tekintettel arra, hogy a tervezéssel érintett ingatlan antropogén hatásoknak 

kitett, erősen bolygatott terület, ahol megőrzésre alkalmas jelölő élőhely nem található, továbbá az ingatlan 

nem ismert jelölő faj előfordulási helyeként – várhatóan nem okoz jelentős negatív változást a Natura 

2000 terület kijelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelyek tekintetében, az előzetes 

dokumentációban is szereplő kompenzációs intézkedéseknek köszönhetően természetvédelmi 

szempontból támogatható a beruházás, nem ellentétes a kijelölés céljaival, ezért a Nkr. 10. § (7) 

bekezdése szerint engedélyezhető. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előzetes dokumentáció 31-32. oldalán megtalálható kompenzációs 

intézkedések maradéktalan betartása szükséges. 

 

A kárenyhítő intézkedéseket az Önkormányzatnak, mint beruházónak kell vállalnia, és ennek 

ütemezéséről, részleges végrehajtásáról a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósággal kell 

megállapodnia. 

 

A kompenzációs intézkedéssel érintett terület a Kiskőrös 013/15 és 013/16 hrsz.-ú ingatlanok ingatlan-

nyilvántartási adatlapjain szerepel az „Országos jelentőségű védett természeti terület” jogi jelleg, a Kiskőrösi 

turjános természetvédelmi terület részei, továbbá a Nkr. és a KvVM rendelet 5. számú mellékletének 8.24.4. 

pontja alapján ezen ingatlanok is a Kiskőrösi turjános elnevezésű, HUKN20022 azonosítószámú, kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési, Natura 2000 terület részei. 

 

Ezen ingatlanok nagy részén jelenleg kezeletlen, felavarosodott, jó fajkészletű üde gyepek, illetve invazív 

fásszárúakkal fertőzött facsoportok találhatóak, amelyek természetvédelmi szempontú kezelése után 

hosszútávon ki tudnak alakulni azok élőhelyi típusos társulások, amelyek a környéket jellemző mocsárrétek 

és láprétek mintázatait tartalmazzák. Ehhez azonban élőhely javító intézkedések lefolytatatása, valamint 

utána extenzív legeltetés és kaszálás szükséges.  

 

Továbbá a kivitelezéssel kapcsolatosan felhívjuk a figyelmet az alábbiakra: 

1. A munkálatokkal érintett, környező Natura 2000 területeket kímélni kell, azokon anyagok, eszközök 

nem tárolhatók, depónia létre nem hozható, felvonulási területként nem használhatók, gépek, járművek 

tárolása, parkoltatása nem történhet, anyagnyerő hely nem nyitható, feltöltés, lerakás nem végezhető. 

2. A növényzet irtási munkálatokat madár költése esetén nem szabad végezni. Kiemelt figyelemmel kell 

lenni erre a madarak költési időszakában, kb. március 15. és augusztus 15. között. Védett madár 

fészkelése esetén az érintett fát a fiókák kirepüléséig kivágni tilos.  

3. A kivitelezési munkálatok nem veszélyeztethetik, károsíthatják a védett, fokozottan védett élővilágot, 

valamint a Natura 2000 terület jelölő fajait és élőhelyeit.  

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 42. § (1) bekezdés szerint tilos a 

védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek 

veszélyeztetése, károsítása. 

 

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, 

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

pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 

 

Továbbá a Tvt. 8. § (1) bekezdés szerint „a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei 

megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.” 

 

A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint „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.” 
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Felhagyás: 

 

A létesítmény teljes felszámolása esetén biztosítani kell, hogy a helyszínen a környezetre ártalmas anyagok, 

így a környezetre gyakorolt negatív hatás ne maradjon vissza. A tevékenység esetleges felhagyásakor a 

bontási tevékenység környezeti hatásai – a létesítéshez hasonlóan – a létesítmény helyszínén, lokálisan 

jelentkeznek. A bontási tevékenységet a mindenkor érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell 

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

 

* 

 

Hivatalunk 2017. május 25-én – figyelemmel a Rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – belföldi jogsegély 

keretében megkereste a tevékenység telepítési helye szerinti települések jegyzőit. 

 

A 2017. június 23-án, Kiskőrös Város Jegyzője nevében írt nyilatkozat (2749-2/2017. ügyiratszámmal) az 

alábbiakat tartalmazza a tárgyi eljárással kapcsolatosan: 

 

„Kiskőrös közigazgatási területe, így az eljárásban érintett Kiskőrös 2725/3 hrsz-ú ingatlan nem tartozik 

helyi környezet- és természetvédelem alá. 

 

A tárgyi ingatlant a Kiskőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (IX. 10.) önkormányzati 

rendeletével elfogadott Kiskőrös Város Településrendezési Terv szabályozási tervrésze az Üü-1.1 jelű 

üdülőházas területbe sorolta. Az övezethez tartozó ingatlanokon szabadon álló beépítési móddal, 20 %-os 

legnagyobb beépítési százalékkal, 60 %-os minimális zöldfelülettel, 7.5 méter legnagyobb 

építménymagassággal sport rendeltetési egységet magába foglaló épület helyezhető el.” 

 

* 

 

A fentiek alapján megállapítom, hogy a tervezett beruházás nem gyakorol jelentős mértékű kedvezőtlen 

hatást, környezetvédelmi-, természet- és tájvédelmi szempontból tartós, vissza nem fordítható károsodás nem 

következik be, ezért a tevékenység megkezdéséhez környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem írom elő. 

 

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

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

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

kezdhető meg. 

 

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  

 

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának a napja: 2017. július 24. 

 

Hivatalunk jelen határozatot az 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése értelmében – jogerőre 

emelkedésre tekintet nélkül hivatalában és honlapján – nyilvánosan közzéteszi. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/01972-2/2017. (KTFO-azonosító: 113753-1-

1/2017.) számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amelyhez joghatások nem fűződnek tekintettel arra, 

hogy a környezetvédelmi hatóság 2017. július 24. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

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

érintett, hatásterületen lévő települési önkormányzat jegyzőjének, aki gondoskodnak a határozat teljes 

szövegének nyilvános közzétételéről. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

számú mellékletének I/35. pontja alapján határoztam meg. 
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A jogorvoslati eljárási díját az FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.  

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2017. július 21. 

 

 

                                      Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

                                   Dr. Petrovics György 

                                         osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Kiskőrös Város Polgármestere (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.)       tv. 

2. Kiskőrös Város Jegyzője (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.)     – kifüggesztésre, külön levéllel tv. 

3. BKMKH Kalocsai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

     (6300 Kalocsa, Városház u. 1.)                                                                                                               HKP 

4. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály      

     (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)  elektronikus úton: varga.akos@bacs.gov.hu 

5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10.)                                              HKP 

6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

(6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 3.)                   tájékoztatásul, HKP 

7. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)   tájékoztatásul, HKP 

8. Hatósági Nyilvántartás 

9. Irattár 

 

 


