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H A T Á R O Z A T 
 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Mercedes út 1., KÜJ: 

102 340 417, adószám: 14398649-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-119767, statisztikai számjel: 14398649-

2910-113-03) – a továbbiakban: Engedélyes – részére, a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési 

Területen, a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

R.) 1. számú mellékletének 25. pontja és 3. számú mellékletének 68. pontja szerint minősülő közúti 

gépjárműgyártás tevékenységhez BK-05/KTF/00168-52/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-35-

45/2018.) kiadott [BK-05/KTF/00362-4/2019. számon, BK-05/KTF/00362-22/2019. számon, 

BK/KTF/06966-12/2020. számon, BK/KTF/00029-22/2021. és BK/KTF/00029-40/2021. számon 

módosított] környezetvédelmi engedélyt – az engedélyes kérelmére – az alábbiak szerint  

 

módosítom: 

 

I. Az engedély rendelkező részének 4. oldalán, a „TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE” fejezet 

az „Elektromos hajtású személygépkocsi gyártás” alfejezettel egészül ki az alábbiak szerint: 

 

Elektromos hajtású személygépkocsi gyártás 
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2021-ben egy teljesen elektromos hajtáslánccal 

rendelkező jármű (EQB) gyártását biztosító technológiát telepített. A módosított gyártástechnológia 

nagyobb mennyiségű és kapacitású lítium-ion akkumulátor tárolását és beépítését teszi szükségessé a 

telephelyen belül. A gyártástechnológiai változás nem jár új építmények, illetve létesítmények 

kialakításával.  

Az összeszerelő üzemben a magas feszültségű (HV) akkumulátort, valamint az elektromotort az 

úgynevezett „Hochzeit” elnevezésű művelet keretében a gyártó soron belül az AEM jelű területen építik 

be az elektromos, illetve hibrid hajtású járművekbe. Az elektromos hajtáslánc többi kisebb elemét és 

alkatrészét a gyártó sor megfelelő részein szerelik be. 

A beépítésre váró lítium-ion akkumulátort az összeszerelő üzemi épület melletti kamionparkolóban 

leparkolt szállító pótkocsikra (trélerekre) helyezve tárolják átmenetileg a gyártási ütemezésnek megfelelő 

mennyiségben (maximum 420 db akkumulátor). Az összeszerelő üzemcsarnokon belül a DAL Nord 

területen raktározzák átmenetileg az akkumulátorokat. A nagyfeszültségű akkumulátor és elektromos 

hajtású jármű vizsgálóhelyen (Beobachtungsplatz) a hibás, sérült akkumulátort tárolják. 

Az elektromos hajtáslánc alkalmazásával gyártott gépkocsik összeszerelése környezetvédelmi 

szempontból kedvezőbb következményekkel jár, tekintettel a motorolaj, illetve váltóolaj felhasználásának 
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megszűnésére, az üzemanyag betöltésének elmaradására, valamint az első motorindítás, görgőpados 

próbajáratás, szervízelési járatás, illetve csarnokon belüli önerős jármű mozgatás során a kipufogógáz 

kibocsátásának megszűnésére.  

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata a módosításhoz kapcsolódóan: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

1.1. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) által 

előterjesztett környezetvédelmi engedély nem jelentős (elektromos hajtású személygépkocsi 

gyártás miatti) módosításához közegészségügyi szempontból hozzájárulok. 

 

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

 

2.1. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephely környezetében lévő 

és szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, termőföldekre a 

telephelyről semmilyen hulladék, szennyezett víz, technológiai víz, egyéb talajidegen és káros 

anyag nem kerülhet. 

 

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): 

 

3.1. A tárgyi környezetvédelmi engedély módosítása (elektromos hajtású személygépkocsi gyártás) 

ellen hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk. 

 

* 

 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5872-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztályának fenti számú megkeresésére a Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 26500 hrsz.-ú 

telephelye BK-05/KTF/00168-52/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-35-45/2018.) kiadott, BK-

05/KTF/00362-4/2019., BK-05/KTF/00362-22/2019., BK/KTF/06966-12/2020., BK/KTF/00029-

22/2021., és BK/KTF/00029-40/2021. számon módosított környezetvédelmi engedélyének nem jelentős 

(elektromos hajtású személygépkocsi gyártás miatti) módosítására irányuló engedélyezési eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül megadom. 
 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 
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Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) 

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

támadható meg.” 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/72-1/2022.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalása az alapkérelemre: 

 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya fenti hivatkozási számú megkeresése alapján, a 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1., a továbbiakban: Ügyfél) 

kérelmére, - a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen, a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra 

vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének 25. pontja és 3. számú 

mellékletének 68. pontja szerint minősülő közúti gépjárműgyártás tevékenységhez BK-05/KTF/00168-

52/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-35-45/2018.) kiadott [BK-05/ KTF/00362-4/2019. számon, 

BK-05/KTF/00362-22/2019. számon és BK/KTF/06966-12/2020. számon módosított] környezetvédelmi 

engedély nem jelentős (elektromos hajtású személygépkocsi gyártás miatti) módosításhoz érkezett 

kérelem szakhatósági állásfoglaláshoz - az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettségből 

eredő várható hatások szakkérdésben - katasztrófavédelmi szempontból 

 

h o z z á j á r u l o k. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, 

ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” 

 

* 

 

Jelen határozat a BK-05/KTF/00168-52/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-35-45/2018.) kiadott 

[BK-05/KTF/00362-4/2019. számon, BK-05/KTF/00362-22/2019. számon, BK/KTF/06966-12/2020. 

számon, BK/KTF/00029-22/2021. és BK/KTF/00029-40/2021. számon módosított] környezetvédelmi 

engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
 

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi 

hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő 

bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos 

határidővel intézkedési terv készítésére. 

 

A kérelmező az eljárás 600 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem 

merült fel. 

 

A határozat a közléssel – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé 

válik. 

 

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.  

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.  

 

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Előzmények: 

 

Hatóságunk jogelődje a Csongrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: CSMKH) a 2015. október 

28-án kelt, 60536-3-86/2015. számú, 2015. december 1-jén jogerőre emelkedett határozatával az 

Engedélyes részére egységes szerkezetben környezetvédelmi engedélyt adott a Kecskemét Déli 

Gazdasági Fejlesztési Területen, a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó az R. 1. számú 

mellékletének 25. pontja és 3. számú mellékletének 68. pontja szerint minősülő közúti gépjárműgyártás 

tevékenységhez. 

 

A CSMKH 60536-3-96/2016. számon a fenti számú engedélyt az Engedélyes megbízásából az EDiCon 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1122 Budapest, Határőr út 39., cégjegyzékszám: 01-

09-075050, adószám: 10512564-2-43, statisztikai számjele: 10512564-7112-113-01, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 10512564#cegkapu) által 2015. december 9-én benyújtott [az Összeszerelő 

összeszerelő (Montage) üzemrészhez kapcsolódó 12.333 m² alapterületű kiegészítő csarnokrész-

bővítésére vonatkozó] felülvizsgálati dokumentáció alapján módosította. 

 

Az Engedélyes 2017. február 16-án a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott (60536-3-

93/2016. számon módosított) környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmet [az Edicon 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. által készített felülvizsgálati dokumentációt] nyújtott be a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalhoz (a továbbiakban: Járási Hivatal) a 

tervezett multifunkciós csarnok (MF-Halle) kapcsán. A kérelem alapján a Járási Hivatal a fenti számú 

környezetvédelmi engedélyt BK-05/KTF/00258-6/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-28-4/2017.) 

módosította. 

 

Az Engedélyes megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője, Literáthy 

Bálint 2017. november 22-én a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott [60536-3-

93/2016. számon és BK-05/KTF/00258-6/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-28-4/2017.) módosított] 

környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmet [az Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 

által készített felülvizsgálati dokumentációt] nyújtott be a Járási Hivatalhoz, tekintettel arra, hogy az 

Engedélyes stratégiai termelésfejlesztési tervezés során 2017. nyarán döntést hozott arról, hogy az 

újonnan létesítendő multifunkciós csarnok (MF-Halle) helyett a Kecskemét, Daimler út 8683/401 hrsz. 

alatti KILK bérelt csarnokban valósítaná meg a személyautógyártást kiegészítő tevékenységét. 

A fentiekre tekintettel a Járási Hivatal BK-05/KTF/05472-12/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-

34-6/2017.) a környezetvédelmi engedélyt módosította és a BK-05/KTF/00258-6/2017. számú (KTFO-

azonosító: 60536-28-4/2017.) módosító határozatot visszavonta. 

 

Az Engedélyes megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője, Literáthy 

Bálint 2017. december 15-én a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott [60536-3-

93/2016. számon és BK-05/KTF/05472-12/2017. (KTFO-azonosító: 60536-34-6/2017.) módosított] 

környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmet [karosszéria manipulációs és szortírozási 

tevékenység környezetvédelmi felülvizsgálata dokumentációt] nyújtott be a Járási Hivatalhoz. 

A kérelem alapján a Járási Hivatal a fenti számú környezetvédelmi engedélyt BK-05/KTF/00168-1/2018. 

számon (KTFO-azonosító: 60536-35-5/2018.) módosította. 

 

Az Engedélyes megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője, Literáthy 

Bálint 2018. április 17-én a K2 személyautógyár megvalósítása tárgyú környezeti hatásvizsgálati 
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dokumentációt, tartalma alapján a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott [60536-3-

93/2016. számon, BK-05/KTF/05472-12/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-34-6/2017.) és BK-

05/KTF/00168-1/2018. számon KTFO-azonosító: 60536-35-5/2018.) módosított] környezetvédelmi 

engedély jelentős, egységes szerkezetben történő módosítása iránti kérelmet terjesztett elő, amely 

alapján a Járási Hivatal BK-05/KTF/00168-39/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-35-23/2018.) 

egységes szerkezetben környezetvédelmi engedélyt adott. 

 

Ezt követően a K2 üzemrész – energiaigény, kapacitások felülvizsgálata miatt az Engedélyes 

megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője, Literáthy Bálint 2018. 

június 28-án a BK-05/KTF/00168-39/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-35-23/2018.) egységes 

szerkezetben kiadott környezetvédelmi engedély nem jelentős módosítása iránti kérelmet terjesztett elő, 

amely alapján a Járási Hivatal a környezetvédelmi engedélyt BK-05/KTF/00168-52/2018. számon 

(KTFO-azonosító: 60536-35-45/2018.) egységes szerkezetben módosította. 

 

A BK-05/KTF/00168-52/2018. számú (KTFO-azonosító: 60536-35-45/2018.) környezetvédelmi 

engedély 2018. augusztus 19. napján vált véglegessé és 2028. augusztus 19. napjáig érvényes. 

 

A Járási Hivatal a BK-05/KTF/00168-52/2018. számú (KTFO-azonosító: 60536-35-45/2018.) 

környezetvédelmi engedélyt az Engedélyes megbízásából eljáró EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki 

Iroda Kft. által 2018. december 19-én előterjesztett – a környezetvédelmi engedély nem jelentős [K2 

üzemrész – karosszériaüzem bővítése és egyéb kiszolgáló létesítmények (területfoglalások 

felülvizsgálata) miatti] módosítása iránti – kérelemre BK-05/KTF/00362-4/2019. számon módosította. 

 

Majd a Járási Hivatal a BK/KTF/00362-22/2019. számú határozatával módosította a fenti számú 

környezetvédelmi engedélyt – az Engedélyes megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda 

Kft. által 2019. szeptember 16-án előterjesztett, a környezetvédelmi engedély nem jelentős 

(Vizsgálóállomás létesítése és K2 gyárbővítés felfüggesztése miatti) módosítása iránti – kérelemre. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a BK/KTF/06966-12/2020.  számú határozatával módosította a 

fenti számú környezetvédelmi engedélyt az Engedélyes meghatalmazása alapján eljáró EDiCon 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. által 2020. november 3. napján előterjesztett – a környezetvédelmi 

engedély nem jelentős (a K1 gyárterületen a présüzem bővítése miatti) módosítása iránti – kérelem 

alapján. 

 

Ezt követően az Engedélyes meghatalmazása alapján az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 

által 2021. február 3. napján előterjesztett – a környezetvédelmi engedély nem jelentős (a 

Göngyölegtároló épület bővítése miatti) módosítása iránti – kérelem és az EDiCon Környezetvédelmi 

Mérnöki Iroda Kft. által 2021. február 12. napján előterjesztett (a ZKS magasraktár épület bővítése 

tárgyú) kérelemkiegészítés alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a BK/KTF/00029-22/2021. 

számú határozatával módosította a fenti számú környezetvédelmi engedélyt.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal legutóbb a BK/KTF/00029-40/2021. számú határozattal 

módosította a fenti számú környezetvédelmi engedélyt az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 

által 2021. március 30. napján előterjesztett, majd az Engedélyes meghatalmazása alapján eljáró Sedlmayr 

János által 2021. április 26. napján benyújtott nyilatkozatában fenntartott – a környezetvédelmi engedély 

nem jelentős (az Összeszerelő üzem (040 sz. épület) keleti logisztika külső raktárterület lefedése miatti) 

módosítása iránti – kérelem alapján. 

 

* 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Mercedes út 1., KÜJ: 

102 340 417, adószám: 14398649-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-119767, statisztikai számjele: 14398649-

2910-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14398649#cegkapu)  2021. december 27. napján – a 

Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen, a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, a 

környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének 25. pontja és 3. számú 

mellékletének 68. pontja szerint minősülő közúti gépjárműgyártás tevékenységhez BK-05/KTF/00168-
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52/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-35-45/2018.) kiadott [BK-05/KTF/00362-4/2019. számon, 

BK-05/KTF/00362-22/2019. számon, BK/KTF/06966-12/2020. számon, BK/KTF/00029-22/2021. és  

BK/KTF/00029-40/2021. számon módosított] környezetvédelmi engedély nem jelentős (elektromos 

hajtású személygépkocsi gyártás miatti) módosítása iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, 

amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 336/2017. (XI. 9.) 

Korm. rendelet 1. §-a alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

ügy. 

 

Az R. 10. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt - hivatalból 

vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban 

kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

 

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 – a Bács-Kiskun megyei 

települések (köztük: Kecskemét település) vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár 

el. 

 

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

eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, tényállás tisztázás, illetve szakkérdés vizsgálata volt 

szükséges), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2021. december 29. napján kelt, 

BK/KTF/10206-2/2021. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás 

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

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

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

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. számú melléklet 9.1. és 21. pontja 

alapján határoztam meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/10206-3/2021. számú hiánypótlási felhívásra az Engedélyes az 

eljárás 600 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette. 

 

Az Engedélyes kérelmét érdemben megvizsgálva hatóságunk a következőket állapította meg: 

 

Az R. 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg a környezeti hatásvizsgálati eljárás szempontjából 

jelentős módosítás eseteit, amelyekbe a kérelmezett módosítás, nem soroltható be, így az nem minősül 

jelentősnek. 

 

A dokumentációban foglaltak szerint a gyártástechnológiai változtatás kizárólag a legyártott 

személyautók hajtásláncának fajtájára vonatkozik, míg a gyártási kapacitás változatlan marad. 

A dokumentáció alapján a gyártástechnológiához kapcsolódóan nem változik a vízforgalom, a keletkező 

szennyvíz mennyisége, illetve minősége. A telephely burkolt felületein keletkező csapadékvíz 

mennyisége és minősége változatlan, az továbbra is közvetlenül elszikkasztható. Normálüzemű 

körülmények mellett a tervezett módosítás nem okoz járulékos környezetterhelést a földtani közeg 

vonatkozásában. 

A dokumentációban leírtak szerint a gyártástechnológiához kapcsolódóan új légszennyező forrást nem 

létesítenek, illetve a tevékenység nem jár légszennyező anyag kibocsátás növekedéssel a meglévő 

pontforrásokon keresztül. Havária esetében, az akkumulátor égése során fordulhat elő levegőterhelés, 

amely a tűzvédelmi szabályozásnak, valamint a tűzvédelmi eszközöknek és létesítményeknek 

eredményeként mérsékelhető. 

A dokumentáció alapján, zajhelyzet a jelen gyártástechnológiai módosítás miatt nem változik meg. Új 

zajforrások nem létesülnek, illetve a gyártási tevékenységhez kapcsolódó zajforrások paraméterei sem 
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változnak. E szerint megállapítható, hogy az üzem legutóbbi zajvédelmi vizsgálatban meghatározott 

zajvédelmi szempontú hatásterület nem fog változni egyik irányban sem. A hatásterületen található, 

védendő épületek köre változatlan marad. 

 

A fentiek alapján az engedély földtani közeg védelemre, levegőtisztaság-védelemre és zajvédelemre 

vonatkozó fejezeteinek módosítása nem indokolt. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése (az alap és a kiegészített kérelemre) a Rendelet 28. 

§ (1) bekezdés alapján történt. A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a 

rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása (a módosítás vonatkozásában): 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

Az iratanyag átvizsgálása során megállapítást nyert, hogy a környezetvédelmi engedély módosításának 

közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII.3.) KvVM-EüM rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal 

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

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 

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

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

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

 

A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 336/2017. (XI. 9.) Korm. 

rendelet 1. §-a alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

 

A Népegészségügyi Hatóság hatáskörét a Rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat B. 

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

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei 

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

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése jelöli ki. 

 

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormány rendelet 3. § (2) 

bekezdése, valamint az 52.§ (1) bekezdése állapítja meg.  

 

A talajvédelmi szakkérdésben való közreműködés a Rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. 

melléklet I. táblázatán alapul. 

 

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 kezelését (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés 

vizsgálatának indokolása): 
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A környezetvédelmi engedély módosítása az elektromos hajtáslánccal gyártott személyautók 

engedélyének kiadására irányul. 

 

A korábbi környezetvédelmi engedélykérelmi dokumentációban megállapított hatások nem változnak. 

Kizárólag az összeszerelő üzemrész műveleteinél történik változás. A tárgyi gyártástechnológia nem jár 

új építmények, illetve létesítmények kialakításával. A gyártási kapacitás és technológiai alapadatok nem 

változnak. A teljes személyautó gyártás lépései közül kizárólag az összeszerelő üzemrészben jelentkezik a 

gyártó sor egyes állomásainál módosítás, azaz a technológiai folyamatok csak a járművek 

összeszerelésében járnak különbséggel a hagyományos hajtással rendelkező autókhoz képest. A 

módosítás ugyanakkor ezen a területen is kizárólag a beszerelt alkatrészek típusában, fajtájában 

jelentkezik, ugyanis az elektromos hajtáslánchoz tartozó egységek (akkumulátor, töltőegység, 

elektromotor, töltőkábelezés) kész, ügyfélképes alkatrészekként érkeznek az összeszerelési folyamatba. A 

fentiek értelmében új gyűjtőhelyek kialakítása nem válik szükségessé. 

 

A hulladékgazdálkodási szempontból kedvezőtlen hatást nem vált ki az elektromos hajtású 

személygépkocsi gyártása. Mivel egyes hulladékfajták esetében csekély mennyiségi csökkenés is 

jelentkezhet, pl. üzemanyaggal, olajjal szennyezett törlőkendők keletkezése esetében. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból nem indokolt a BK-05/KTF/00168-52/2018. számon (KTFO- 

azonosító: 60536-35-45/2018.) kiadott számon, BK/KTF/00029-40/2021. számon módosított 

környezetvédelmi engedély határozat módosítása. 

 

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

köteles vizsgálni. 

 

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

alapján adta meg nyilatkozatát. 

 

* 

 

A módosítás vonatkozásában az érintett szakhatóságokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló 

kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. 

számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában (vízügy-

vízvédelem) valamint 4. pontjában (iparbiztonság) meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem 

meg BK/KTF/10206-4/2021. számon. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5872-1/2021.ált. számon, a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/72-1/2022.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

 

A szakhatósági állásfoglalásokat a rendelkező részben, „A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági 

állásfoglalások” fejezetben előírtam.  

 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5872-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

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

Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hatóságomra 2021. december 29. napján beérkezett 

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

vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 

(továbbiakban MBMH Kft.) kérelmére indult, a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 
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26500 hrsz.-ú telephelyen végzett közúti gépjárműgyártási tevékenységre vonatkozó BK-05/KTF/00168-

52/2018. (60536-35-45/2018.) számú környezetvédelmi engedély ismételt módosítására irányuló 

engedélyezési eljárásban. 

 

Az eljáró hatóság a vízügyi hatóság rendelkezésére bocsátotta az EDiCon Kft. (1122 Budapest, Határőr 

út 39.) által készített, 2021. december 9-i dátummal ellátott, a környezetvédelmi engedély nem jelentős 

(ismételt) módosítására vonatkozó dokumentációt. 

 

Az engedélyezési terv szerint a környezetvédelmi engedély ismételt módosítására az alábbiak miatt kerül 

sor:  

Az MBMH Kft. 2021-ben egy további, teljesen elektromos hajtáslánccal rendelkező jármű (EQB) 

gyártását kezdte meg. A személyautó gyártási folyamat alapvető lépései és műveletei – ennek 

következtében a jelentős környezeti hatások is – változatlanok az elektromos hajtáslánc alkalmazása 

esetében. A módosított gyártástechnológia nagyobb mennyiségű és kapacitású lítium-ion akkumulátorok 

tárolását és beépítését teszik szükségessé a telephelyen belül, amelyek ugyanakkor már a hibrid hajtású 

gépkocsik gyártása során is kisebb volumenben már előfordult. 

 

A nagyfeszültségű akkumulátor és elektromos hajtású jármű vizsgálóhely (Beobachtungsplatz) műszaki 

tartalma és kapcsolódó tevékenysége már korábban, a hibrid hajtású gépkocsigyártás 2019. évi 

bevezetésekor bekerült a környezetvédelmi engedélybe (BK-05/KTF/00362-22/2019. sz. módosító 

határozat). A vizsgálóterület célja, hogy, amennyiben a gyár területén bárhol lévő lítium-ion 

akkumulátor, vagy egy ilyen akkumulátorral felszerelt gépjármű esetében felmerül annak a lehetősége, 

hogy az akkumulátor hibás, sérült, tönkrement, akkor ezeket a berendezéseket kiemeljék a logisztikai- és 

gyártási folyamatokból és erre a vizsgáló területre szállítják, itt deponálják. Ez lehet a konkrét 

akkumulátor is, de lehet az autóba már beszerelt berendezés, mely esetben a komplett autó kerül ide. 

 

Csapadékvíz-elvezetés 

Az elektromos hajtáslánccal rendelkező járműgyártáshoz nem kapcsolódik új épület, illetve új burkolt 

felület kialakítása. A telephelyen elvezetett csapadékvíz mennyisége (illetve minősége) a 

gyártástechnológiai módosítást követően nem változik, a lefolyó csapadékvíz továbbra is közvetlenül 

elszikkasztható. A manipulációs területekről lefolyó csapadékvíz a belső úthálózatról lefolyó 

csapadékvízzel együtt kerül elvezetésre. Normál működés esetében a burkolt manipulációs területekről, 

illetve a kamionparkoló területéről a csapadékvíz nem szennyeződik, ezért elvezetést követően az üzemi 

szikkasztó rendszerben elszikkasztásra kerül. 

 

Vízellátás, szennyvízelvezetés 

A tárgyi gyártástechnológiai módosításhoz kapcsolódóan nem változik a teljes személyautó gyártási 

folyamat vízforgalma, azaz sem az üzemi ivóvíz felhasználásban nem merül fel változás, sem a keletkező 

szennyvíz mennyiségi-, illetve minőségi változásával nem kell számolni normál üzemi körülmények között. 

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét Mercedes út 1.) a Kecskeméti Autógyár 

(Kecskemét, belterület 26500 hrsz. alatti ingatlan) telken belüli vízellátás, szennyvíz elvezetés és a 

festőüzemi szennyvíz előkezelő rendszer vízilétesítményeire, valamint a telephely szennyvízkibocsátására 

vonatkozóan 67665-6-14/2013. számon kiadott, többször, legutóbb 35600/3401-8/2020.ált. számon 

módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély hatálya: 2025. szeptember 30. napja. 

Továbbá, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 35600/469-10/2017.ált. számon vízjogi 

üzemeltetési engedélyt kapott hatóságomtól a központi telephelyen lévő talajvíz monitoring rendszer 

üzemeltetésére (időbeli hatály: 2027. február 28.). A központi telephelyen kiépült saját célú víztermelő 

kutak 35600/9849-22/2015.ált. számon kiadott, legutóbb 35600/19-16/2018.ált. számon módosított vízjogi 

üzemeltetési engedély alapján működnek (időbeli hatály: 2022. március 31.).  

 

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

alapján környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárásban a területi vízügyi, vízvédelmi 

hatóság feladata - bevont szakhatóságként - annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező 

csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, 

védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, illetve, 

hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, illetve a 
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tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, 

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.  

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött engedélyezési tervdokumentációban foglaltak 

alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem okozza a felszíni és a felszín 

alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására, mederfenntartásra, 

illetve az ivóvízbázis védelmére-, a felszíni és a felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére 

vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelel, így az engedély módosításához hozzájárultam. 

 

Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek - azaz jelen eljárás tárgya - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 336/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. § alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű ügy, a 2006. évi LIII. tv. alapján a szakhatósági állásfoglalás kibocsátásának határideje 15 

nap. 

 

A szakhatósági megkeresés 2021. december 29. napján érkezett hatóságomra. Hatóságom szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

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

 

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

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

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok 

figyelembevételével adtam ki. 

 

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

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/72-1/2022.ált. számú, szakhatósági 

állásfoglalásának indokolása: 

 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya, mint engedélyező hatóság megkereste a Bács-Kiskun 

Magyar Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot (a 

továbbiakban Szakhatóság) a BK/KTF/10206- 4/2021. számú ügyben indult egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásban, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

 

A beérkezett dokumentáció Szakhatóságom megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg: 

 

- a környezeti hatásvizsgálat a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzem(ek)ben feltételezett súlyos balesetek minden lehetséges károsító hatásának következményeit 

tartalmazza; 

- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekből származó hatótényezők bemutatása arányban 

áll a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem(ek)ből származó, a 

telepítési helyet esetlegesen érintő károsító hatásokkal; 

- a hatótényezők bemutatása során a környezethasználó a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 

baleset értékeléséhez és a vizsgálat tárgyának a hatásokkal szembeni érzékenységéhez a megfelelő 

kiindulási mutatókat, számítási módszereket helyesen alkalmazta; 

- a környezeti hatásvizsgálat a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák 

elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. 

(XII. 11.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a települési veszélyelhárítási tervben 

meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító 
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hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza 

 

Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél módosításra vonatkozó kérelme az ipari baleseteknek és a természeti 

katasztrófáknak való kitettség tekintetébe jogszabályt nem sért, a környezetvédelmi engedély 

megadásához a Szakhatóság hozzájárult. 
 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. 

táblázat 4. pontja, illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 

3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.” 

 

* 

 

A fentiek alapján, a módosítási kérelemnek helyt adva, a BK-05/KTF/00168-52/2018. számon (KTFO-

azonosító: 60536-35-45/2018.) kiadott [BK-05/KTF/00362-4/2019. számon, BK-05/KTF/00362-22/2019. 

számon, BK/KTF/06966-12/2020. számon, BK/KTF/00029-22/2021. és BK/KTF/00029-40/2021. számon 

módosított] környezetvédelmi engedélyt a rendelkező rész szerint módosítottam. 

 

A határozatot az R. 10. § (8) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

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

bekezdése és az R. határozza meg. 

 

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a R. 26. § 

(4) bekezdése határozza meg. 

 

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 a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 7. § (3) 

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

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

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

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

tájékoztatást. 

 

A perben a kötelező jogi képviseletet a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

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

 

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket 

hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi jelen 

eljárásban érintett település (Kecskemét Megyei Jogú Város) Jegyzőjének, aki gondoskodnak 

annak közzétételéről.  
 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése 

alapján adtam tájékoztatást. 

  

Hatóságom hatáskörét az R. 10. § (8) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja 

meg. 

 

Kecskemét, 2022. február 17. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.)   14398649#cegkapu 

2. Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.(1122 Budapest, Határőr út 39.)       10519224#cegkapu                                             

3. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki 

Bányafelügyeleti Osztály (5000 Szolnok, Hősök tere 6., KRID: 469506375)                                  HKP 

4. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

      (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                               HKP 

5. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

 (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                                                                                                       HKP 

6. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                               HKP                                                                                             

7. BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (6000 Kecskemét, József A. u. 2.)                     HKP                                                                                                 

8.  Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

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

9. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

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

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

      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6722 Szeged, Napos út 4.)                                                  HKP 

11. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

     (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)                                                                                             HKP                                                                        

12. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (1051 Budapest, Nádor u. 22.)                                             HKP 

13. Hatósági nyilvántartás 

14. Irattár 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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