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Tárgy: A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, 

közúti gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott környezetvédelmi engedély nem jelentős (Vizsgálóállomás 

létesítése és K2 gyárbővítés felfüggesztése miatti) módosítása, határozat 

 

 

 

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 módosított) környezetvédelmi engedélyt – az 

engedélyes kérelmére – az alábbiak szerint  

 

módosítom: 

 

I. Az engedély rendelkező részének „TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE” fejezetében, a 3-4. 

oldalon lévő, „Tevékenység alapadatai” megnevezésű táblázat helyébe az alábbi táblázat kerül: 

 

Alapadatok K1 üzem K2 üzem 
mérték-

egység 

Technológiai alapadatok 

Termelési kapacitás 216.000 205.000 szgk/év 

Maximális termelési kapacitás  34 30 szgk/óra 

Összes bevont teljes fémfelület 19.440.000 21.525.000 m
2
/év 

Felületkezelő kádak össztérfogata 1.394 1.636 m
3
 

Oldószer felhasználás 829 615 t/év 
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Beépített bemenő hőteljesítmény (Energiaközpont) 68,05 18,2 MW 

Beépített hűtési kapacitás 14.680 28.000 kW 

Dolgozói parkoló férőhely 1.657 1.252 db szgk 

Késztermék-tároló (out-bound) terület férőhely 2.392 2.215 db új szgk 

Óriás kamion (Gigaliner) parkoló 57 db 

Területfoglalás 

Telekméret (Hrsz.: 26500, 8683/401) 4.427.656 m
2
 

Üzemi terület 1.852.320 880.000 m
2
 

Bruttó épületterület összesen 370.377 368.997 m
2
 

Szolgáltatási igény  

Földgáz 12.461.945 11.275.000 Nm
3
/év 

Villamos energia 118.762 112.714 kVA 

Vízfelhasználás: 301.851 348.500 m
3
/év 

Szennyvíz 

- melyből festőüzemi technológiai szennyvíz 

234.446 

121.982 

287.000 

164.000 
m

3
/év 

 

 

II.  Az engedély rendelkező részének „TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE” fejezetében, a 7. oldalon 

lévő, „Kapcsolódó műveletek, egyéb kiszolgáló létesítmények ismertetése” alfejezet az alábbiakkal 

egészül ki: 

 

 Hibrid autó vizsgálóhely (Beobachtungsplatz) 

A hibrid autógyártással kapcsolatos kiszolgáló területet az üzemcsarnokon kívül, az összeszerelő 

(Montage, MO) csarnok északi oldalán, a közlekedő út mellett alakítják ki. Funkció és területegység 

szerint három részre különül a létesítmény.  

1. Hibrid akkumulátor és jármű vizsgáló hely 

A logisztikai és a gyártási folyamatokból hiba vagy sérülés gyanús lítium-ion akkumulátorokat, 

vagy az ilyen típusú akkumulátorral felszerelt gépjárműveket a telephelyen belül a vizsgáló 

területre szállítják, ahol az illetékes akkumulátor szakértők vizsgálat útján eldöntik, hogy az 

akkumulátor beépítésre és/vagy további rendeltetésszerű használatra alkalmas-e, 72 órás (és 

szükség esetén további 7 napos) megfigyelésre szorul vagy egyértelműen nem beépíthető. Ezen a 

helyen deponálják  azon akkumulátort és/vagy gépjárművet is, amit a gyár területén gyűjtöttek be  

és már a hibrid autó vizsgálóhely területén kívül megkezdték annak ártalmatlanítást (pl. az akku 

kigyulladásának megakadályozása céljából vermikulit tartalmú tárolóba helyezték). 

A kétállásos vizsgálóállomást esővédő tetővel alakítják ki, előtte manipulációs területtel. A tető 

alatti terület aljzata kármentőként funkcionál (10 m
3
 mennyiségű oltóvíz visszatartására 

méretezve) járóráccsal fedett vasbeton árok felé lejtetve.  A terület esővíz elvezetésének 

kiszakaszolhatóságát az elvezető cső  tisztítóaknába történő bekötése előtti ponton manuális 

elzáró beépítésével biztosítják. 

2. Hibás/sérült, hulladéknak nyilvánított hibrid akkumulátorok átmeneti tárolása tárolókonténerben 

A sérült lítium-akkumulátorokat csepegésmentes, vermikulit (nem éghető felitató anyag) 

anyaggal félig feltöltött nyugalmi tárolóban tárolják biztonságosan. A tárolás 2 db beton felületen 

elhelyezett zárt tárolókonténerben történik az úttól 5,0 m-es védőtávolságban, így a konténer előtt 

a targoncával végzett anyagmozgatás részére a manipulációs terület biztosított. 

3.  Autómerítő konténer 

A telephely területén esetlegesen kigyulladó hibrid gépjárművet az eloltást követően egy vízzáró 

kivitelű úgynevezett autó merítőkonténerbe helyezik be. A konténert ezután vízzel vagy egyéb 

oltóanyaggal feltöltik és napokig hagyják benne állni az autót az akkumulátor újrahevülésének 

következtében történő újragyulladás megakadályozása érdekében. 
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III. Az engedély rendelkező részének 9-10. oldalán lévő a „TEVÉKENYSÉG 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI” fejezet az alábbiakkal egészül ki: 

 

Hulladékok keletkezése és gyűjtése a hibrid autó vizsgálóhelyen  

A hibrid személyautó gyártás bevezetése a telephelyen új hulladéktípus keletkezését eredményezi: a 

lítium-ion akkumulátor hulladékot (16 01 21* hulladék azonosító kódon). Amennyiben a teljes 

személyautó válik az akkumulátorral együtt hulladékká, úgy 16 01 04* azonosító kódszámú hulladékként 

gyűjtik be és kezelik a telephely hulladékgazdálkodási rendszerében a korábbi gyakorlat szerint. Az 

újrahasznosítható vagy javítást követően újrahasználható akkumulátorok kiszűrése, visszanyerése végett a 

szolgáltatói szerződéseknek megfelelően nem minden sérült, selejtes vagy használhatatlanná vált 

akkumulátor kerül hulladék státuszba. 

A hibrid autó vizsgálóállomás mellett kialakításra kerülő zárt konténeres gyűjtőhely veszélyes hulladék 

munkahelyi gyűjtőhelyként funkcionál, a 16 01 21* azonosító kódszámú hulladékot közvetlenül innen 

szállítják ki a telephelyről. Ugyanezen munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik ideiglenesen a hulladéknak nem 

minősülő selejtes alkatrészeket, akkumulátorokat. 

A vizsgálóhelyen a tevékenység során szennyezett törlőkendő (15 02 02* azonosító kód) hulladék 

keletkezik kisebb mennyiségben. 

A keletkező hulladékok bekerülnek az üzemi hulladék nyilvántartásba, további kezelésükről saját 

hulladékgazdálkodási rendszeren belül gondoskodnak. 

 

IV.  Az alapengedély rendelkező részének a „TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI 

VONATKOZÁSAI” fejezetében, a 10. oldalon lévő, „Szennyvízkezelés, -elvezetés” alfejezet az 

alábbiakkal egészül ki: 

 

 Hibrid autóvizsgáló hely használt vizei: 

A hibrid autó vizsgálóhely területén az esetlegesen képződő szennyezett, használt vizeket, így a 

visszatartott használt oltóvizet a vízzáró kivitelű vízgyűjtő zsompból kiszivattyúzással 

tartálykocsiba eltávolítják. Az elszállítás folyékony hulladékként, tengelyen valósul meg. Havária 

esetén a használt oltóvíz visszatartása a meglévő csapadékvíz elvezető cső tisztítóaknába történő 

bekötése előtti csővezetékbe beépített manuális elzáró segítségével biztosítható, amivel a terület 

csapadékvíz elvezetése kiszakaszolható és ezzel az esetlegesen szennyezett víz csapadékvíz 

hálózatba jutása kizárható. 

 

V. Az engedély rendelkező részének „ELŐÍRÁSOK” fejezetében, a 12. oldalon lévő, 

„HULLADÉKGAZDÁLKODÁS” alfejezet 9. számú előírása az alábbira módosul: 

 

9. A hulladék termelője, birtokosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó 

hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a 

hatályos jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni. 

 

VI. Az engedély rendelkező részének „ELŐÍRÁSOK” fejezetében, a 12. oldalon lévő, 

„HULLADÉKGAZDÁLKODÁS” alfejezet az alábbi 11/A.  számú előírással egészül ki: 

 

11/A. A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladék 

típusok/hulladéknak nem minősülő selejtes alkatrészek, akkumulátorok anyagminőség szerinti 

elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A munkahelyi gyűjtőhelyen 

a hulladék maximum 6 hónapig gyűjthető. 

 

VII. Az engedély rendelkező részének „ELŐÍRÁSOK” fejezetében, a 13. oldalon lévő, 

„FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME” fejezet az alábbi 17/A.  számú előírással egészül ki: 

 

17/A.  Az üzemi kárelhárítási tervet ki kell egészíteni a vizsgáló állomás üzemeltetésével kapcsolatosan 

esetleges bekövetkező havária eseménnyekkel kapcsolatos intézkedésekkel. 

Határidő: a határozat véglegessé válását követő 1 hónapon belül 

 

* 
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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. (székhely: 6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) 

megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) 

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

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

(BK-05/KTF/00362-4/2019. számon módosított) környezetvédelmi engedély nem jelentős 

(Vizsgálóállomás létesítése és K2 gyárbővítés felfüggesztése miatti) módosítása iránti - kérelem 

kapcsán indult eljárásban a környezethasználati engedély kiadásához közegészségügyi 

szempontból kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. A földmunkák kivitelezésének időpontját előtte 8 munkanappal az Örökségvédelmi Hatóságnak 

írásban be kell jelenteni. A beruházással érintett területen a régészeti leletek megóvása végett a 

kivitelezési munkák ütemezését a régészeti szakmunkák kivitelezésére jogosult területileg 

illetékes Kecskeméti Katona József Múzeummal (6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1., 76/481-350) 

egyeztetni kell. 

2.2. A beruházáshoz kapcsolódó földmunkákat kizárólag az illetékes múzeum régészeti megfigyelése 

mellett lehet elvégezni. Régészeti jelenség előkerülése esetén a munkálatok felfüggesztése mellett 

beruházás alapterületébe eső régészeti emlékeket, objektumokat dokumentálni kell. 

2.3. A régészeti szakmunkákról készült dokumentációt a munkák befejezését követő 30 napon belül 

meg kell küldeni az Örökségvédelmi Hatóságnak.  

 

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

 

3.1. Termőföld területeken talajidegen anyag, egyéb hulladék nem helyezhető el, tárolásra, 

raktározásra, hulladék ártalmatlanítására nem használható. 

3.2. Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a szomszédos termőföldek 

minőségének romlását ne eredményezzék. 

 

* 

 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4755-3/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztályának fenti számú megkeresésére a 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 

26500 hrsz.-ú telephelyének BK-05/KTF/00168-52/2018. (60536-35-45/2018.) számú környezetvédelmi 

engedélyének ismételt módosítására irányuló engedélyezési eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom 
 

az alábbi feltételek betartása mellett: 
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1. A vizsgálóállomás kivitelezése, üzemeltetése a felszíni-, illetve a felszín alatti víz 

veszélyeztetését kizáró módon végezhető. 

2. A vizsgálóállomás kivitelezése és üzemeltetése során 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. A hibrid lítium ion akkumulátor vizsgálóhely és hulladék gyűjtőhelyen keletkező szennyezet 

oltóvizet és egyéb szennyezett vizeket csak megfelelő engedéllyel rendelkező ártalmatlanító 

helyre lehet beszállítani. 

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

kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

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

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

támadható meg.” 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/4154-3/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala fenti hivatkozási számú 

megkeresése alapján, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, 

Mercedes út 1., adószám: 14398649-2-03, cégjegyzékszáma: 03-09-119767, a továbbiakban: Ügyfél), 

megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39., 

továbbiakban: Megbízott) ügyvezetője, Literáthy Bálint által benyújtott BK-05/KTF/00168-52/2018. 

számú (BK-05/KTF/00362-4/2019. számon módosított) környezetvédelmi engedély nem jelentős 

módosítása (Vizsgálóállomás létesítése és K2 gyárbővítés felfüggesztése miatti) tárgyú környezeti 

hatásvizsgálati dokumentáció elbírálása ügyében indult környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárásban a 

környezetvédelmi engedély megadásához, - 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 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 döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat törvényességének bírósági felülvizsgálatát a 

közlést követő naptól számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz 

címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz elektronikus úton benyújtandó keresetben 

jogsérelemre hivatkozva kérheti. A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény 

hatályosulására halasztó hatálya nincs.  
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A perben jogi képviselet kötelező. 

 

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. 

 

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. 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 

hatóságunkhoz a tervezett multifunkciós csarnok (MF-Halle) kapcsán. A kérelem alapján hatóságunk 

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 hatóságunkhoz, 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 hatóságunk 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 hatóságunkhoz. 

A kérelem alapján hatóságunk 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 

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 a 
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hatóságunknál, mely alapján hivatalunk 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 a 

hatóságunknál, amely alapján hivatalunk 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. 

 

Hivatalunk 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. 

 

* 

 

Az Engedélyes megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 2019. szeptember 16-án 

– a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen, a 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, az 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 módosított) környezetvédelmi engedély nem 

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

kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2019. szeptember 17. napján 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) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt 

kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település 

vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala – jár el. 

 

Az Engedélyes hatóságunk BK-05/KTF/00362-11/2019. számú hiánypótlási felhívását (az igazgatási 

szolgáltatási díj megfizetése) teljesítette. 

 

Az Engedélyes kérelmét érdemben megvizsgálva hatóságunk a következőket állapította meg: 
 

Hivatalunk az előterjesztett kérelmet érdemben megvizsgálva megállapította, hogy a K2 gyárbővítés 

átmenetileg történő felfüggesztése nyomán a környezetvédelmi engedély módosítására nincs szükség. 

A tervezett hibrid autó vizsgáló hely létesítése nyomán földtani közeg védelmi és hulladékgazdálkodási 

szempontból szükséges a BK-05/KTF/00168-52/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-35-45/2018.) 

kiadott (BK-05/KTF/00362-4/2019. ikt. számon módosított) környezetvédelmi engedély módosítása a 

rendelkező részben foglaltak szerint.  
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A hibrid autó vizsgálóhely létesítése nyomán jelentős földmunkára, tereprendezési munka elvégzésére 

nem lesz szükség, az alapozási munkák járnak majd viszonylag kisebb mennyiségű föld kitermelésével. A 

teljes kivitelezés várható időtartama 1-2 hónap. A kivitelezést 2019 őszén tervezik elvégezni. A K1 üzem 

bruttó épületterülete 50 m
2
-rel növekszik meg a fejlesztés nyomán. A kivitelezés három rész-

munkafolyamatra bontható: 

- alapozási munkák (síkalapozású építmény); 

- tartószerkezet- és homlokzatépítés (a lefedés acél tartóoszlopai és acéllemez paneleinek 

összeszerelése és szigetelése a helyszínen); 

- elektromos és gépészeti szerelés (szakipari munkák, technológiai szerelések, elektromos és gépészeti 

szerelés). 

A hibrid autó vizsgálóhely kiszolgáló létesítményként fog üzemelni. A hibrid személyautó gyártás 

bevezetésével a telephelyen új hulladék típusként jelenik meg a lítium-ion akkumulátor hulladék, aminek 

részére külön munkahelyi gyűjtőhelyet hoznak létre a vizsgálóhelyhez kapcsolódóan. A hibrid autó 

akkumulátorok sérülés, meghibásodás esetén tűzveszélyesek, ezért a vizsgálóhely területének kialakítása 

során fokozott figyelmet fordítanak az esetlegesen szennyezett, használt vizek, használt oltóvíz 

biztonságos visszatartására.  

 

A rendelkező rész V. pontjában a 9. számú előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § 

(1) bekezdés 24. pontjában foglaltakra tekintettel pontosította hivatalunk. 

 

A rendelkező rész VI. pontjában a 11/A. számú előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (4) és (10) 

bekezdéseire tekintettel írta elő hatóságunk.  

 

A rendelkező rész VII. pontjában a „FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME” fejezetet a tervezett hibrid autó 

vizsgáló hely létesítésére és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésére tekintettel egészítette ki hatóságunk a 17/A.  

számú előírással. 

 

A kérelemben foglalt tervezett építmény létesítése és tervezett tevékenység folytatása engedélyezésének 

jogszabályi akadálya nincs. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése 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:  

 

A benyújtott dokumentumokat átvizsgálva megállapítottuk, hogy a környezetvédelmi engedély 

módosítása közegészségügyi szempontból nem kifogásolható. 

 

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 munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) 

EüM-SzCsM együttes 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, a 

fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 

18/1998. (VI. 3.) NM 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 B) pontja, 
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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 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 beruházó a Forster 

Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által 2016-ban elkészíttette a tárgyi 

projekt kapcsán az előzetes régészeti dokumentációt és a feltárási projekttervet. 

 

Az örökségvédelmi alátámasztó dokumentáció ismeretében a régészeti feladatok ellátására a Kecskeméti 

Katona József Múzeum a Kötv. 92/D. § (5) bekezdés, illetve a 22. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

jogosult.  

A Kötv. 10. § (2) bekezdés értelmében a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek 

megelőző jellegűeknek kell lenniük, ezért a munkavégzés időpontját indokolt a területileg illetékes 

múzeummal egyeztetni, illetve az Örökségvédelmi Hatóságnak bejelenteni. 

 

A beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyeket (Azonosítószáma: 59339, 71273, 76655) érint. A Kötv. 

19. § (1) bekezdés szerint a régészeti lelőhelyet a földmunkával járó beruházásokkal el kell kerülni. A 

Kötv. 22. § (1) bekezdés szerint amennyiben a lelőhely elkerülése aránytalanul megnövelné a 

földmunkával járó beruházás költségeit, vagy máshol nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett 

régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A megelőző feltárás keretében a régészeti megfigyelést a 

Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontban meghatározott feltételek fennállása miatt írtam elő. A Kötv. 19. § (3) 

bekezdés értelmében a megelőző feltárás költsége a beruházót terheli. 

 

A régészeti szakmunkákról a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. 

(IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet) 26-27. § értelmében 

dokumentációt kell készíteni és azt a jogszabály által meghatározott időben és tartalommal az 

Örökségvédelmi Hatósághoz el kell juttatni. 

 

Az Örökségvédelmi Hatóság illetékességét 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, 

valamint 1. mellékletének 3. pontja állapítja meg. A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a Rendelet 28. 

§ (1) bekezdésében, illetve az 5. számú melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, 

eljárásomban a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 88. §-ban felsorolt szempontokat vettem figyelembe.  

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

Az elektronikusan megküldött tervdokumentáció alapján (készítette: KondiCAD Mérnökiroda Kft., Buda 

Botond, MMK 13-13182, Literáthy Bálint, MMK 01-12364, 9023 Győr, Attila u. 28., dokumentumszám: 

E-1082-1., készült: 2019. szeptember 13.) a Talajvédelmi Hatóság talajvédelmi szempontokat figyelembe 

véve kifogást nem emel. 

 

Talajvédelmi hattóság hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) 

bekezdése állapítja meg. 

 

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

melléklet I. táblázat B oszlopa tartalmazza.  

 

* 
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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. 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állásfoglalását a rendelkező 

részben, „A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalás” fejezetben előírtam.  

 

1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/4755-3/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hatóságomra 2019. szeptember 23. 

napján beérkezett megkeresésében a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi 

vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Mercedes-Benz Manufacturing 

Hungary Kft. (továbbiakban MBMH Kft.) megbízásából eljáró EDiCon Kft. (1122 Budapest, Határőr út 

39.) kérelmére indult, BK-05/KTF/00168-52/2018. (60536-35-45/2018.) számú környezetvédelmi 

engedély ismételt módosítására irányuló engedélyezési eljárásban. 

 

Az eljáró hatóság vízügyi hatóságom rendelkezésére bocsátotta az EDiCon Kft. által készített, 2019. 

szeptember 13. dátummal ellátott, a BK-05/KTF/00168-52/2018. (60536-35-45/2018.) számon kiadott, 

BK-05/KTF/00362-4/2019. számon már módosított környezetvédelmi engedély ismételt módosítására 

vonatkozó dokumentációt. 

 

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

 a tárgyi telephely K2 gyáregységére vonatkozó fejlesztés megvalósítása határozatlan ideig 

felfüggesztésre került; 

 a telephely jelenleg kiépített K1 gyáregységében a továbbiakban hibrid személyautók gyártására 

is sor kerül. Emiatt a teljes személyautó gyártás lépései közül kizárólag az összeszerelő 

üzemrészben lesz változás, kizárólag a beszerelt alkatrészek típusában, fajtájában; 

 a hibrid autók gyártásánál a beépítésre kerülő lítium ion akkumulátorok felhasználásához 

kapcsolódóan a hibás akkumulátorok részére kültéri vizsgálóállomást létesítenek. 

 

A K2 gyáregységet érintő fejlesztések elmaradásának, a hibrid személyautók gyártásának beindulása nincs 

hatása az érvényben lévő környezetvédelmi engedélyhez hatóságom által 35600/2107-1/2018.ált (TVH-

100656-13-1/2018.) számon kiadmányozott szakhatósági hozzájárulásban tett előírásokra.  

 

Új tevékenység (hibird gépkocsigyártás, vizsgálóhely- Beobachtungsplatz) főbb jellemzői: 

Az akkumulátor szilárd halmazállapotú elektródokból, illetve lítium-ion tartalmú elektrolitból áll. A 

vonatkozó Biztonsági Adatlap alapján az akkumulátor összetétele szerint legnagyobb arányban fémeket, 

illetve fém-oxidokat tartalmaz. A folyékony halmazállapotú elektrolitban is ezzel összhangban különböző 

toxikus fémek jelennek meg, amelyek a környezetre káros anyagoknak minősülnek. Az akkumulátor egység 

egyes celláiban egyenként kismennyiségű folyadék található, ezért serülés esetén jelentős mennyiségű 

elfolyásra nem kell számítani. 

 

Az akkumulátorok beszállítója a beszerelésre kerülő akkumulátorokat közvetlenül az összeszerelő csarnok 

logisztikai területére szállítja. Az átmeneti logisztikai tároló területről a csarnokon belül átszállításra 

kerülnek az akkumulátorok a gyártó sorhoz a beszerelés helyére. Az akkumulátor állapotának 

megállapítása itt történik, ebben a beszerelési folyamatban kerül az esetleges hiba, vagy sérülés 

beazonosítása. 
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Sérült akkumulátornak minősül minden akkumulátor, amelyekről megállapítható, hogy oly mértékben 

sérült vagy hibás, hogy már nem felelnek meg a „Vizsgálatok és kritériumok kézikönyv" vonatkozó 

előírásai szerint bevizsgált típusnak. 

 

Amennyiben a sérülés az elektrolit oldat szivárgásával, kicsöpögésével jár, az adott csarnokterületen 

elérhető vermikulit felitató anyaggal azonnal eltávolítják a burkolatról a kifolyt folyadékot és a veszélyes 

hulladék tárolóban gyűjtik. 

 

Hiba, vagy sérülés elsődleges feltételezését követően a hibás, vagy sérült akkumulátor tárolása minden 

esetben zárt tűzállókonténerben és azon belül vermikulittal feltöltött csöpögésmentes tárolóban (kettős 

tárolás) történik. Ezzel a megoldással biztosított az, hogy a tárolódobozba való elhelyezést követően (így a 

vizsgálóállomásra történő szállítás során, valamint ezen a helyen) a vizsgálandó akkumulátorokból 

szennyezőanyag környezetbe való kijutása kizárható. Kifolyására, kicsöpögésére nem lehet számítani a 

kialakított kármentő/szállító tálcák alkalmazása miatt. 

 

A gyárból történő elszállításig a tárolóban lévő akkumulátor bekerül a hulladéktároló területen telepítendő 

akkumulátor tárolókonténerbe. A folyamat során normál üzemi körülmények között a manipulációs térre 

nem kerülhet szennyezőanyag. A manipulációs területek burkolata vízzáró. 

 

Hibrid autó és lítium ion akkumulátor vizsgálóhely 

Helye: a K1 gyáregység összeszerelő (MO) csarnokától északra a 

közlekedő út mellett 

Kialakítása: tetővel fedett, 50 m
2
 felületű, két autó elhelyezésére alkalmas 

vizsgálóhely, a fedett rész előtt manipulációs tér kerül kiépítésre 

Burkolati rétegrend: StoPox WHG Deck 100 fedőbevonat 

 23 cm CP 4/2,7 bazalt betonburkolat 

PE fólia 

20 cm Ckt-4 cementstabilizáció 

20 cm 0/32 homokos kavics ágyazat 

GRK-3 terhelhetőségű geotextília 

Funkció: itt történik a hibás lítium-ion akkumulátorral beszerelt autók, vagy 

csak a hibás akkumulátor deponálása, vizsgálata, megfigyelése 

 

Autómerítő konténer 

Helye: a fenti vizsgálóhelytől Ny-ra, a közlekedő út mellett 

Kialakítása: vízzáró kivitelű merítő konténer, beton felületen elhelyezve. A 

konténer előtt manipulációs terület létesül, ahol targoncás 

anyagmozgatás történik. 

Burkolati rétegrend: konténerek alatt és a manipulációs téren, rétegrend a fentiek szerinti 

Funkció: a gyárban esetlegesen kigyulladó hibrid autót eloltást követően a 

konténerbe helyezik, majd feltöltik vízzel, vagy egyéb oltóanyaggal 

és napokig bemerítve hagyják. 

 

Hibás/sérült hulladéknak nyilvánított lítium akkumulátor gyűjtőhely 

Helye: a fenti autómerítő konténertől Ny-ra, a közlekedő út mellett 

Kialakítása: vermikulittal félig feltöltött, zárt, csöpögésmentes 2 db 

tárolókonténer, beton felületen elhelyezve. A konténer előtt 

manipulációs terület létesül, ahol targoncás anyagmozgatás 

történik. 

Burkolati rétegrend: konténerek alatt és a manipulációs téren, rétegrend a fentiek szerinti 

Funkció: Valós veszélypotenciállal rendelkező, sérült lítium-ion 

akkumulátorok tárolása 

 

A fenti létesítmények csapadékvíz elvezetése: 

A vizsgálóhely tetőfelületéről lefolyó víz: zöld területen elszikkad 

Manipulációs terekről elfolyó csapadékvíz: az útfelületekre jut, ahonnan normál üzemi 

körülmények között a meglévő csapadékvíz 
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elvezető rendszerbe kerül. A csapadékvíz 

elvezető csatorna tisztítóaknába történő bekötése 

előtt manuális elzáró szerkezetet építenek be, 

amivel kiszakaszolható a területen 

összegyülekező csapadékvíz haváriás 

helyzetekben. Az ide került szennyezőanyag 

kiszivattyúzható, elszállítható. 

Kármentőtér kialakítása: 

A vizsgálóhelyre szállított akkumulátorok és autók kedvezőtlen esetben fel is gyulladhatnak. Az oltóvízben 

veszélyes anyagok megjelenése várható. A vizsgálóhely tető alatti területe kármentőként kerül kialakításra. 

A fedett burkolt rész É-i végében vb. árok létesül, melynek tározótérfogata 8 m
3
. A burkolat 6,16 m 

hosszban az árok irányába lejt, a fennmaradó 5,0 m hosszú manipulációs térrész lejtése a bekötőút 

irányába mutat. 

További befogadó teret jelent a fedett felület alatti lemez fölött kialakuló tározó térfogat, ami 2 m
3
. 

 

Szennyezett oltóvíz, egyéb szennyezett vizek szivattyúzással kerülnek eltávolításra folyékony hulladékként. 

 

Az épületterülettel kapcsolatban a K1 gyárrészre vonatkozó bruttó épületterület nagysága növekszik 

370.327 m
2
-ről 50 m

2
 értékkel 370.377 m

2 
értékre. 

 

A rendelkező részben tett előírások indoklása: 

 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 felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 10. § (1) c) pontja 

alapján a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy 

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

nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint ami a felszín alatti víz (B) szennyezettségi 

határértéke. 

 A (B) szennyezettségi határértékeket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 

határozza meg. 

 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § értelmében a 

felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy 

hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések 

teljesülését. 

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

tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok 

keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző 

intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel 

folytatható. 

 

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 

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 létesítmény - a rendelkező részben foglalt 

előírások betartása mellett - nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, 

nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására, mederfenntartásra, illetve kérelemben bemutatott 
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tevékenység az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, illetve a felszíni és a 

felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelel, 

így az engedély módosításához hozzájárultam. 

 

Jelen eljárás tárgya a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 336/2017. (XI. 9.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 3. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

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

 

Az Ákr. 50.§. (5) bekezdés b) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be - ha függő 

hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

A szakhatósági megkeresés 2019. szeptember 23. napján érkezett hatóságunkra. Igazgatóságom 2019. 

szeptember 26. napján kelt, 35600/4755-1/2019.ált. számon hiánypótlási felhívást bocsátott ki az ügyfél 

részére. A kért hiányosságok teljesítésére 2019. október 07. napján került sor. A hatóságom szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

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

 

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

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

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

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

vételével adtam ki. 

 

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

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/4154-3/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, mint engedélyező hatóság 2019. 

09. 23-án megkereste a Bács-Kiskun Magyar Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - mint első fokú 

katasztrófavédelmi szakhatóságot (a továbbiakban Szakhatóság) a fenti ügyben indult környezetvédelmi 

hatásvizsgálati eljárásban, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

 

A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítottam, hogy az eljáró hatóság a szakhatósági eljárás 

lefolytatásához nem küldött olyan dokumentációt, melyben az Ügyfél bemutatja teljes körűen az ipari 

balesetek kockázatát a tárgyi telephely vonatkozásában. Ezért Hatóságom a Megbízottat 2019. 09. 30-án 

a 35300/4154-1/2019.ált. számú végzésben hiánypótlásra hívta fel. Megbízott a nyitva álló határidőn 

belül 2019. 10. 07-én a hiánypótlást megküldte, melyet Hatóságom a 35300/4154-2/2019.ált. számon 

nyilvántartásba vett. 

 

A beérkezett dokumentációt Szakhatóságom megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg: 

A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy 

 

- 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; 
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- 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 

hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza. 

 

Fentiekre tekintettel, mivel Ügyfél kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való 

kitettség tekintetébe jogszabályt nem sért, a környezetvédelmi engedély megadásához hozzájárultam. 

 

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 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 hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00362-10/2019. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2019. 

október 28. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

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) 4. 

számú melléklet 9.1. és 21. pontja alapján határoztam meg. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontján, a bírósági felülvizsgálat lehetősége az Ákr. 

114. § (1) bekezdésén alapul. 

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

törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

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

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi 

képviselője. 

A Kp. 28. § (2) bekezdése alapján a Kp. eltérő rendelkezése hiányában a keresetlevélre, a védiratra, a 

keresetlevél és az ügy iratainak továbbítására, valamint a perorvoslati kérelemre a beadványok szabályait 

kell alkalmazni. 

A 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint a perben a beadványok benyújtása és a hivatalos 

iratok kézbesítése elektronikus úton történik. 
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A Kp. 28. § (3) bekezdése értelmében a beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a Kp. 13. § (3) bekezdés g) pontja alapján 

állapítottam meg. 

 

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

(4) bekezdése határozza meg. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 2. § (1) bekezdése szerint az 

eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését 

megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő település Jegyzőjének, aki gondoskodik annak 

közzétételéről.  

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a törvény 2. § (2) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 

 

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

meg. 

 

Kecskemét, 2019. október 24. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

      (5000 Szolnok, Hősök tere 6.)                                                                                                          HKP 

4. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály  

      (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                               HKP 

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály  

     Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                                                  HKP 

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

      (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                               HKP                                                                                             

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály 

     (6000 Kecskemét, József A. u. 2.)                                                                                                      HKP                                                                                                 

8.  Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

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

9. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

10. Bács-Kiskun  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

     (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)                                                                                             HKP                                                                        

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

12. Hatósági nyilvántartás 

13. Irattár 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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