
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. Pf. 642 

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

Hivatali kapu: JH03KMTKTF; KRID azonosító: 246192384 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

KECSKEMÉTI  JÁRÁSI HIVATALA  

                                                                                                                                                             

Ikt. szám: BK-05/KTF/00362-4/2019. 

KTFO-azonosító: 60536-35/2019. 

Hiv. szám: - 

Melléklet: - 

Ügyintéző:  Sipos Orsolya 

dr. Kisgyörgyei Ágnes  

Valkainé Seres Gyöngyi 

Darányi Réka  

Mandula Róbert 

Telefon : +36 (76) 795-871 

+36 (76) 795-862 

Hivatali kapu: JH03KMTKTF 

KRID azonosító: 246192384 

Melléklet: - 

 

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

vonatkozó, közúti gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott környezetvédelmi engedély nem jelentős [K2 

üzemrész – karosszériaüzem bővítése és egyéb kiszolgáló létesítmények (területfoglalások 

felülvizsgálata) miatti] módosítása, határozat 

 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) – 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.) egységes kiadott 

környezetvédelmi engedélyt – az engedélyes kérelmére – az alábbiak szerint  

 

módosítom: 

 

1. Az engedély rendelkező részének „TERVEZETT BŐVÍTÉSEK” fejezetrészében, a 3. oldalon 

lévő, „K2 bővítés során épülő új gyártócsarnokok adatai” megnevezésű táblázat helyébe az alábbi 

táblázat kerül: 

 

K2 bővítés során épülő új gyártócsarnokok, kiszolgáló létesítmények adatai 

Épület megnevezése Megnevezés németül Jele Száma 
Nettó beépített  

terület (m
2
) 

Új K2 épületek 

Présüzem Presswerk PW 210 17.858 

Karosszéria üzem Rohbau RB 220 153.407 

Festőüzem Oberfläche OF 230 25.634 
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Központi karosszéria szortírozó Zentrale Karossen Sortier ZKS 235 4.282 

Összeszerelő üzem Montage MO 240 159.831 

K2 Tartálypark Tanklager TANK 265 523 

Nyugati teherporta Logistiktor West TOR 084 663 

Meglévő K1 épülethez hozzáépítés 

Szolgáltatóközpont Dienstleistungszentrum DLZ 060 4.691 

Energiaközpont Energiezentrale HKS 061 2.107 

Központi admin épület Zentral Gebäude ADM 050 1.248 

Összesen 368.997 

 

2. Az engedély rendelkező részének „„TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE” fejezetrészében, a 3-4. 

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

 

Tevékenység alapadatai 

 

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 

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 370.327 368.997 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 
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* 

 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

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

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

Literáthy Bálint által előterjesztett - a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület elnevezésű, 

26500 helyrajzi szám alatti telephelyre vonatkozó BK-05/KTF/00168-52/2018. számon (KTFO- 

azonosító:60536-35-45/2018.) kiadott környezetvédelmi engedély nem jelentős (K2 üzemrész - 

karosszériaüzem bővítése és egyéb kiszolgáló létesítmények miattij módosítása miatti 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 bejezését követő 30 napon belül 

meg kell küldeni az Örökségvédelmi Hatóságnak. 

 

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

 

3.1. Az elektronikusan megküldött dokumentáció alapján (készítette: EDiCon Környezetvédelmi 

Mérnöki Iroda Kft., dokumentumszám: E-1048-7-A., készült: 2018. december 17.) talajvédelmi 

szakkérdések tekintetében a környezetvédelmi engedélyezési dokumentációban foglaltakkal, 

valamint a módosításokkal talajvédelmi szempontokat figyelembe véve egyetértünk.   

 

* 

 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5897-1/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

„Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály által, a Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) megbízottjának kérelmére benyújtott 

Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen a 26500 hrsz.-ú telephelyen folytatott tevékenységre 

vonatkozó 60536-35-45/2018. számú környezetvédelmi engedély nem jelentős módosítására irányuló 

eljárásban megküldött 60536-35/2018. számú szakhatósági megkeresésére a Csongrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: 
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szakhatósági hozzájárulásomat megadom. 

 

az alábbiak szerint: 

 A késztermék-tároló területen kialakítandó csapadékvíz-elvezető rendszer megépítése-, a parkoló 

területről összegyűjtött csapadékvíz előkezelése és szikkasztása vízjogi engedélyköteles 

tevékenyég. 

 

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 35300/112-1/2019.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

megkeresése alapján, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1., a 

továbbiakban: Ügyfél) által  meghatalmazott EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 

Budapest, Határőr út 39., cégjegyzékszáma: 01-09-066917, a továbbiakban: Meghatalmazott) kérelmére, 

a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen, a 26500 hrsz.-ú ingatlanra (K2 üzemrész – 

karosszériaüzem bővítése és egyéb kiszolgáló létesítmények) vonatkozó teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati eljárásban, az egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosításához - 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. számú (KTFO-azonosító: 60536-35-45/2018.) 

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.  

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. 
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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 

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 
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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. 

 

* 

Az Engedélyes megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 2018. december 19-én – 

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

engedély nem jelentős [K2 üzemrész – karosszériaüzem bővítése és egyéb kiszolgáló létesítmények 

(területfoglalások felülvizsgálata) miatti] módosítása iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, 

amely alapján 2018. december 20. 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. 

 

A 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/00168-58/2018. számú hiánypótlási felhívását (az igazgatási 

szolgáltatási díj megfizetése) teljesítette. 

 

Az Engedélyes kérelmét megvizsgálva hatóságunk a következőket állapította meg:  

 

K2 karosszéria üzem csarnoképület területének bővítése 

A tervezett K2 karosszéria üzem BK-05/KTF/00168-52/2018. iktatószámú környezetvédelmi 

engedélyben meghatározott nettó beépítési területe 130.222 m
2
.
 
A telepítendő gyártási (karosszéria 

építési) technológia helyigénye miatt a csarnok területbővítése vált szükségessé, így az épület nettó 

beépítési területe összesen 23.185 m
2
-rel, azaz 153.407 m

2
-re növekszik a csarnokbővítés kapcsán. A 

bővítés területén elsősorban különböző logisztikai feladatok végrehajtását szolgáló egységeket alakítanak 

ki. A tárgyi csarnokbővítés nem jár a termelési kapacitás növekedésével. Az üzembővítés, technológiai 

optimalizáció nem okoz a korábban bemutatott állapothoz képest kedvezőtlenebb környezeti zajterhelést, 

illetve légszennyezettségi állapotot. 

 

K2 összeszerelő üzem csarnoképület területének csökkentése 

A csarnoképület és a kapcsolódó tevékenységek tervezésének előrehaladásával összhangban a tervezett 

K2 összeszerelő üzemi csarnoképület területét a BK-05/KTF/00168-52/2018. iktatószámú 

környezetvédelmi engedélyben meghatározott 162.731 m
2
 nettó beépítési területről 159.831 m

2
-re 

csökkentik. 

 

Dolgozói parkoló 

A K1 személyautógyárhoz jelenleg egy 1.469 db férőhelyes dolgozói parkoló, illetve egy 198 db 

férőhelyes vendég –és szolgálati parkoló kapcsolódik. A K2 bővítés kapcsán az újonnan tervezett 083 jelű 

portaépület közelében egy 1.252 db férőhelyes új dolgozói parkolót alakítanak ki. A személygépjármű 

parkolók diffúz forrásként funkcionálnak, szakértői számítások alapján a nitrogén-oxidok esetében 

vizsgált hatásterület kizárólag Kecskemét közigazgatási területét érinti és a telephelyen túlmenően az 5. 

számú főútra és az amellett fekvő mezőgazdasági területekre terjed ki. 
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Óriás kamion (Gigaliner) parkoló 

A K2 gyárbővítéshez kapcsolódóan az újonnan létesítendő nyugati teherporta (086 jelű épület) mellett, az 

üzemi területen kívül, egy a közforgalom felé nyitott tehergépkocsi parkolót létesítenek. A távlati 

logisztikai és szállítmányozási trendeknek megfelelően a parkolót és az azt megközelítő közlekedési 

utakat az óriás kamionok (un. Gigaliner-ek) kiszolgálására alakítják ki. Az óriáskamion parkoló terv 

szerint 57 db férőhelyes lesz. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján történt.  

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A benyújtott 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 veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe 

tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI 

rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a 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 alapján adtam ki. 

 

Hatáskörömet a Rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat B) pontja, valamint 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 19. pontja, illetékességemet 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 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja 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 
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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 Hatóságnak el kell juttatni. 

 

Hatóságom illetékességét a 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: 

 

A tervezett beruházás létesítése és későbbi működése során nem lehet negatív hatással a beruházás 

környezetésben lévő és a közvetlenül érintett mezőgazdasági területekre.  

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 megkeresés a Rendelet 28 § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet 

I. táblázat B oszlopán alapul. 

* 

 

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 szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

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

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

- 2018. december 21. napján érkeztetett - megkeresésében a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 

(6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) megbízottjának kérelmére a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési 

Területen a 26500 hrsz.-ú telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó 60536-35-45/2018. számú 

környezetvédelmi engedély nem jelentős módosítására irányuló eljárásban a Csongrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. 

 

A hatóságunk részére elektronikus úton rendelkezésére bocsátott, EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki 

Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) által készített E-1048-7-A számú dokumentációból az 

alábbiakat állapítottam meg: 
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A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. személyautógyár K2 bővítésének technológiai és építészeti 

tervezésének előrehaladtával az eredetileg tervezett épületek és létesítmények kialakítása és bizonyos 

műszaki adatainak változása miatt szükséges a környezetvédelmi engedély nem jelentős módosítása. 

 

A tárgyi módosítások a gyár egyes létesítményeire vonatkozó egységes környezethasználati (IPPC) 

engedélyeinek tartalmát nem érinti, így azok módosítása jelenleg nem szükséges. 

 

A kérelem elsősorban az alábbi műszaki változásokra és ezek környezeti hatásainak vizsgálatára terjed 

ki: 

• a K2 karosszéria üzemi (RB) csarnoképület területi bővítése kb. 23.000 m
2
-rel, 

• a K2 összeszerelő üzemi (MO) csarnoképület területi csökkentése kb. 2.900 m
2
-rel, 

• a K2 dolgozói parkoló kialakítása, 

• a késztermék-tároló terület (kimenő „Outbound” lerakat) területi bővítése, 

• az új nyugati teherportánál kialakítandó tehergépkocsi/tréler parkoló kialakítása. 

A csarnokok méretbeli növelése és csökkentése nem jár semmiféle változással a környezeti hatások 

vonatkozásában. 

 

A késztermék-tároló területről megfelelően kialakított, vagy kialakítandó vízjogi engedéllyel rendelkező 

csapadékvíz-elvezető rendszeren keresztül kerül összegyűjtésre és elhelyezésre a csapadékvíz. 

 

A tehergépkocsi/tréler parkoló működése önmagában nem jelent környezeti terhelést, a parkoló 

területéről összegyűjtött csapadékvíz szikkasztását megelőzően előkezelése szükséges olaj- és homokfogó 

műtárgy telepítésével. 

 

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

bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve, vízjogi létesítési engedély szükséges a vízimunka 

elvégzéséhez, a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához. 

 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint 

szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín 

alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység 

a) 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; 

b) a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának 

lehetőség szerinti megőrzésével végezhető; 

c) nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint amit a felszín alatti víz, a földtani közeg (B) 

szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttérkoncentráció, továbbá 

az (E) egyedi szennyezettségi határérték, illetve kármentesítés esetében a (D) kármentesítési 

célállapot határérték jellemez, kivéve a (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetet; 

d) nem eredményezheti a víztest jó kémiai állapotának romlását, valamint a szennyezőanyag 

koncentrációk jelentős és tartós emelkedését; 

e) részeként végzett bevezetést, elhelyezést csak engedéllyel lehet folytatni. 

 

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a tárgyi módosítások - a rendelkező rész kivételével - nem érintik 

a 60536-35-45/2018. számú környezetvédelmi engedélyhez hatóságunk által, a vizsgált szakkérdések 

tekintetében kiadott 35600/2107-1/2018.ált. (TVH- 100656-13- 1/2018.) számú szakhatósági 

állásfoglalásban rögzítetteket, így az engedély kiadásához a rendelkező részben foglalt előírásokkal 

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 4. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű ügy, a 2006. évi LIII. tv. alapján a szakhatósági állásfoglalás kiadásának határideje 15 nap. 
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A szakhatósági megkeresés 2018. december 21. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk 

szakhatósági állásfoglalását a fentiekre tekintettel az 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 szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

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

01. 06-án megkereste a Bács-Kiskun Magyar Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - mint első fokú 

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

környezethasználati engedélyezési eljárásban, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

 

A beérkezett dokumentációt Szakhatóságom megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg: 

 

Az Ügyfél által benyújtott dokumentációban foglaltak alapján nem merült fel olyan körülmény, amely a 

telepítési hely ipari baleseteknek, illetve természeti katasztrófáknak való kitettsége feltételezett lenne. 

 

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

kitettség tekintetébe jogszabályt nem sért, az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének 

megadásához hozzájárultam. 

 

Az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében, a megkereső hatóság 

által csatolt iratokat Szakhatóságom megvizsgálta és a fentiekben meghatározottak szerint döntött. 

 

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 8. 

táblázat 6. sora, 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 környezetvédelmi engedélyt a rendelkező rész szerint 

módosítottam. 

 

A határozatot a 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 a R. határozza meg. 
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A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00168-57/2018. számú határozatával függő 

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

január 30. 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. 

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 Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének és 

Városföld Község Jegyzőjének, akik gondoskodnak annak közzétételéről.  

 

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

tájékoztatást. 

 

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

meg. 

 

Kecskemét, 2019. január 29. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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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. Városföld Község Jegyzője 

(6033 Városföld, Felszabadulás u. 35.)–kifüggesztésre külön levéllel,                                            HKP     

9.  Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

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

10. Csongrád 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 
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