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H A T Á R O Z A T 

 

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

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

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

elnevezésű, 26500 hrsz. alatti telephelyre hatóságunk által BK-05/KTF/02627-27/2018. számon (KTFO-

azonosító: 60536-6-133/2018.) egységes szerkezetben kiadott (BK-05/KTF/02627-37/2018. számon 

módosított) egységes környezethasználati engedélyt – kérelemre – az alábbiak szerint 

 

módosítom: 

 

1. Az alapengedély 8.-12. oldalán lévő, a „TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI 

VONATKOZÁSAI” alfejezet „A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. telephelyén a 

hatályos levegővédelmet szabályozó rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrások 

paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza” fejezetrésze az alábbira módosul: 

 

Pontforrás Berendezések 
Technológia 

megnevezése 

Pontforrás 

Légszennyező 

anyagok 
Felület 

(m
2
) 

Magasság 

(m) 

K1 gyár festő / felületkezelő tevékenység pontforrásai 

P301 
Vízbázisú festék 

szórófülkék Festőüzem, hőenergia 

ellátás, gépjármű 

felületkezelés 

 

24,0 55 VOC, szilárd 

P302 
Lakkozó fedőréteg 

szórófülkék 
12,5 50 VOC, szilárd 
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P303 Köztes szárító gázfűtése 0,096 35 CO2, CO, NOx 

P304 
Pontszerű javító 

szórófülke 
6,44 45 VOC, szilárd 

P305 
Beégető-szárító KTL 1. 

zóna fűtése 
0,384 33 CO2, CO, NOx 

P306 
Beégető-szárító KTL 2. 

zóna fűtése 
0,384 33 CO2, CO, NOx 

P307 
Beégető-szárító KTL 3. 

zóna fűtése 
0,384 33 CO2, CO, NOx 

P308 
KTL-szárító termikus 

véggáztisztítója 
0,785 33 

CO2, CO, NOx, 

VOC, benzol 

P309 
NAD-szárító termikus 

véggáztisztítója 
0,635 33 

CO2, CO, NOx, 

VOC, benzol 

P310 
DL-szárító termikus 

véggáztisztítója 
0,635 33 

CO2, CO, NOx, 

VOC, benzol 

P311 
Üregvédelem szárító 1. 

zóna 
0,237 33 CO2, CO, NOx 

P312 
Üregvédelem szárító 2. 

zóna 
0,237 33 CO2, CO, NOx 

P314 
Multifunkciós javító 

kabin elszívó kürtő 
0,64

 
32 

szilárd, VOC, 

benzol 

P315 
SPOT javító kabin 

elszívó kürtő 
3,15 25 szilárd, VOC 

P405 
Magno javító kabin 

elszívó kürtő 
1,21

 
21,3 

szilárd, VOC, 

CO, NOx, SO2, 

CO2 

P403 Utólakkozó-javító fülke 

Összeszerelő üzem, 

gépjármű 

felületkezelés 

0,384  22 
VOC, benzol, 

szilárd 

K2 gyár festő / felületkezelő tevékenység pontforrásai 

P2301 
KTL szárító kemence  

fűtés 1 

Festőüzem, hőenergia 

ellátás, gépjármű 

felületkezelés 

0,049 27,5 
CO2, CO, 

NOx 
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P2302 
KTL szárító kemence  

fűtés 2 

 

0,049 27,5 
CO2, CO, 

NOx 

P2303 
KTL szárító kemence  

fűtés 3 
0,049 27,5 

CO2, CO, 

NOx 

P2304 
KTL szárító kabin  

szellőzés 
0,159 27,5 VOC 

P2305 

KTL szárító kabin  

szellőzés termikus 

véggáztisztító 

0,636 23 
CO2, CO, 

NOx, VOC 

P2306 

NAD szárító kabin  

szellőzés termikus 

véggáztisztító 

 

0,502 27,5 
CO2, CO, 

NOx, VOC 

P2307 

Alaplakkozó (BC) 

szórókabin szellőzés 

 

6 45 VOC 

P2308 

Köztes szárító párátlanító 

fűtés 

 

0,385 29,5 
CO2, CO, 

NOx 

P2309 

Köztes szárító  

fűtés 1 

 

0,049 29,5 

CO2, CO, 

NOx 

 

P2310 

Köztes szárító  

fűtés 2 

 

0,049 29,5 

CO2, CO, 

NOx 

 

P2311 

Köztes szárító  

szellőzés 

 

1 45 VOC 

P2312 
Fényező (CC) szórókabin 

szellőzés 
2 45 

VOC, szilárd 

 

P2313 

Fedőréteg (DL) szárító 

kabin szellőzés termikus 

véggáztisztító 

 

0,502 29,5 

CO2, CO, 

NOx, VOC 

 

P2314 

Üregvédelem szárító kabin 

szellőzés 

 

0,502 23 

CO2, CO, 

NOx, VOC, 

szilárd 

 

P2315 

Munkaállomás  

elszívás 

 

4,623 23 
VOC, szilárd 

 

Oktatóközpont pontforrásai 

P901* Festő fülke (robottal) 

Gépjármű 

felületkezelés 

 

2,52 16 szilárd, VOC 
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P904* 
Festékkeverő fülke 

(pisztolymosóval) 

Gépjármű 

felületkezelés 

 

0,25 16  VOC 

P905 
Hegesztő kabin 

 

Oktatási célú 

fémmegmunkálás, 

hegesztés 

 

0,018 12 CO, NOx, szilárd 

P906 

Gépjármű próbapad 

kipufogógáz elszívás 

 

Gépjármű motorok 

járatása, tesztelése 

 

0,049 12 
CO, NOx, szilárd, 

formaldehid 

P907* 
Előkészítő-csiszoló állás 

alsó elszívással 

Gépjármű 

felületkezelés, 

fémmegmunkálás 

 

2,52 14 szilárd 

P908* 
Előkészítő-csiszoló állás 

alsó elszívással 
2,52 14 szilárd 

P909* 
Előkészítő-csiszoló állás 

alsó elszívással 
2,52 14 szilárd 

P910* 
Előkészítő-csiszoló állás 

alsó elszívással 
2,52 14 szilárd 

P911* 
Előkészítő-csiszoló állás 

alsó elszívással 
2,52 14 szilárd 

Telephely egyéb tevékenységeihez kapcsolódó pontforrások 

P401 

Görgős próbapad zárt 

fülkéje 

 

Összeszerelő üzem, 

gépjármű motorok 

járatása, tesztelése 

 

3,24 22 

CO2, CO, 

NOx, 

CHössz, 

szilárd 

 

P202 

Alumínium csiszoló 

kabin 

 

Karosszéria üzem, 

mechanikai 

felületkezelés- 

csiszolás 

 

0,13 25,5 szilárd 

P206 

Roncsolásos 

anyagvizsgáló egyesített 

elszívó kürtő 

 

Karosszéria üzem, 

mechanikai 

felületkezelés- 

csiszolás 

 

0,080 10 szilárd 

P207 RB vizsgáló kemence 

Karosszéria üzem, 

gépjármű 

felületkezelés 

0,159 0,45 
 CO, NOx, VOC, 

benzol 

P313 

Sósavas leválasztó 

elszívó kürtő 

 

Szennyvíz előkezelés 

 
0,12 22,5 sósav 

P801 
Szgk. tesztpad közös 

elszívó kürtő 

Gépjármű motorok 

járatása, tesztelése 

 

0,126 12 
CO, NOx, szilárd, 

formaldehid 
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Bejelentés köteles, de határértékkel nem szabályozott pontforrások 

P402 Dízel aggregátor 

Összeszerelő üzem, 

vészhelyzeti 

áramtermelés 

0,237 22 
CO2, CO, NOx, 

SO2, szilárd 

P601 Dízel aggregátor 

Szolgáltató épület 

(Sprinkler központ), 

vészhelyzeti 

áramtermelés 

0,237 12 
CO2, CO, NOx, 

SO2, szilárd 

P602 Dízel aggregátor 0,237 12 
CO2, CO, NOx, 

SO2, szilárd 

P603 Dízel aggregátor 0,237 12 
CO2, CO, NOx, 

SO2, szilárd 

P604 Dízel aggregátor 

MFA2, (Sprinkler 

központ), vészhelyzeti 

áramtermelés 

0,049 5 
CO, NOx, SO2, 

szilárd 

* létesítés alatti pontforrás 

 

2. Az alapengedély 27-29. oldalán, a „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezet, 25. előírási 

pont „I. Bevonatolás/kataforetikus alapozás és fedőfestési műveletekhez kapcsolódó pontforrások 

a K1 személyautógyár esetében” táblázata helyébe az alábbiak lépnek. 

 

Technológia 

sorszáma 
Azonossági szám 

Kapcsolódó berendezés 

megnevezése / azonosítója 

Megnevezés 

Teljesítmény 

Légszennyező 

anyag 

4 P301 
Vízbázisú festék szórófülkék 

/ L2; V2; M1 
Száraz leválasztó VOC, szilárd 

4 P302 

Lakkozó fedőréteg 

szórófülkék 

/ L3; V3; M2  

Száraz leválasztó VOC, szilárd 

1 P303 
Köztes szárító gázfűtése 

/ T4; V4 
Gázégő (1000 kW) 

SO2, CO2, CO, 

NOx 

1 P304 
Pontszerű javító szórófülke 

/ V5 
Kézi javítás VOC, szilárd 
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1 P305 

Beégető-szárító KTL 1. zóna 

fűtése 

/ T5; V6 

Gázégő (400 kW) 
SO2, CO2, CO, 

NOx 

1 P306 

Beégető-szárító KTL 2. zóna 

fűtése 

/ T6; V7 

Gázégő (400 kW) 
SO2, CO2, CO, 

NOx 

1 P307 

Beégető-szárító KTL 3. zóna 

fűtése 

/ T7; V8 

Gázégő (400 kW) 
SO2, CO2, CO, 

NOx 

4 P308 

KTL-szárító termikus 

véggáztisztítója 

/ E7; V9 

Utóégető  

(2500 kW) 

CO2, CO, NOx, 

benzol (150) 

4 P309 

NAD-szárító termikus 

véggáztisztítója 

/ E8; V10 

Utóégető  

(2000 kW) 

CO2, CO, NOx, 

benzol (150) 

4 P310 

DL-szárító termikus 

véggáztisztítója 

/ E9; V11 

Utóégető  

(2000 kW) 

CO2, CO, NOx, 

benzol (150) 

1 P311 
Üregvédelem szárító 1. zóna 

/ T8; V12 
Gázégő (630 kW) 

SO2, CO2, CO, 

NOx 

1 P312 
Üregvédelem szárító 2. zóna 

/ T9; V13 
Gázégő (400 kW) 

SO2, CO2, CO, 

NOx 

4 P314 

Multifunkciós javító kabin 

elszívó kürtő 

/ V27; L11 

Száraz leválasztó 
szilárd, VOC, 

benzol 

4 P315 

SPOT javító kabin elszívó 

kürtő 

/ V28; L12 

Száraz leválasztó szilárd, VOC 
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4 P405 

Magno javító kabin elszívó 

kürtő 

/ E15; V29; L13 

Száraz leválasztó 

szilárd, VOC, 

CO, CO2, NOx, 

SO2, 

4 P403 
Utólakkozó elszívó fülke 

/ V15 
Javító festés 

szilárd, 2-

propanol (307), 

1-butil-acetát 

(323), benzol 

(150)  

9 P313 

Sósavleválasztó elszívó 

körtő 

/ L10; V26 

Nedves gázmosó sósav 

 

3. Az alapengedély 31-32. oldalán, a „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezet, 25. előírási 

pont „4. számú technológia: Gépjármű felületkezelés” táblázata helyébe az alábbiak lépnek. 

 

4. számú technológia: Gépjármű felületkezelés 

 

A pontforrásokra megállapított VOC technológiai kibocsátási határérték az egyes tevékenységek illékony 

szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 3. és 4. melléklete 

szerint: 

 

A) Járműfestésre vonatkozó határérték: 

Légszennyező anyag Pontforrás 
Teljes VOC kibocsátás 

határérték 

VOC 

P301; P302; P304; P308; P309; P310; P403; 

P314; P315; P405 

P2304, P2305, P2306, P2307, P2311, P2312, 

P2313, P2314, P2315 

45 g/m
2 

 

A teljes VOC-kibocsátás határértéke a festett termék teljes felületére vonatkoztatott illékony szerves 

vegyületek kibocsátott összes tömegében [g/m
2
] van kifejezve. 

A VOC kibocsátás számításnál valamennyi fázisban felhordott festék VOC tartalmát figyelembe kell venni, 

ugyanakkor a festett felületet csak egyszer. 

 

B) Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós toxicitású anyagokra vonatkozó véggáz kibocsátási 

határértékek: 

Légszennyező anyag Pontforrás Összes tömegáram 
Határérték 

(mg/m
3
) 

H340, H350, H350i, H360D, 

H360F figyelmeztető mondatot 

viselő VOC 

 P301; P302; P304; P308; P309; 

P310; P403; P314; P315; P405 

P2304, P2305, P2306, P2307, 

P2311, P2312, P2313, P2314, 

P2315 

10 g/h vagy ennél 

nagyobb 
2 

H341 és a H351 figyelmeztető 

mondatot viselő VOC 

100 g/h vagy ennél 

nagyobb 
20 
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Ha a VOC véggáz kibocsátás tömegárama nem éri el a táblázatban meghatározott tömegáramot, akkor az A) 

pontban megjelölt kibocsátási határértéket és követelményeket kell betartani. 

 

A 4. számú technológia pontforrásaira megállapított technológiai kibocsátási határérték a levegőterheltségi 

szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. 

(I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.2. és 2.3.1. valamint 2.5.1. pontja, továbbá 7. sz. melléklet 2.9. 

pontja alapján: 

 

Légszennyező anyag Pontforrás Osztály Tömegáram 
Határérték 

(mg/m
3
) 

Benzol 
P207, P308, P309, 

P310, P403, P314 
C 

0,01 kg/h vagy 

ennél nagyobb 
5 

Szilárd anyag 

P301, P302, P304, 

P403, P314, P315, 

P405, 

P2307, P2312, 

P2314, P2315 

- 3 

Nitrogén-oxidok P207, P308, P309, 

P310, P405, 

P2305, P2306, 

P2313, P2314 

D 
5 kg/h vagy 

ennél nagyobb 
500 

Szén-monoxid D 
5 kg/h vagy 

ennél nagyobb 
500 

Szerves 

 
P207 

B 
2 kg/h vagy ennél 

nagyobb 
100 

C 
3 kg/h vagy ennél 

nagyobb 
150 

B+C 
3 kg/h vagy ennél 

nagyobb 
150 

 

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 

kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. 

 

4. Az alapengedély 32-33. oldalán, a „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezet, 25. előírási 

pont „III. Telephelyen folytatott egyéb kapcsolódó tevékenységek pontforrásai (közúti 

gépjárműgyártás)” táblázata helyébe az alábbiak kerülnek. 

 

Technológia 

sorszáma 

Azonossági 

szám 

Kapcsolódó berendezés 

megnevezése 
Tevékenység 

Légszennyező 

anyag 

7 P202 
Alumínium-csiszoló kabin 

/ V16; L4; L5; L6; L7 
alumínium-csiszolás szilárd 
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5 P401 
Görgős próbapad zárt fülkéje 

/ V14 
szgk. próbajáratása 

CO2, CO, NOx, 

szilárd, formaldehid 

(310)  

3 P402 Dízel aggregátor / E11 

szükségáramforrás 
SO2, CO, NOX, 

szilárd, CO2 

3 P601 Dízel aggregátor / E12 

3 P602 Dízel aggregátor / E13 

3 P603 Dízel aggregátor / E14 

7 P206 

Roncsolásos anyagvizsgáló 

egyesített elszívó kürtő 

/ V20; V21; V22; V23; V24; 

L8 

5 állásos minőségvizsgáló  szilárd 

 

5. Az alapengedély 33. oldalán, a „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezet, 25. előírási 

pont „3. számú technológia: Szükség áramforrás pontforrásai” fejezetrésze az alábbira módosul. 

 

3. számú technológia: Szükség áramforrás pontforrásai 

 

Az 50 h/év-nél rövidebb ideig üzemelő szükség áramforrások (P402; P601, P602, P603, P604) légszennyező 

anyag kibocsátása határértékkel nem szabályozott, de a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése 

érdekében az évenkénti légszennyező anyag kibocsátás (LM) bejelentése kötelező. 

 

6. Az alapengedély 34. oldalán, a „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezet, 25. előírási 

pont „6. számú technológia: Lézervágás” fejezetrészét törlöm. 

 

7. Az alapengedély 35. oldalán, a „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezet, 25. előírási 

pont „8. számú technológia: Kézi felülettisztítás” fejezetrészét törlöm. 

 

8. Az alapengedély 35. oldalán, a „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezet, 25. előírási 

pont „IV. Oktatóközpont képzési tevékenységéhez kapcsolódó pontforrások” táblázata helyébe az 

alábbi táblázat kerül. 

 

Technológia 

sorszáma 
Azonossági szám 

Kapcsolódó berendezés 

megnevezése 
Légszennyező anyag 

4 P901* Festő fülke (robottal)  szilárd, VOC 
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4 P904* Festékkeverő fülke (pisztolymosóval) VOC  

10 P905 Hegesztő kabin CO, NOx, szilárd 

5 P906 Gépjármű próbapad kipufogógáz elszívás 
CO, NOx, formaldehid, 

szilárd 

4 P907* Előkészítő-csiszoló állás alsó elszívással szilárd 

4 P908* Előkészítő-csiszoló állás alsó elszívással szilárd 

4 P909* Előkészítő-csiszoló állás alsó elszívással szilárd 

4 P910* Előkészítő-csiszoló állás alsó elszívással szilárd 

4 P911* Előkészítő-csiszoló állás alsó elszívással szilárd 

* létesítés alatti pontforrás 

 

9. Az alapengedély 35-36. oldalán, a „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezet, 25. előírási 

pont „4. számú technológia: Gépjármű felületkezelés” fejezetrésze helyébe az alábbi kerül. 

 

4. számú technológia: Gépjármű felületkezelés 

 

Az Oktatóközpont berendezéseire megállapított technológiai kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 

14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.2 és 2.3. pontja, valamint 7. sz. melléklet 2.9. pontja alapján: 

 

Légszennyező anyag Pontforrás Osztály Tömegáram  
Határérték 

(mg/m
3
) 

Véggáz illékony komponens koncentrációja 

Szerves anyagok 
P901* 

P904* 

A 
0,1 kg/h vagy 

ennél nagyobb 
20 

B 
2 kg/h vagy 

ennél nagyobb 
100 

C 
3 kg/h vagy 

ennél nagyobb 
150 

Véggáz szilárd anyag koncentrációja 

Szilárd anyag 

P901*, 

P907*, 

P908*, 

P909*, 

P910*, 

P911* 

Eljárás specifikus 3 

* létesítés alatti pontforrás 

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag 

kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbérték) alá esik, a kibocsátási határértéke a tömegáram alsó 

határához hozzárendelt, mg/m
3
-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt 

nem kell alkalmazni. 
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10. Az alapengedély 36-37. oldalán, a „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezet, 25. előírási 

pont „5. számú technológia: Gépjárműmotorok járatása, tesztelése” fejezetrésze helyébe az 

alábbiak kerülnek. 

 

A berendezésre megállapított technológiai kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és 

a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. 

sz. mellékletének 2.53.1. pontja és a 6. sz. melléklet 2.1.1. és 2.3.1. pontja alapján: 

 

Légszennyező anyag Pontforrás 

Eljárás specifikus technológiai kibocsátási határérték 

(mg/m
3
) 

Benzin üzemű motor Dízel üzemű motor 

Szén-monoxid 

P801, P906 

1.000 1.000 

Nitrogén-oxidok 500 1.000 

Általános technológiai kibocsátási határérték mindkét motor típusra (mg/m
3
) 

Formaldehid 

P801, P906 

0,1 kg/h-nál nagyobb 

tömegáramnál 
20 

Szilárd anyag 

0,5 kg/h tömegáramig 150 

0,5 kg/h-nál nagyobb 

tömegáramnál 
50 

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag 

kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbérték) alá esik, a kibocsátási határértéke a tömegáram alsó 

határához hozzárendelt, mg/m
3
-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt 

nem kell alkalmazni. 

 

11. Az alapengedély 37. oldalán, a „PRÓBAÜZEMI ELŐÍRÁSOK” alfejezet 32. előírási pontja 

helyébe az alábbi lép. 

32.a)  Az emisszió mérési eredmények alapján a pontforrásokról LAL bejelentést kell a hatóságunkra 

benyújtani az elektronikus OKIR rendszeren keresztül. A működési engedélykérelemben a LAL 

bejelentés benyújtását igazolni kell. 

Határidő: Levegőtisztaság-védelmi (LAL-V) változásjelentést a P207, P604, P801, P906 

azonossági számú pontforrásokra vonatkozóan jelen határozat véglegessé válását követő 15 

napon belül kell benyújtani. 

 

32.b) Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a levegőtisztaság-védelmi 

alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszűntetését is – a változás 

bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenti a területi környezetvédelmi hatóság részére. 

Határidő: Levegőtisztaság-védelmi (LAL-V) változásjelentést a P201, P203, P204, P404 

azonossági számú pontforrásokra vonatkozóan jelen határozat véglegessé válását követő 15 

napon belül kell benyújtani. 

 

12. Az alapengedély 38-39. oldalán, a „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezet, 36. előírási 

pont „MÉRÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK” fejezetrésze az alábbira módosul. 

 

36. A telephelyen mérendő légszennyező pontforrások és mérési gyakoriságuk: 

 

Pontforrás Berendezések 
Légszennyező 

anyagok 

Első mérés 

időpontja (év) 

Mérési 

gyakoriság 

Következő mérés 

éve 

P202 
Alumínium-csiszoló 

kabin 
szilárd 2012. 5 évente 2022. 
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P206 

Roncsolásos 

anyagvizsgáló egyesített 

elszívó kürtő 

szilárd 2012. 5 évente 2022. 

P207 RB vizsgáló kemence 
CO, NOx, VOC, 

benzol 
2018. évente 2020. 

P301 
Vízbázisú festék 

szórófülkék 
VOC, szilárd 2012. 

VOC 

folyamatos 

+ évente 

VOC 

kontroll + 

szilárd 

VOC folyamatos 

+ évente VOC 

kontroll + szilárd 

P302 
Lakkozó fedőréteg 

szórófülkék 
VOC, szilárd 2012. 

VOC 

folyamatos 

+ évente 

VOC 

kontroll + 

szilárd 

VOC folyamatos 

+ évente VOC 

kontroll + szilárd 

P303 Köztes szárító gázfűtése 
SO2, CO2, CO, 

NOx 
2011. 5 évente 2021. 

P304 
Pontszerű javító 

szórófülke 
VOC, szilárd 2012. évente 2020. 

P305 
Beégető-szárító KTL 1. 

zóna fűtése 

SO2, CO2, CO, 

NOx 
2011. 5 évente 2021. 

P306 
Beégető-szárító KTL 2. 

zóna fűtése 

SO2, CO2, CO, 

NOx 
2011. 5 évente 2021. 

P307 
Beégető-szárító KTL 3. 

zóna fűtése 

SO2, CO2, CO, 

NOx 
2011. 5 évente 2021. 

P308 
KTL-szárító termikus 

véggáztisztítója 

CO2, CO, NOx, 

benzol (150) 
2012. évente 2020. 

P309 
NAD-szárító termikus 

véggáztisztítója 

CO2, CO, NOx, 

benzol (150) 
2012. évente 2020. 

P310 
DL-szárító termikus 

véggáztisztítója 

CO2, CO, NOx, 

benzol (150) 
2012. évente 2020. 

P311 
Üregvédelem szárító 1. 

zóna 

SO2, CO2, CO, 

NOx 
2011. 5 évente 2021. 

P312 
Üregvédelem szárító 2. 

zóna 

SO2, CO2, CO, 

NOx 
2011. 5 évente 2021. 

P313 
Sósavleválasztó elszívó 

kürtő 
Sósav (16) 2013. 5 évente 2023. 

P314 
Multifunkciós javító 

kabin elszívó kürtő 

VOC, benzol 

(150), szilárd 
2014. évente 2020. 

P315 
SPOT javító kabin 

elszívó kürtő 
VOC, szilárd 2014. 5 évente 2024. 

P401 
Görgős próbapad zárt 

fülkéje 

CO2, CO, NOx, 

szilárd, formal-

dehid (310) 

2011. 5 évente 2021. 

P403 Utólakkozó-javító fülke 

szilárd, 2-propanol 

(307), 1-butil-

acetát (323), 

benzol (150) 

2012. évente 2020. 

P405 
Magno javító kabin 

elszívó kürtő 

CO2, CO, NOx, 

VOC, szilárd 
2014. 5 évente 2024. 

P801 
Szgk. tesztpad közös 

elszívó kürtő 

CO, NOx, szilárd, 

formal-dehid (310) 
2019. 5 évente 2024. 
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P906 
Gépjármű próbapad 

kipufogógáz elszívás 

CO, NOx, szilárd, 

formal-dehid (310) 
2019. 5 évente 2024. 

 

Jelen módosítás az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

* 

 

Az egységes környezethasználati 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, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén 

környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére. 

 

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 360.000 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 60536-6-91/2016. számú határozatával, a 

2016. június 15-én benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján egységes környezethasználati 

engedélyt adott a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét Déli Gazdasági 

Fejlesztési Területen, a 26500 hrsz. alatti telephelyre a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

R.) 2. számú mellékletének 2.6. pontja szerinti (Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus, vagy 

kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m
3
-t) és 12. pontja szerinti 

(Anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelése szerves oldószerekkel, különösen felületmegmunkálás, 

nyomdai mintázás, bevonatolás, zsírtalanítás, vízállóvá tétel, fényesítés, festés, tisztítás vagy impregnálás 

céljából, 150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldószer-fogyasztási kapacitás felett.) tevékenység folytatásához. 

 

A környezetvédelmi hatóság a 60536-6-91/2016. számú engedélyt 60536-6-97/2016. számon, 

CSZ/01/15728-5/2016. számon (KTFO-azonosító: 60536-6-100/2016.) és BK-05/KTF/02540-3/2017. 

számon (KTFO-azonosító: 60536-6-105/2017.) kérelemre módosította. 

 

Továbbá a 60536-6-91/2016. számon kiadott egységes környezethasználati engedély levegővédelmi 

fejezeteit CSZ/01/15728-5/2016. számon (KTFO-azonosító: 60536-6-100/2016.) módosító határozatot BK-

05/KTF/02540-8/2017. (KTFO-azonosító: 60536-6-110/2017.) számon hivatalból (szerződéskötés 

szükségességére vonatkozóan) módosította. 

 

Ezt követően az egységes környezethasználati engedélyt hatóságunk BK-05/KTF/03776-21/2017. számon 

(KTFO-azonosító: 60536-32-17/2017.) módosította a Kecskemét-Kadafalva, Heliport Ipari Parkban 

(11751/14 hrsz.) bérelt csarnokban folytatott tevékenységnek megfelelő oktatási épület (Oktatóközpont, 

TRAC épület) tervezett kialakítására tekintettel. 
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A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda 

Kft. ügyvezetője, Literáthy Bálint 2018. május 3-án a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület 

elnevezésű, 26500 hrsz. alatti telephelyre a Csongrád Megyei Kormányhivatal által 60536-6-91/2016. 

számon kiadott [60536-6-97/2016. számon, CSZ/01/15728-5/2016. számon (KTFO-azonosító: 60536-6-

100/2016.), BK-05/KTF/02540-3/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-6-105/2017.), BK-05/KTF/02540-

8/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-6-110/2017.) és BK-05/KTF/03776-21/2017. számon (KTFO-

azonosító: 60536-32-17/2017.) módosított] egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás 

miatti egységes szerkezetben történő módosítása iránti  kérelmet (a K2 személyautógyár megvalósítása 

– festőüzemi tevékenység tárgyú egységes környezethasználati engedélyezési (IPPC) dokumentációt) 

terjesztett elő hatóságunknál, mely alapján hatóságunk a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 

részére BK-05/KTF/02627-27/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-6-133/2018.) egységes 

szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedélyt adott. 

 

A BK-05/KTF/02627-27/2018. számú (KTFO-azonosító: 60536-6-133/2018.) egységes 

környezethasználati engedély 2018. június 24-én vált véglegessé és 2028. augusztus 11. napjáig érvényes. 
 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2018. november 5-én a Kecskemét, Déli Gazdasági 

Fejlesztési Terület elnevezésű, 26500 hrsz. alatti telephelyre hatóságunk által BK-05/KTF/02627-27/2018. 

számon (KTFO-azonosító: KTFO-azonosító: 60536-6-133/2018.) egységes szerkezetben kiadott egységes 

környezethasználati engedély nem jelentős változtatás  miatti módosítása iránti (a 26. számú, próbaüzemi 

előírás teljesítési határidejének 2020. június 30-ra való módosítása iránti) kérelmet terjesztett elő 

hatóságunknál, mely alapján hivatalunk BK-05/KTF/02627-37/2018. számon módosította a BK-

05/KTF/02627-27/2018. számon (KTFO-azonosító: KTFO-azonosító: 60536-6-133/2018.) egységes 

szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedélyt. 

 

* 

 

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

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

2910-113-03) meghatalmazása alapján eljáró EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 

1122 Budapest, Határőr út 39., adószám: 10519224-2-43, ügyvezető: Literáthy Bálint) 2019. december 14-én 

– a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület elnevezésű, 26500 hrsz. alatti telephelyre hatóságunk 

által BK-05/KTF/02627-27/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-6-133/2018.) egységes szerkezetben 

kiadott (BK-05/KTF/02627-37/2018. számon módosított) egységes környezethasználati engedély módosítása 

iránti [az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek 

(levegőtisztaság-védelmi engedély) kiadása, módosítása iránti] – kérelmet terjesztett elő hatóságunknál, 

mely alapján 2019. december 15. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az R. 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az 

egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. 

 

Az  R. 20/A. § (10) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati 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: 71/2015. (III. 30.) Korm. 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. 

 

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 kérelmező ügyfél hatóságunk BK-05/KTF/00005-4/2019. számú hiánypótlásra felhívására az eljárás 

360.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette. 
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Az előterjesztett kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a különböző gyártási, illetve kiszolgáló technológiai elemek 

módosításait végzi rendes működési tevékenységének keretében. Ezek eredményeképpen a Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary Kft. által tervezett, működtetett, illetve megszüntetett pontforrások levegőtisztaság-

védelmi engedélymódosítása vált szükségessé.  

 

Létesíteni tervezett légszennyező pontforrások 

 

MAK Oktatóközpont festőkabinokhoz kapcsolódó elszívások 

 P901: Festőkabinok kiszellőző kürtője  

 P904: Festékkeverő kabin kürtője (Festékkonyha  

MAK Oktatóközpont csiszoló munkaállomások elszívásai  

 P907-P911: Előkészítő-csiszoló állomás elszívó kürtői 

 

Létesített, üzemeltetni tervezett légszennyező pontforrások 

 

 P906: MAK Oktatóközpont gépjármű próbapad kipufogógáz elszívás kürtője  

 P801: PLCC csarnok kipufogógáz elszívó (P205 áthelyezve) kürtője 

 P207: RB csarnok vizsgáló kemence kéménye 

 P604: MFA II csarnok sprinkler szivattyúhoz kapcsolódó dízel aggregátor kipufogó kürtője 

 

Megszüntetésre kerülő légszennyező pontforrások 

 

 P201: RB-szárító termikus véggáztisztító kürtője (Az üzemeltetéshez szükséges fűtőgáz már el van 

zárva, jelenleg a berendezés kizárólag a szállítórendszer részeként van használatban)  

 P203: Utójavítás  elszívó 1. kürtő (Motorhaube kpacsolódó berendezés) 

 P204: Utójavítás elszívó 2. kürtő (Heckdeckel kapcsolódó berendezés bontás alatt)  

 P205: MAK Oktatóközpont gépjármű próbapad kipufogógáz elszívás kürtője (áthelyezve P906 

számon) 

 P404: Lézervágó elszívó kürtő (Lézervágó berendezés végleges elbontása megtörtént)  

 

Levegővédelemmel kapcsolatos előírások indokolása: 

A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határértékeket a 140 kWth és annál 

nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 

feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet, a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. és 7. számú melléklete továbbá az egyes tevékenységek 

illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet alapján 

állapítottuk meg.  

A légszennyező pontforrásokra vonatkozó emisszió mérési gyakoriságot a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 

MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és 

légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet, a 

levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet és az egyes 

tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 

alapján állapítottuk meg. 

 

A légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi 

szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 

kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti akkreditált méréssel kell megállapítani.  

 

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM 

rendelet értelmében a felületkezelési technológia azon forrásainál, amelyeken az összes VOC kibocsátás 
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szénben (C) kifejezve a 10 kg/h átlagos értéket meghaladja folyamatos, automatikus mérőberendezéssel kell 

mérni a VOC véggáz kibocsátást. 

 

A benyújtott dokumentációban a P207, P801 és P906 azonossági számú pontforrások hatásterületét 

lehatárolták, technológia alkalmazása során nem várható a légszennyezés nagy távolságú terjedése, az 

országhatáron való átterjedése. 

A P207, P801 és P906 azonossági számú pontforrások légszennyező anyag kibocsátása emisszió méréssel 

igazoltan megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak. A mérést végezte: Akusztika Mérnöki Iroda Kft. 

(6500 Baja, Szent László u. 105.), mérési jegyzőkönyvek száma: BM 013361, BM 013684, BM 012360. 

 

Az R. 22. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság által előírt próbaüzem lejárta, de legkésőbb a 

próbaüzem kezdetétől számított hat hónap után a környezethasználó köteles bizonyítani, hogy a létesítmény 

működtetése során teljesülnek-e az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak. A 

környezethasználónak a bizonyításhoz megvalósulási dokumentációt kell benyújtania, amely tartalmazza, 

hogy a létesítmény milyen berendezésekkel valósult meg, valamint annak bizonyítását, hogy a megvalósult 

létesítmény megfelel az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. 

 

A légszennyező pontforrásokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 31. § (1), (2), (4) bekezdései és 32. §-a alapján 

állapítottuk meg. 

 

A légszennyező pontforrásokra vonatkozó előírások a határérték alatti kibocsátások fenntartását hivatottak 

biztosítani. 

 

A módosítás vonatkozásában az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok nem kerültek 

megkeresésre, tekintettel arra, hogy hatáskörüket a módosítás nem érinti. 

 

* 

 

A fentiekre tekintettel, a 2019. december 14-én előterjesztett kérelemnek helyt adva, a rendelkező részben 

foglaltak szerint az engedélyt módosítottam. 

 

A határozatot az R. 20. § (3) bekezdése és az R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

Döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)  

80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és a R. határozza meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK-05/KTF/00005-3/2019. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2020. január 

25. 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) 3. 

számú melléklet 2.2., 6. és 10.3. 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. 
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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 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 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. 

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit 

az R. 26. § (4) bekezdése határozza meg. 

 

A 2006. évi LIII. 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, aki gondoskodik annak közzétételéről.  

 

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

alapján adtam tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 20. § (3) bekezdése és az  R. 20/A. § (10) bekezdése, 

illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. január 22. 

 

 

 

 

 

 

 

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. Hatósági nyilvántartás 

12. Irattár 

 

 

Cseh Tamás   

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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