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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 központi telephelyre, valamint a Kecskemét 8683/401 hrsz. alatti külső 

telephelyre (KILK csarnok) BK-05/KTF/02627-27/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-6-133/2018.) 

egységes szerkezetben kiadott (BK-05/KTF/02627-37/2018. számon és BK-05/KTF/00752-1/2020. számon 

módosított) egységes környezethasználati engedélyt – kérelemre – az alábbiak szerint 

 

módosítom: 

 

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

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

hatályos levegővédelmet szabályozó rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrások 

paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza” fejezetrésze az alábbiak szerint módosul: 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. telephelyén a hatályos levegővédelmet szabályozó rendelet 

szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrások paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Pontforrás 

jele 
Pontforrás megnevezése 

Technológia 

megnevezése 

Pontforrás 

Légszennyező 

anyagok 
Felület 

(m
2
) 

Magasság 

(m) 

K1 gyár festő / felületkezelő tevékenység pontforrásai 

P301 
Vízbázisú festék 

szórófülke Festőüzem, hőenergia 

ellátás, gépjármű 

felületkezelés 

 

24,0 55 VOC, szilárd 

P302 
Lakkozó fedőréteg 

szórófülke 
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 pontszerű javító 

kabin kürtő 
3,15 25 szilárd, VOC 

P405 
Magno matt 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 
Festőkabinok kiszellőző 

kürtője 

Gépjármű 

felületkezelés 
1,89 16 szilárd, VOC 
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P904 
Festékkeverő kabin 

kürtője 

Gépjármű 

felületkezelés 
0,561 16  VOC 

P905 
Hegesztő kabin elszívás 

kürtője 

Oktatási célú 

fémmegmunkálás, 

hegesztés 

0,126 14 CO, NOx, szilárd 

P906 

MAK gépjármű 

próbapad kipufogógáz 

elszívás 

Gépjármű motorok 

járatása, tesztelése 
0,049 12 

CO, NOx, szilárd, 

formaldehid 

P907 

Előkészítő-csiszoló 

állomás elszívó kürtője 

1. 

Mechanikai 

felületkezelés-

csiszolás 

 

0,561 14 szilárd 

P908 

Előkészítő-csiszoló 

állomás elszívó kürtője 

2. 

0,561 14 szilárd 

P909 

Előkészítő-csiszoló 

állomás elszívó kürtője 

3. 

0,561 14 szilárd 

P910 

Előkészítő-csiszoló 

állomás elszívó kürtője 

4. 

0,561 14 szilárd 

P911 

Előkészítő-csiszoló 

állomás elszívó kürtője 

5. 

0,561 14 szilárd 

Telephely egyéb tevékenységeihez kapcsolódó pontforrások 

P401 
Görgős próbapad zárt 

fülkéje 

Összeszerelő üzem, 

gépjármű motorok 

járatása, tesztelése 

3,24 22 

CO2, CO, NOx, 

SO2, formaldehid, 

szilárd 

P202 
Alumínium csiszoló 

kabin kürtője 

Karosszéria üzem, 

mechanikai 

felületkezelés- 

csiszolás 

0,13 25,5 szilárd 

P206 

Roncsolásos 

anyagvizsgáló helyiség 

elszívó kürtő 

Karosszéria üzem, 

mechanikai 

felületkezelés- 

csiszolás 

0,080 10 szilárd 

P207 
RB vizsgáló kemence 

kéménye 

Karosszéria üzem, 

gépjármű 

felületkezelés 

0,159 12 
 CO, NOx, VOC, 

benzol 

P313 
Sósavas leválasztó 

kürtője 
Szennyvíz előkezelés 0,12 22,5 sósav 

P801 
PLCC szgk. tesztpad 

közös elszívó kürtő 

Gépjármű motorok 

járatása, tesztelése 
0,126 12 

CO, NOx, szilárd, 

formaldehid 

P802 
PLCC kipufogógáz 

elszívó kürtő  

Gépjármű motorok 

járatása, tesztelése 
0,196 10 

SO2, CO, NOx, 

CO2, szilárd, 

benzol, VOC 
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P803 

PLCC technikai 

folyadékgőz elszívó 

kürtő 

Személygépjármű 

összeszerelés 
0,196 10 VOC 

P406 

Gyártósori 

folyadékbetöltés 

padlóelszívás kürtője 

Személygépjármű 

összeszerelés 
0,126 22 VOC, benzol 

P407 

Gyártósori 

folyadékbetöltés helyi 

elszívás kürtője 

Személygépjármű 

összeszerelés 
0,049 22 VOC, benzol 

Bejelentés köteles, de határértékkel nem szabályozott pontforrások 

P402 Dízel aggregátor MO 

Összeszerelő üzem, 

vészhelyzeti 

áramtermelés 

0,237 22 
CO2, CO, NOx, 

SO2, szilárd 

P601 Dízel aggregátor 1. 

Szolgáltató épület 

(Sprinkler központ), 

vészhelyzeti 

áramtermelés 

0,237 12 
CO2, CO, NOx, 

SO2, szilárd 

P602 Dízel aggregátor 2. 0,237 12 
CO2, CO, NOx, 

SO2, szilárd 

P603 Dízel aggregátor 3. 0,237 12 
CO2, CO, NOx, 

SO2, szilárd 

P604 
Dízel aggregátor MFA2 

spinkler szivattyú 

MFA2, (Sprinkler 

központ), vészhelyzeti 

áramtermelés 

0,049 5 
CO2, CO, NOx, 

SO2, szilárd 

 

 

2. Az alapengedély 27. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” 

alfejezet 25. előírási pontjának „A teljes telephelyen (energiaközpont + gépjárműgyártás + 

kiszolgáló létesítmények) működő légszennyező pontforrások LAL szerinti technológiai 

besorolása” része az alábbiak szerint módosul: 

 

A teljes telephelyen (energiaközpont + gépjárműgyártás + kiszolgáló létesítmények) működő 

légszennyező pontforrások LAL szerinti technológiai besorolása: 

 

1. Hőenergia előállítás 

2. Hőenergia – gázmotor 

3. Vészhelyzeti áramtermelés 

4. Gépjármű felületkezelés 

5. Gépjárműmotorok járatása, tesztelése 

7. Mechanikai felületkezelés – csiszolás 

9. Szennyvíz előkészítés 

10. Oktatási célú fémmegmunkálás, hegesztés 

11. Személygépjármű összeszerelés 

 

3. Az alapengedély 32-33. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG-

VÉDELEM” alfejezet 25. előírási pontjának „III. Telephelyen folytatott egyéb kapcsolódó 

tevékenységek pontforrásai (közúti gépjárműgyártás)” táblázata helyébe az alábbiak kerülnek. 
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III. Telephelyen folytatott egyéb kapcsolódó tevékenységek pontforrásai (közúti gépjárműgyártás) 

 

Technológia 

sorszáma 

Pontforrás 

jele 

Kapcsolódó berendezés 

megnevezése 
Légszennyező anyag 

3 P402 
Dízel aggregátor  

(E11) 

SO2, CO, NOX, szilárd, 

CO2 

3 P601 
Dízel aggregátor 

(E12) 

3 P602 
Dízel aggregátor 

(E13) 

3 P603 
Dízel aggregátor 

(E14) 

3 P604 

Dízelmotoros spinkler 

szivattyú 

(E32) 

5 P401 

Görgős próbapad elszívó 

ventilátor 

(V14) 

CO2, CO, NOx, szilárd, 

formaldehid  

5 P801 

PLCC kipufogógáz elszívó 

ventilátor 

(V31) 

CO, NOx, szilárd, 

formaldehid 

5 P802 

Kipufogógáz elszívó 

ventilátor 

 (V802) 

SO2, CO, NOx, CO2, 

szilárd, benzol, VOC 

7 P202 

Porleválasztó 

(L4; L5; L6; L7) 

Alumínium csiszoló elszívó 

ventilátor 

(V16) 

szilárd 
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7 P206 

Roncsolásos anyagvizsgáló 

elszívó ventilátor 1-5. 

(V20; V21; V22; V23; V24) 

Roncsolásos anyagvizsgáló 

leválasztó 

(L8) 

szilárd 

11 P406 

Folyadékbetöltés 

padlóelszívó 

(V43) 

VOC, benzol 

11 P407 

Folyadékbetöltés helyi 

elszívó 

(V44) 

VOC, benzol 

11 P803 

Robbanásbiztos elszívó 

ventilátor 

(V803) 

VOC 

 

4. Az alapengedély 33-34. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG-

VÉDELEM” alfejezet 25. előírási pontjának „5. számú technológia: Gépjárműmotorok járatása, 

tesztelése” része az alábbiak szerint módosul: 

 

5. számú technológia: Gépjárműmotorok járatása, tesztelése 

 

A P401, P801 és P802 jelű pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.1.1., 2.2., 2.3.1., 2.4. és 2.5.1. pontja 

alapján: 

Légszennyező anyag Pontforrás Osztály 
Tömegáram 

(kg/h) 

Határérték 

(mg/m
3
) 

formaldehid 
P401, P801, 

P802 
A 

0,1 vagy ennél 

nagyobb 
20 

acetaldehid P802 

B 
2 vagy ennél 

nagyobb 
100 akrolein P802 

n-butanal és izobutanal
* 

P802 

paraffin szénhidrogének P802 C 
3 vagy ennél 

nagyobb 
150 

benzol P802 C 
0,01 vagy ennél 

nagyobb 
5 

kén-dioxid P401, P802 D 
5,0 vagy ennél 

nagyobb 
500 

szilárd anyag 
P401, P801, 

P802 
O 

0,5-ig 150 

0,5-nél nagyobb 50 

* A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.4. pontjában nem szerepel. A vizsgálati 

jegyzőkönyv alapján – kémiai szerkezet szerint – C osztályba került besorolásra. 
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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. 

Szerves anyagok esetén ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő 

kibocsátása esetén is be kell tartani a fenti határértékeket. 

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a 

kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén összesen legfeljebb 150 mg/m
3
, 

de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl. 

 

A P401, P801 és P802 jelű pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határértékek 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 alapján: 

 

Légszennyező anyag Pontforrás 

Eljárás specifikus technológiai kibocsátási 

határérték (mg/m
3
) 

Benzin üzemű motor Dízel üzemű motor 

szén-monoxid 
P401, P801, 

P802 

1.000 1.000 

nitrogén-oxidok 500 1.000 

A határértékeket belsőégésű gépjármű motorok javítása során kell alkalmazni, amennyiben azok 

kipufogórendszere pontforráshoz kapcsolódik. 

 

5. Az alapengedély 35. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG-

VÉDELEM” alfejezet 25. előírási pontja az alábbi résszel egészül ki: 

 

11. számú technológia: Személygépjármű összeszerelés 

 

A P406, P407 és P803 jelű pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1., 2.4. és 2.5.1. pontja alapján: 

 

Légszennyező anyag Pontforrás Osztály 
Tömegáram 

(kg/h) 

Határérték 

(mg/m
3
) 

etil-terc-butil-éter
* 

P406, P803 

C 
3 vagy ennél 

nagyobb 
150 

paraffin szénhidrogének  
P406, P407, 

P803 

etil-alkohol 
P406, P407, 

P803 

izopropil-alkohol P406, P407 

etilénglikol 
P406, P407, 

P803 

propilénglikol
* P406, P407, 

P803 

dietilénglikol
* P406, P407, 

P803 

benzol P406, P407 C 
0,01 vagy ennél 

nagyobb 
5 

* A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.4. pontjában nem szerepel. A vizsgálati 

jegyzőkönyv alapján – kémiai szerkezet szerint – C osztályba került besorolásra. 
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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. 

Szerves anyagok esetén ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egyidejűleg történő 

kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket. 

 

6. Az alapengedély 35. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG-

VÉDELEM” alfejezet 25. előírási pontjának „IV. Oktatóközpont képzési tevékenységéhez 

kapcsolódó pontforrások” táblázata helyébe az alábbi táblázat kerül. 

 

IV. Oktatóközpont képzési tevékenységéhez kapcsolódó pontforrások 

 

Technológia 

sorszáma 
Pontforrás jele Kapcsolódó berendezés megnevezése Légszennyező anyag 

4 P901 

MAK Oktatóközpont festőkabin 

(E34) 

MAK festőkabin elszívó 

(V35) 

szilárd, VOC 

4 P904 
MAK festékkeverő kabin elszívó 

(V36) 
VOC  

10 P905 
MAK hegesztő kabin elszívó 

(V37) 
CO, NOx, szilárd 

5 P906 
MAK egyesített kipufogógáz elszívás 

(V30) 

CO, NOx, formaldehid, 

szilárd 

7 P907 

MAK 1. előkészítő-csiszoló állomás 

elszívó 

(V38) 

szilárd 

7 P908 

MAK 2. előkészítő-csiszoló állomás 

elszívó 

 (V39) 

szilárd 

7 P909 

MAK 3. előkészítő-csiszoló állomás 

elszívó 

(V40) 

szilárd 

7 P910 

MAK 4. előkészítő-csiszoló állomás 

elszívó 

 (V41) 

szilárd 

7 P911 

MAK 5. előkészítő-csiszoló állomás 

elszívó 

 (V42) 

szilárd 

 

7. Az alapengedély 35-36. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG-

VÉDELEM” alfejezet 25. előírási pontjának „4. számú technológia: Gépjármű felületkezelés” 

fejezetrésze helyébe az alábbi kerül. 

 

4. számú technológia: Gépjármű felületkezelés 

 

A P901 és P904 jelű pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határértékek a levegőterheltségi 

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

(I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1. és 2.4. pontja, valamint 7. sz. mellékletének 2.9. pontja 

alapján: 

 

Légszennyező anyag Pontforrás Osztály 
Tömegáram 

(kg/h) 

Határérték 

(mg/m
3
) 
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szilárd anyag P901 Eljárás specifikus (2.9.) 3 

etilbenzol P901 

C 
3 vagy ennél 

nagyobb 
150 

xilolok P901 

1-etil-3(4)-metilbenzol
* 

P901 

1,2,4-trimetilbenzol P901 

n-butil-alkohol P901 

n-butil-acetát P901, P904 

2-butoxietil-acetát
* 

P901, P904 

5-metil-2-hexanon
* 

P901 

2-metoxi-1-metil-acetát
* 

P901 

aceton P904 

* A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.4. pontjában nem szerepel. A vizsgálati 

jegyzőkönyv alapján – kémiai szerkezet szerint – C osztályba került besorolásra. 

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. 

Szerves anyagok esetén ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egyidejűleg történő 

kibocsátása esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket. 

 

8. Az alapengedély 36-37. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG-

VÉDELEM” alfejezet 25. előírási pontjának „5. számú technológia: Gépjárműmotorok járatása, 

tesztelése” fejezetrésze az alábbiak szerint módosul. 

 

5. számú technológia: Gépjárműmotorok járatása, tesztelése 

 

A P906 jelű pontforrásra megállapított technológiai kibocsátási határértékek a levegőterheltségi szint 

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

14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.1.1., 2.3.1. és 2.4. pontja alapján: 

 

Légszennyező anyag Pontforrás Osztály 
Tömegáram 

(kg/h) 

Határérték 

(mg/m
3
) 

formaldehid P906 A 
0,1 vagy ennél 

nagyobb 
20 

szilárd anyag P906 O 

0,5-ig 150 

0,5-nél nagyobb 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. 
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A P906 jelű pontforrásra megállapított technológiai kibocsátási határértékek 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 alapján: 

 

Légszennyező anyag Pontforrás 

Eljárás specifikus technológiai kibocsátási 

határérték (mg/m
3
) 

Benzin üzemű motor Dízel üzemű motor 

szén-monoxid 

P906 

1.000 1.000 

nitrogén-oxidok 500 1.000 

A határértékeket belsőégésű gépjármű motorok javítása során kell alkalmazni, amennyiben azok 

kipufogórendszere pontforráshoz kapcsolódik. 

 

9. Az alapengedély 37. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG-

VÉDELEM” alfejezet 25. előírási pontja az alábbi résszel egészül ki: 

 

7. számú technológia: Mechanikai felületkezelés-csiszolás 

 

A P907-P911 jelű pontforrásokra 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 2.1.1. pontja alapján: 

 

Légszennyező anyag Pontforrás Osztály 
Tömegáram 

(kg/h) 

Határérték 

(mg/m
3
) 

szilárd anyag 

P907, P908, 

P909, P910, 

P911 

O 

0,5-ig 150 

0,5-nél nagyobb 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. 

 

10. Az alapengedély 37. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG-

VÉDELEM” alfejezet, „PRÓBAÜZEMI ELŐÍRÁSOK” rész 26. előírási pontját törlöm. 

 

11. Az alapengedély 38-39. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG-

VÉDELEM” alfejezet, „MÉRÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK” rész, 

„Pontforrások emisszió mérése” alrész 36. előírási pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

36. A telephelyen mérendő légszennyező pontforrások és mérési gyakoriságuk: 

 

Pontforrás 

jele 

Pontforrás  

megnevezése 

Légszennyező 

anyagok 

Első mérés 

időpontja (év) 

Mérési 

gyakoriság 

Következő 

mérés éve 

P202 
Alumínium csiszoló 

kabin kürtője 
szilárd 2012. 5 évente 2022. 

P206 

Roncsolásos 

anyagvizsgáló helyiség 

elszívó kürtő 

szilárd 2012. 5 évente 2022. 

P207 
RB vizsgáló kemence 

kéménye 

CO, NOx, VOC, 

benzol 
2018. évente 2021. 

P301 Vízbázisú festék VOC, szilárd 2012. VOC VOC 
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szórófülke folyamatos + 

évente VOC 

kontroll + 

szilárd 

folyamatos + 

évente VOC 

kontroll + 

szilárd 

P302 
Lakkozó fedőréteg 

szórófülke 
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 2021. 

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  
2012. évente 2021. 

P309 
NAD-szárító termikus 

véggáztisztítója 

CO2, CO, NOx, 

benzol  
2012. évente 2021. 

P310 
DL-szárító termikus 

véggáztisztítója 

CO2, CO, NOx, 

benzol  
2012. évente 2021. 

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 
Sósavas leválasztó 

kürtője 
Sósav  2013. 5 évente 2023. 

P314 
Multifunkciós javító 

kabin elszívó kürtő 

VOC, benzol, 

szilárd 
2014. évente 2021. 

P315 
SPOT pontszerű javító 

kabin kürtő 
VOC, szilárd 2014. 5 évente 2024. 

P401 
Görgős próbapad zárt 

fülkéje 

CO2, CO, NOx, 

szilárd, formal-

dehid  

2011. 5 évente 2021. 

P403 Utólakkozó-javító fülke 

szilárd, 2-

propanol, 1-butil-

acetát, benzol  

2012. évente 2021. 

P405 
Magno matt javító kabin 

elszívó kürtő 

CO2, CO, NOx, 

VOC, szilárd 
2014. 5 évente 2024. 

P406 

Gyártósori 

folyadékbetöltés 

padlóelszívás kürtője 

VOC, benzol 2020. évente 2021. 

P407 

Gyártósori 

folyadékbetöltés helyi 

elszívás kürtője 

VOC, benzol 2020. évente 2021. 

P801 
PLCC Szgk. tesztpad 

közös elszívó kürtő 

CO, NOx, szilárd, 

formaldehid  
2019. 5 évente 2024. 

P802 
PLCC kipufogógáz 

elszívó kürtő 

SO2, CO, NOx, 

CO2, szilárd, 

benzol, VOC 

2020. évente 2021. 
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P803 

PLCC technikai 

folyadékgőz elszívó 

kürtő  

VOC 2020. 5 évente 2025. 

P901 
Festőkabinok kiszellőző 

kürtője 
szilárd, VOC 2020. 5 évente 2025. 

P904 
Festékkeverő kabin 

(Festékkonyha) kürtője 
VOC  2020. 5 évente 2025. 

P905 
Hegesztő kabin elszívás 

kürtője  
CO, NOx, szilárd 2020. 5 évente 2025. 

P906 
MAK gépjármű próbapad 

kipufogógáz elszívás 

CO, NOx, 

formaldehid, 

szilárd 

2019. 5 évente 2024. 

P907 
Előkészítő-csiszoló 

állomás elszívó kürtője 1. 
szilárd 2020. 5 évente 2025. 

P908 
Előkészítő-csiszoló 

állomás elszívó kürtője 2. 
szilárd 2020. 5 évente 2025. 

P909 
Előkészítő-csiszoló 

állomás elszívó kürtője 3. 
szilárd 2020. 5 évente 2025. 

P910 
Előkészítő-csiszoló 

állomás elszívó kürtője 4. 
szilárd 2020. 5 évente 2025. 

P911 
Előkészítő-csiszoló 

állomás elszívó kürtője 5. 
szilárd 2020. 5 évente 2025. 

 

 

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 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. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.  

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

I N D O K O L Á S 
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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 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 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 a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatal 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. 

 

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, mely alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal a Mercedes-

Benz Manufacturing Hungary Kft. részére BK-05/KTF/02627-27/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-

6-133/2018.) egységes szerkezetben 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 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, mely 

alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 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. meghatalmazása alapján eljáró EDiCon Környezetvédelmi 

Mérnöki Iroda Kft. 2019. december 14-én  a BK-05/KTF/02627-27/2018. számon (KTFO-azonosító: 

60536-6-133/2018.) egységes szerkezetben kiadott (BK-05/KTF/02627-37/2018. számon módosított) 
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egységes környezethasználati engedély módosítása iránti [az egységes környezethasználati engedélybe 

foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek (levegőtisztaság-védelmi engedély) kiadása, módosítása 

iránti] kérelmet terjesztett elő, mely alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatal BK-05/KTF/00752-1/2020. számon módosította az 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, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14398649#cegkapu, Cégkapu meghatalmazott: 

Damásdi Diána) és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.  meghatalmazása alapján az EDiCon 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1122 Budapest, Határőr út 39., cégjegyzékszám: 01-09-

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

elérhetősége: 10512564#cegkapu) 2021. március 3. napján – a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési 

Terület elnevezésű, 26500 hrsz. alatti központi telephelyre, valamint a Kecskemét 8683/401 hrsz. alatti külső 

telephelyre (KILK csarnok) BK-05/KTF/02627-27/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-6-133/2018.) 

egységes szerkezetben kiadott (BK-05/KTF/02627-37/2018. számon és BK-05/KTF/00752-1/2020. számon 

módosított) egységes környezethasználati engedély módosítása iránti [az egységes környezethasználati 

engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek (levegőtisztaság-védelmi engedély) kiadása, 

iránti] – kérelmeket terjesztett elő a hatóságunknál, amely kérelmek alapján közigazgatási hatósági eljárás 

indult. 

 

A két kérelmet hatóságunk egy eljárásban keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyuknál fogva 

összefüggnek és a fenti számú egységes környezethasználati engedély módosítására irányulnak. 

 

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) 2020. március 1. 

napján módosult 8/A. § (1) bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként 

megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – a Bács-Kiskun megyei 

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

 

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. 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak 

fenn (hiánypótlás volt szükséges), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2021. március 11. 

napján kelt, BK/KTF/04224-3/2021. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy tárgyáról, az eljárás 

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

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

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

 

Az előterjesztett kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

 

A kérelmeket érdemben megvizsgálva hatóságunk megállapította, hogy hiányosak, a kérelmező nem igazolta 

az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését, ennek megfelelően BK/KTF/04224-4/2021. számon, a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 

31.) FM rendelet 3. számú mellékletének 2.2., 6. és 10.3. pontjai alapján 360.000 Ft igazgatási szolgáltatási 

díj megfizetésének igazolására hívta fel a kérelmező ügyfelet. 

 

A dokumentációkat érdemben megvizsgálva megállapította hatóságunk, hogy azok levegőtisztaság-védelmi 

szempontból hiányosak, ezért a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete 

alapján a BK/KTF/04224-5/2021. számú végzéssel 2021. március 29. napjáig történő teljesítési határnappal  

az alábbiakra hívta a kérelmező ügyfelet: 



16 

 

1. „A BK-05/KTF/00752-1/2020. iktatószámú egységes környezethasználati engedély módosító 

határozat alapján a P905 jelű pontforrás működés alatt áll, ugyanakkor jelen engedélykérelem a 

nevezett pontforrás működésére irányul. Kérjük, magyarázza meg a fenti ellentmondást. 

2. Kérjük, minden egyes pontforrás (ld. P901, P904, P907-P911, P905, P406) esetén táblázatban 

ismertesse az elszívó ventilátorok nevét, légszállítási teljesítményét és LAL szerinti azonosítóját, 

valamint a különböző szennyezés csökkentő berendezések (szűrők, leválasztók stb.) nevét, 

teljesítményét (hatásfokát) és LAL szerinti azonosítóját. 

3. A dokumentáció 39. oldalán lévő táblázatban a pontforrások számának javítása szükséges (P907-

P911). 

4. A dokumentáció 40. oldalán szereplő, a padlóelszívó rendszer (P406) mellett a betöltő rendszer 

kibocsátási pontja is bejelentés köteles pontforrásnak minősül, így kérjük a pontforrás szükséges 

adatait (pontforrás jele, megnevezése, magassága, kibocsátó felülete, légszennyező anyagok, a 

kapcsolódó ventilátor neve, légszállítási teljesítménye, LAL azonosítója, a különböző 

szennyeződéscsökkentő berendezések neve, teljesítménye (hatásfok), LAL azonosítója) táblázatos 

formában megadni szíveskedjen. Kérjük a mérési jegyzőkönyvben szereplő emissziós adatok alapján 

(K1) adja meg a pontforrás hatásterületének nagyságát és ábrázolja térképen vagy helyszínrajzon. 

5. Kérjük, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy a vákuumos betöltő rendszer átalakítására miként és 

várhatóan mikor kerül sor. 

6. Amennyiben az új LAL bejelentés alapján a Kecskemét 8683/401 hrsz.-ú telephelyhez tartozó 2 db 

pontforrás (jelenleg P802 és P803) jele és a kapcsolódó berendezések azonosítója (V802, V803) 

megváltozik, úgy kérjük az engedélyeztetésre vonatkozó kérelmi dokumentációt módosítani 

szíveskedjen.” 

 

A meghatalmazott Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 2021. március 31. napján a fenti tárgyú, 

folyamatban lévő eljárás felfüggesztését (a kérelem tartalma alapján: szüneteltetését) kérte 2021. április 15. 

napjáig, tekintettel arra, hogy a BK/KTF/04224-5/2021. számú végzésben megadott teljesítési határidőig a 

végzésben foglaltakat nem tudják teljesíteni, mivel a szükséges információk még nem álltak rendelkezésre. 

 

Az Ákr. 38. §-a szerint a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által 

használt elnevezéssel. 

 

Az Ákr. 49. § (1) a bekezdés szerint az eljárás szünetel, ha azt - jogszabály kizáró rendelkezésének 

hiányában - az ügyfél kéri, több ügyfél esetén az ügyfelek együttesen kérik. 

 

A fent hivatkozottak alapján, az Ákr. 49. §-ban foglalt feltételek fennállására tekintettel az eljárás 

szünetelését állapította meg hatóságunk a BK/KTF/04224-8/2021. számú végzésben. 

 

A BK/KTF/04224-8/2021. számú végzés 2021. április 6. napján véglegessé vált. 

 

Az Ákr. 49. § (2) bekezdése alapján az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Hat hónapi 

szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A megszűnés tényéről a hatóság értesíti 

azokat, akikkel a határozatot közölné. 

 

A 2020. november 4-től 2021. február 8-ig hatályos a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 

Korm. rendelet 1. §-a, majd a 2021. február 8-tól hatályos a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti 

intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a Kormány az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 

Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 

Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében, ahol az (1) bekezdés szerinti a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetet említ, azon az 1. § szerinti veszélyhelyzetet 

is érteni kell. 

 

A 2021. január 30. napjától hatályos a veszélyhelyzet idején az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény 49. §-a szerinti szünetelésre vonatkozó eltérő szabályokról szóló 31/2021. (I. 29.) 
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Korm. rendelet (a továbbiakban: 31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet) a veszélyhelyzet ideje alatt eltérő 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

A 31/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-a szerint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 

Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt folyamatban lévő, az 

ügyfél kérelmére szünetelő közigazgatási hatósági eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény 49. § (2) bekezdésében meghatározott, az eljárást megszüntető hat hónapos 

időtartamba a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele, és az - bármely ügyfélnek az eljárás 

folytatására irányuló kérelme hiányában - a veszélyhelyzet megszűnését követő napon újrakezdődik. 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2021. július 6. napján az eljárás „felfüggesztésének 

eltörlését” (a kérelem tartalma alapján: az eljárás folytatását) kérelmezte. 

 

Az eljárás folytatásának nem volt akadálya, az ügyfél kérelmezte az eljárás folytatását és a szünetelés 

maximális időtartamára vonatkozó 6 hónapos időtartam nem telt el, így az Ákr. 49. § (2) bekezdése és a 

hivatkozottakra tekintettel, az eljárás folytatását állapította meg hatóságunk a BK/KTF/04224-11/2021. 

számú végzésben. 

 

Az eljárás hatóságunk BK/KTF/04224-8/2021. számú végzés véglegessé válását (azaz 2021. április 6. napját) 

követő naptól és a BK/KTF/04224-11/2021. számú végzés véglegessé válásáig (2021. július 19. napjáig) 

szünetelt. 

Az Ákr.  50. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás 

szünetelésének időtartama. 

 

A kérelmező ügyfél hatóságunk BK/KTF/04224-4/2021. számú hiánypótlási  felhívására az eljárás 360.000 

Ft igazgatási szolgáltatási díját megfizette, a BK/KTF/04224-5/2021. számú felhívásra a dokumentációt 

kiegészítette, továbbá, tisztázta a benyújtott dokumentációban és a kapacsolódó LAL alapbejelentésben 

eltérően szereplő adatokat. 

 

Az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. által előterjesztett kérelem az alábbi pontforrások 

működési engedélyezésére irányul: 

 P901: Festőkabinok kiszellőző kürtője 

 P904: Festékkeverő kabin (Festékkonyha) kürtője 

 P905: Hegesztő kabin elszívás kürtője 

 P907-P911: Előkészítő-csiszoló állomás elszívó kürtője 1-5. 

 P406: Gyártósori folyadékbetöltés padlóelszívás kürtője 

 P407: Gyártósori folyadékbetöltés helyi elszívás kürtője 

 

Az Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. által előterjesztett – az Uni-Terv 2005. Környezetvédelmi 

Kft. (6723 Szeged, Tápai utca 7. A. lház. II. em. 4.) által készített – kérelem az alábbi pontforrások működési 

engedélyezésére irányul: 

 P802: PLCC kipufogógáz elszívó kürtő 

 P803: PLCC technikai folyadékgőz elszívó kürtő 

 

A légszennyező pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határértékeket a levegőterheltségi szint 

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

14.) VM rendelet 6. és 7. számú melléklete alapján állapítottuk meg: 

 

 P901: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1. és 2.4. pontja, valamint 7. sz. 

mellékletének 2.9. pontja 

 P904: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1. és 2.4. pontja 

 P905: az alapengedélyben szereplő technológiai kibocsátási határértékeket nem módosítottuk, 

tekintettel arra, hogy azok a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. mellékletének 2.52.1. pontja alapján 

kerültek megállapításra. 

 P907-P911: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.1.1. pontja 

 P406: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1., 2.4. és 2.5.1. pontja 
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 P407: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1., 2.4. és 2.5.1. pontja 

 P802: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.1.1., 2.2., 2.3.1., 2.4. és 2.5.1., valamint 7. 

sz. mellékletének 2.53.1. pontja 

 P803: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.3.1. és 2.4. pontja 

 

A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés (LAL) és az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. által 

előterjesztett kérelem szerint a légszennyező pontforrások LAL szerinti technológiai besorolása az alábbival 

bővül: 11. Személygépjármű összeszerelés. 

 

Az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. által előterjesztett kérelem alapján a P907-P911 jelű 

pontforrások nem a 4. számú technológiához (gépjármű felületkezelés), hanem a 7. számú technológiához 

(mechanikai felületkezelés – csiszolás) tartoznak. A légszennyező anyag kibocsátásukra (szilárd anyag) nem 

eljárás specifikus határértékek, hanem a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 

légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 

2.1.1. pontja szerinti határértékek alkalmazandóak. 

 

A működési engedélyt kapott pontforrások az alábbiak szerint lettek csoportosítva: MAK Oktatóközpont 

pontforrásai (P901, P904, P905, P907-P911), illetve a telephelyen folytatott egyéb kapcsolódó 

tevékenységek pontforrásai (P406, P407, P802, P803). 

 

A MAK Oktatóközpont pontforrásai közül a P906 tartozik az 5. számú technológiához. A telephelyen 

folytatott egyéb kapcsolódó tevékenységek pontforrásai közül a P401, P801 és P802 kapcsolódik az 5. számú 

technológiához. Az egységes környezethasználati engedély ennek megfelelően javításra került. 

A légszennyező pontforrásokra vonatkozó emisszió mérési gyakoriságot a helyhez kötött légszennyező 

források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. 

(I. 14.) VM rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja és a 14. melléklet alapján állapítottuk meg. 

 

A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 

szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja alapján kell elvégezni. 

 

A légszennyező pontforrásokon végzendő méréseket a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 

szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásai alapján kell megvalósítani. 

 

A benyújtott dokumentációkban terjedésmodellezéssel lehatárolták a pontforrások hatásterületét, amely az 

alábbiak szerint alakul: 

Pontforrás Hatásterület (m) 

P901 67 

P904 36 

P905 27 

P907 61 

P908 52 

P909 34 

P910 44 

P911 43 
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P406 152 

P407 144 

P802 46 

P803 46 

 

A hatásterületek többsége a telekhatáron belül marad. A Kecskemét 8683/401 hrsz.-ú telephely (KILK 

csarnok) területén lévő P802 és P803 jelű pontforrások hatásterületei a Kecskemét 8683/401, 404, 405 és 406 

hrsz.-ú ingatlanok területeit érintik. 

 

A pontforrások légszennyező anyag kibocsátását a DEKRA Akademie Kft. (1012 Budapest, Vérmező u. 4.) 

akkreditált laboratóriuma 2020. augusztus 24. (P905, P907, P908, P909), 2020. augusztus 25. (P901, P904, 

P910, P911), 2020. július 17. (P802, P803) és 2020. szeptember 17. (P406 (K2), P407 (K1)) napján 

szabványos méréssel vizsgálta. A vizsgálatokban közreműködött a WESSLING Hungary Kft. (1045 

Budapest, Anonymus utca 6.) akkreditált laboratóriuma is.  

Az emisszió mérésről készült DV012-4.6-2020-EM, DV012-6.5-2020-EM, DV011-20.4-2020-EM és 

DV012-10.5-2020-EM munkaszámú jegyzőkönyvek adatai alapján a vizsgálat időpontjaiban a technológiák 

átlagos üzemvitellel működtek, üzemzavar nem volt, a vonatkozó jogszabály által előírt technológiai 

kibocsátási határértékek teljesültek. 

 

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 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, az előterjesztett, majd kiegészített kérelmeknek 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 Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és 

az R. határozza meg. 

 

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. 

 

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit 

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

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 
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A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

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

rendelkezik. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésérére, a polgári perrendtartásról 

szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam 

tájékoztatást. 

 

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

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottam meg. 

 

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

 

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

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

 

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

hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését megküldi az eljárásban érintett, 

hatásterületen lévő település 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, 2021. július 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott 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 Népegészségügyi Osztály  

      (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                    HKP 

5. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály(6000 Kecskemét, Halasi út 36.)     HKP 

6. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály      

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                       HKP                                                                                             

7. BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

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

8.  Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

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

9. Csongrád-Csanád 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 
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