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H A T Á R O Z A T 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BK/KTF/00174-7/2022. számon módosított] környezetvédelmi engedélyt – az engedélyes kérelmére – az 

alábbiak szerint  

 

módosítom: 

 

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

„Tevékenység alapadatai” elnevezésű táblázata helyébe az alábbi táblázat lép: 

 

Tevékenység alapadatai  

 

Alapadatok K1 üzem K2 üzem Mértékegység 

Technológiai alapadatok 

Termelési kapacitás 216.000 205.000 szgk/év 

Maximális termelési kapacitás 34 30 szgk/óra 

Présüzem gyártási kapacitása 10.000 10.000 löket/nap 

Összes bevont teljes fémfelület 19.440.000 21.525.000 m
2
/év 

Kezelő kádak össztérfogata 1.394 1.636 m
3
 

Oldószerfelhasználás 829 615 t/év 

Beépített bemenő hőteljesítmény (Energiaközpont) 68,05 18,2 MW 

Beépített hűtési kapacitás 14.680 28.000 kW 

Beépített hőszivattyú teljesítmény (fűtési/hűtési) 2.800/2.050 n.r. kW 
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Dolgozói parkoló férőhely 1.657 1.252 db szgk 

Késztermék-tároló („outbound”) terület férőhely 2.392 2.215 db új szgk 

Óriás kamion (Gigaliner) parkoló 57 db 

Területfoglalás 

Telekméret (hrsz. 26500 + 8683/401) 4.427.656 m
2
 

Üzemi terület 1.852.320 880.000 m
2
 

Épület alapterület összesen 406.562 368.997 m
2
 

Szolgáltatási igény 

Földgáz 12.461.945 11.275.000 Nm
3
/év 

Villamos energia 118.762 112.714 kV A 

Vízfelhasználás 301.851 348.500 m
3
/év 

Szennyvíz 

- melyből festőüzemi technológiai szennyvíz 

234.446 

121.982 

287.000 

164.000 

m
3
/év 

m
3
/év 

 

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

gyártási technológia általános bemutatása:” alfejezet „I. PRÉSÜZEM (PRESSWERK, PW)” című 

része az alábbiakkal egészül ki: 

 

Présüzemi logisztikai (PW-LOG) csarnok 

 

A tervezett présüzemi logisztikai (PW-LOG) csarnok a „Rohbau” és „Presswerk” üzemek között épül, a 

„Presswerk” csarnoktól nyugati, a „Rohbau” csarnoktól déli irányba. Az épület két nagyobb egységből 

áll, a nagy raktárcsarnokra és az ún. „Kalthalle”-ra tagozódik. A nagy csarnokrész Dél-nyugati sarkában 

egy szociális- és iroda blokk létesül, melyhez gépészeti helyiségek csatlakoznak. Az új épület két 

nyaktaggal kapcsolódik a szomszédos épületekhez, melyen keresztül biztosított a technológiai kapcsolat 

az új raktárcsarnok és a meglévő „Presswerk” és „Rohbau” épületekhez.  

A tervezett épület kizárólag logisztikai raktározási funkciót tölt be, ahol előregyártott acél 

polcrendszerekkel 7,0 méteres tárolási magasságig raktároznak alapvetően 98%-ban fém alkatrészeket, 

2%-ban műanyag elemeket. A csarnokba legnagyobb részben a présüzemben legyártott fémelemek 

kerülnek be, melyek innen kerülnek át gyártási igény szerint a karosszéria üzem (Rohbau) 

csarnoképületbe. A csarnokon belüli anyagmozgatást targoncákkal végzik. 

 

III. Az engedély rendelkező részének 6-7. oldalán, a „TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE” fejezet, „A 

gyártási technológia általános bemutatása:” alfejezet, „IV. ENERGIAKÖZPONT 

(ENERGIEZENTRALE)” című rész az alábbiakkal egészül ki: 

 

Az energiaközpont HKS épületét a tervezett fejlesztés keretében egy rasztermezővel bővítik a keleti 

oldalon. A bővítés egy különálló, zárt gépészeti tér lesz, ahol 2 db, egyenként 1.400 kW fűtési és 1.025 

kW hűtési teljesítményű hőszivattyút építenek be, és 1 db további hőszivattyú részére tartalék helyet 

tartanak fenn. A tetőn 3 db 1.000 kW hűtési teljesítményű hűtőtornyot helyeznek el.  

A hőszivattyús berendezések a gyár távhűtési rendszeréből kinyert hőenergiát a gyár távfűtő rendszerébe 

táplálják be, így egyidejűleg hideg- és melegenergiát is termelnek villamos áram felhasználásával. A 

berendezések alkalmasak lesznek hűtőgépként történő üzemeltetésre is, ekkor a hűtőoldalon megtermelt 

hőt a tetőn telepített hűtőtornyokon keresztül adják le a környezetbe.  

 

IV. Az engedély rendelkező részének 8-9. oldalán lévő „TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-

VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet az alábbiakkal egészül ki: 

 

Présüzemi logisztikai (PW-LOG) csarnoképület létesítés 

Az építés során levegőkörnyezeti szennyező forrásnak minősülnek a munkagépek és tehergépkocsik belső 

égésű motorjai, a talajmozgatás és egyéb porral szennyezett területekből eredő kiporzás. Az építési 

tevékenység ütemezetten valósul meg, emiatt a légszennyező anyagok kibocsátása időben és területileg 

egyaránt eloszlik. Emellett jelentős mennyiségű föld és talaj mozgatása nem várható, jelentős volumenű 

talajkitermelésre nincs szükség, kizárólag befejező tereprendezési műveletek merülnek fel anyagmozgatás 

tekintetében. Az építés során képződő por jellemzően a munkaterület közelében kiülepszik normál 
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meteorológiai körülmények között. A porterhelés csökkentése érdekében a munkaterület környezetében 

lévő burkolt utakat locsolással és/vagy seprűs kocsival tartják tisztán. A szállítási útvonalak 

szennyeződésének megelőzése érdekében a szállító járművekről az építési területek, vagy az ideiglenes 

telephelyek elhagyását megelőzően a szennyeződéseket mosással, kézi tisztítással távolítják el. 

Amennyiben szükséges, vizes árkos sárrázót vagy ideiglenes kerékmosót építenek ki. Az építés alatt 

maximum 3-5 db munkagép, valamint 2-3 db tehergépkocsi egyidejű működése várható. A 

dokumentációban foglaltak szerint a kivitelezés légszennyező anyag kibocsátásának hatásterülete 

kizárólag a telephelyet fogja érinteni. 

 

A présüzemi logisztikai csarnokban gépi szellőztető berendezést nem építenek ki. A fűtést a tető alatt 

elhelyezett (nem frisslevegős) termoventilátorok látják el. A hűtést kétféle módon biztosítják. Nappali 

üzemben 10 db, egyenként 10.000 m³/óra légszállítási kapacitású melegvizes termoventilátor, éjszakai 

üzemben a tetőn elhelyezett 6 db, egyenként szintén 10.000 m³/óra légszállítási kapacitással rendelkező 

befúvó (axiál) ventilátor segítségével juttatnak alacsonyabb hőmérsékletű levegőt az épületbe. A hideg 

árurakodó csarnokrészben (Kaltehalle) szintén termoventilátoros fűtést terveznek. A présüzemi logisztikai 

csarnoképületben légszennyező pontforrás nem létesül. 

 

Présüzemi logisztikai (PW-LOG) csarnoképület üzemelés 

A présüzemi logisztikai csarnokban az anyagmozgatást jellemzően elektromos targoncákkal, illetve 

automata (önjáró) szállítókocsikkal végzik, így ezen forgalom tekintetben kipufogógáz kibocsátás nem 

várható. A hideg árurakodó csarnokrészben (Kaltehalle) közúti tehergépkocsik és diesel-hajtású 

mozdonyok közlekednek, emiatt a csarnokrész tetejére egy 20.000 m
3
/h légszállítási teljesítménnyel 

rendelkező kipufogógáz kiszellőztető (axiál) ventilátort telepítenek, mely elszívja és a külső környezetbe 

vezeti a közlekedési eszközök által kibocsátott káros anyagokat. A szellőztetést munkahelyi 

levegőminőség-védelmi szempontok indokolják, ezért ventilátor vezérelt módon, időszakosan tervezik 

működtetni, valamint a légelszívás nem kapcsolódik közvetlenül a kipufogógáz kivezetésekhez, így a 

csarnok levegőjével együtt szellőztetetik ki. 

 

A dokumentációban foglaltak alapján a tervezett présüzemi logisztikai csarnok működésének 

eredményeképpen a teljes üzem közúti tehergépkocsi és vasúti szállítási forgalma nem fog érzékelhető 

mértékben változni, ezáltal a tárgyi présüzemi logisztikai csarnoképület üzemelése nem jár többlet 

légszennyező anyag kibocsátással. 

 

Energiaközpont (HKS) épületbővítés 
A tervezett energiaközpont (HKS) épületet a meglévő energiaközpont épület K-i oldalán, egy 

épülettoldalék kialakításával építik meg, hőszivattyús (fűtő-hűtő) rendszer kiépítésével. A HKS 

energiaközpont hőszivattyús bővítésének kivitelezése viszonylag kis volumenű építési munkálatokkal jár. 

A létesítési terület a teljes üzemi területhez kapcsolódik, ezért jelentős földmunkára, tereprendezési 

munkára nem lesz szükség, csak az alapozási munkák járnak majd kisebb mennyiségű föld 

kitermelésével. A hőszivattyús berendezések a gyár távhűtési rendszeréből kinyert hőenergiát a gyár 

távfűtő rendszerébe táplálják be, így egyidejűleg hideg és meleg energiát is termelnek villamos áram 

felhasználásával. A berendezések alkalmasak lesznek hűtőgépként való üzemeltetésre is, ekkor a 

hűtőoldalon megtermelt hőt a tetőn telepített hűtőtornyokon keresztül adják le a környezetbe.  

A technológiai fejlesztés keretében 2 db, műszaki paramétereikben megegyező hőszivattyút telepítenek 

(további 1 db hőszivattyú részére tartalék hely lesz fenntartva), valamint a tetőn 3 db, szintén azonos 

kivitelű, glikol közvetítőközegű hűtőtornyot helyeznek el. A hőszivattyúk fűtési teljesítménye 1.400 

kW/db, hűtési teljesítménye 1.025 kW/db. A hűtőtornyok hűtési teljesítménye 1.000 kW/db. A 

hőszivattyúkban hűtőközegként ammóniát használnak, mely a berendezéseken belüli zárt körben cirkulál. 

A gépészeti helyiség szellőzését 2 db elszívó tetőventilátor (légszállítási kapacitás 10.000 m³/óra/db) látja 

el. Az energiaközpont (HKS) épület technológiai bővítéséhez kapcsolódóan légszennyező pontforrás nem 

létesül. 

 

Energiaközpont (bővített HKS) épület üzemelés 
A már telepített tüzelőberendezések üzemideje (kihasználtsága) a hőszivattyús hőtermelés működésével 

egyidejűleg várhatóan csökkeni fog, melynek következtében a kibocsátott füstgázok mennyisége is 

csökken. A telepített tüzelési kapacitások változatlanságára való tekintettel, a HKS épület bővítésével az 

üzem levegőtisztaság-védelmi hatásterületének kiterjedése nem változik. 
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V. Az engedély rendelkező részének 12. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „LEVEGŐTISZTASÁG-

VÉDELEM” alfejezete az alábbi előírásokkal egészül ki: 

 

6/C.  A présüzemi logisztikai (PW-LOG) csarnoképület hideg árurakodó csarnokrészében (Kaltehalle) 

(rakodásra) várakozó tehergépkocsik és mozdonyok üresjáratát kerülni kell. 

6/D.  A tehergépkocsik és mozdonyok hideg árurakodó csarnokon való áthaladását a lehető legrövidebb 

időn belül biztosítani kell. 

6/E.  Az ammónia hűtőrendszer üzemeléséről üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnaplóba minden, a 

hűtőrendszer üzemelésével kapcsolatos eseményt (utántöltés, havária, éves nagy karbantartás, 

modernizáció, a karbantartást végző cég neve, stb.) részletesen fel kell jegyezni. Az üzemnaplót a 

telephelyen kell tartani, és ellenőrzéskor a környezetvédelmi hatóság részére be kell mutatni. 

6/F.  Az ammónia hűtőrendszer szivárgásmentességét folyamatos karbantartással, időszakos 

felülvizsgálattal kell biztosítani. 

 

VI. Az engedély rendelkező részének 13-14. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „ZAJ- ÉS 

REZGÉSVÉDELEM” alfejezet 21. -27. számú előírásai helyébe az alábbiak kerülnek: 
 

21. Új zajforrások telepítése kizárólag zajcsökkentési intézkedések végrehajtása mellett megengedett. 

22. Az Energiaközpont (HKS) K-i oldalán kialakítandó bővítés (hűtő-fűtő hőszivattyús rendszer, 

valamint a működtetéséhez szükséges hűtő- és szellőztető berendezések) megvalósulását 

követően, szokásos üzemmenet mellett, a teljes telephelyre vonatkozóan szabványos méréses 

zajvizsgálattal kell igazolni a telephely zajforrásaira vonatkozóan a legközelebbi zajtól 

védendő épületeknél a határértékek teljesülését. A mérésről készült jegyzőkönyvet a 

környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. 

Határidő: az Energiaközpont bővítésének üzembe helyezését követő 60 napon belül. 
23. Az üzem a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 6. § szerinti, számítással meghatározott hatásterületét 

a 21. pontban előírt szabványos méréses zajvizsgálat alapján pontosítani kell. 

Határidő: az Energiaközpont bővítésének üzembe helyezését követő 60 napon belül. 
24. Amennyiben az elvégzett zajvizsgálat jelen engedély „ELŐÍRÁSOK” fejezetének 20. pontjában 

foglaltak szerint megállapított hatásterület növekedését igazolja, a zajvizsgálatról készült 

jegyzőkönyv környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtásával egy időben meg kell kérni a 

zajkibocsátási határértékek módosítását. 

Határidő: az Energiaközpont bővítésének üzembe helyezését követő 60 napon belül. 
25. A közúti gépjárműgyártás tevékenység folytatásakor a zajkibocsátási határértékeknek teljesülniük 

kell. 

Határidő: folyamatos 
26. A K2 üzemegység (ide értve az új présüzemet kiszolgáló, jelen módosítás tárgyát képező PW-

LOG logisztikai csarnokot is) teljes elkészültét, majd próbaüzemét követően a teljes autógyár 

zajhelyzetét ismételten felül kell vizsgálni. A telephely valamennyi zajforrásának üzemszerű 

működése mellett szabványos méréses zajvizsgálattal igazolni kell a legközelebbi zajtól 

védendő épületeknél a határértékek teljesülését. 

Határidő: a K2 üzem próbaüzemét követő 60 napon belül. 

27. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely 

alacsony mértékű zajkibocsátását. 

Határidő: folyamatos 
28. Az üzem zajhelyzetének megváltozását a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint 

a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. 

számú melléklete szerinti tartalommal a be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. 

Határidő: folyamatos 
29. Az üzem területén történő fejlesztésekkel összefüggő építési kivitelezési munkálatok alatt a külön 

jogszabályban meghatározott építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelési 

határértékeknek a legközelebbi védendő területekre vonatkozóan teljesülnie kell. 

 

* 
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Szakkérdés vizsgálata a módosításhoz kapcsolódóan: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

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

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

ingatlanon a BK-05/KTF/00168-52/2018. számon kiadott, BK-05/KTF/00362-4/2019. számon, 

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

22/2021. számon, BK/KTF/00029-40/2021. számon és BK/KTF/00174-7/2022. számon 

módosított környezetvédelmi engedély nem jelentős, épület bővítésére hőszivattyúk telepítésével, 

Présüzemi logisztikai csarnok módosítására vonatkozó  környezetvédelmi engedély 

módosításához közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. A tervezett beruházás megvalósítása örökségvédelmi érdeket nem sért, ezért az engedély 

kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

 

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

 

3.1. A megvalósítás és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a telephely 

környezetében lévő és a szomszédos termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, 

termőföldekre a telephelyről semmilyen hulladék, szennyezett víz, technológiai víz, egyéb 

talajidegen és káros anyag nem kerülhet. 

 

4. a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelésé (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés 

tekintetében): 

 

4.1. A tárgyi környezetvédelmi engedély nem jelentős módosítása [Energiaközpont (HKS) épület 

bővítése hőszivattyúk telepítésével, Présüzemi logisztikai (PW-LOG) csarnok létesítése] ellen 

hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelünk. 
 

* 

 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2392-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

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

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

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

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

22/2021., BK/KTF/00029-40/2021. és BK/KTF/00174-7/2022. számon módosított környezetvédelmi 

engedély nem jelentős - az energiaközpont (HKS) épület bővítése hőszivattyúk telepítésével, présüzemi 

logisztikai (PW-LOG) csarnok létesítése miatti - módosítására irányuló engedélyezési eljárásban 
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szakhatósági hozzájárulásomat megadom 
 

az alábbi feltételek betartása mellett: 

1. A K1 üzemegység területén lévő energiaközpont és présüzem bővítésének kivitelezése, 

üzemeltetése a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon végezhető. 

2. A bővítmények kivitelezése és üzemeltetése során nem okozhatják a felszín alatti víz szennyezése 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban 

meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti vízben. 

3. A kivitelezés és tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen 

anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi 

megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható. 

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

kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

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

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

támadható meg.” 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/2569-1/2022.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalása az alapkérelemre: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BK/KTF/00029-40/2021. számon és BK/KTF/00174- 7/2022. számon módosított] környezetvédelmi 

engedély nem jelentős [Energiaközpont (HKS) épület bővítése hőszivattyúk telepítésével, Présüzemi 

logisztikai (PW-LOG) csarnok létesítése tárgyú] módosításhoz érkezett kérelem szakhatósági 

állásfoglaláshoz - az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való kitettségből eredő várható hatások 

szakkérdésben - katasztrófavédelmi szempontból 

 

h o z z á j á r u l o k. 

 

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

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

 

* 

 

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

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

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

engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
 

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi 

hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő 

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

határidővel intézkedési terv készítésére. 
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A kérelmező az eljárás 600.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem 

merült fel. 

 

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

válik. 

 

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

döntést sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági 

felülvizsgálata érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló 

törvényben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért 

döntés közlésétől számított 30 napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi 

Törvényszékhez (a továbbiakban: bíróság) kell címezni.  

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

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

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

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

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet 

meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre 

kötelez. 

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól 

az eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha 

szükségesnek tartja tárgyalást tart.  

 

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Előzmények: 

 

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

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

Engedélyes részére egységes szerkezetben környezetvédelmi engedélyt adott a Kecskemét Déli 

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

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

tevékenységhez. 

 

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

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

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

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

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

bővítésére vonatkozó] felülvizsgálati dokumentáció alapján módosította. 

 

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

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

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

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

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

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

módosította. 

 

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

Bálint 2017. november 22-én a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott [60536-3-
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93/2016. számon és BK-05/KTF/00258-6/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-28-4/2017.) módosított] 

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

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

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

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

alatti KILK bérelt csarnokban valósítaná meg a személyautógyártást kiegészítő tevékenységét. 

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

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

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

 

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

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

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

környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmet [karosszéria manipulációs és szortírozási 

tevékenység környezetvédelmi felülvizsgálata dokumentációt] nyújtott be a Járási Hivatalhoz. 

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

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

 

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

Bálint 2018. április 17-én a K2 személyautógyár megvalósítása tárgyú környezeti hatásvizsgálati 

dokumentációt, tartalma alapján a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott [60536-3-

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

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

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

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

egységes szerkezetben környezetvédelmi engedélyt adott. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

környezetvédelmi engedélyt az Engedélyes megbízásából eljáró EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki 

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

üzemrész – karosszériaüzem bővítése és egyéb kiszolgáló létesítmények (területfoglalások 

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

 

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

környezetvédelmi engedélyt – az Engedélyes megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda 

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

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

 

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

fenti számú környezetvédelmi engedélyt az Engedélyes meghatalmazása alapján eljáró EDiCon 

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

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

alapján. 

 

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

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

Göngyölegtároló épület bővítése miatti) módosítása iránti – kérelem és az EDiCon Környezetvédelmi 
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Mérnöki Iroda Kft. által 2021. február 12. napján előterjesztett (a ZKS magasraktár épület bővítése 

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

számú határozatával módosította a fenti számú környezetvédelmi engedélyt.  

 

Majd a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a BK/KTF/00029-40/2021. számú határozattal módosította 

a fenti számú környezetvédelmi engedélyt az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. által 2021. 

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

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

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

módosítása iránti – kérelem alapján. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal legutóbb a BK/KTF/00174-7/2022. számú határozattal 

módosította a fenti számú környezetvédelmi engedélyt a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 

által 2021. december 27. napján előterjesztett – a környezetvédelmi engedély nem jelentős (elektromos 

hajtású személygépkocsi gyártás miatti) módosítása iránti – kérelem alapján. 

 

* 

 

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

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

2910-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14398649#cegkapu) 2022. május 16. napján – a 

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

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

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

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

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

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

BK/KTF/00029-40/2021. számon és BK/KTF/00174-7/2022. számon módosított] környezetvédelmi 

engedély nem jelentős [Energiaközpont (HKS) épület bővítése hőszivattyúk telepítésével, Présüzemi 

logisztikai (PW-LOG) csarnok létesítése tárgyú] módosítása iránti – kérelmet terjesztett elő a 

hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 

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

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

ügy. 

 

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

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

kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. március 1. napján módosult 

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

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

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

el. 

 

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

eljárás feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, a tényállás tisztázása, illetve szakkérdés vizsgálata, 

szakhatóság megkeresése volt szükséges), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 2022. 

május 23. napján kelt, BK/KTF/04369-2/2022. 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. 
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Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

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

alapján határoztam meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/04369-3/2022. számú hiánypótlási felhívásra az eljárás 600.000 Ft 

igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazolták. 

 

Az Engedélyes kérelmét érdemben megvizsgálva hatóságunk a következőket állapította meg: 

 

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

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

jelentősnek. 

 

A dokumentációban foglaltak szerint a telepítési helyszín terepszintje rendezett, jelentős földmunkára, 

tereprendezési munkára nem lesz szükség. Az alapozási munkák azonban viszonylag kisebb mennyiségű 

föld kitermelésével járnak. 

 

A fejlesztést az indokolta, hogy a kecskeméti présüzem bővítéséhez kapcsolódóan további logisztikai 

területekre merült fel igény a szakaszosan gyártott tételek átmeneti tárolása érdekében. A présüzemi 

logisztikai csarnoképület várható teljes kivitelezési ideje ~6-7 hónap, az építkezés a rendelkezésre álló 

tervek szerint 2022. III. negyedévében kezdődik. A teljes kivitelezés az alábbi 1 hónapnál hosszabb, de 

egy évnél rövidebb idejű rész-munkafolyamatokra bontható: 

- Közművezetékek kiváltása, új infrastruktúra kiépítése 

- Területelőkészítő földmunka, alapozás: Az építmény cölöpalapozású, alagsori szint hiányában 

talajvízszint süllyesztésre nem kell számítani. 

- Tartószerkezet- és homlokzatépítés: Az épület vasbeton tartó oszlopai és acéllemez paneleinek 

összeszerelése és szigetelése a helyszínen történik. 

- Épületgépészeti szerelés: Szakipari munkák, technológiai szerelések, elektromos szerelés. 

A tervezett új PW-LOG csarnoképület bővítési területének helyét az üzem I. ütemének megépítése során 

tereprendezték, valamint a meglévő, illetve várható igényeknek megfelelően a szükséges infrastruktúrát is 

kialakították az esetleges bővítések lehetőségét is figyelembe véve. A beruházás megvalósulásakor 

azonban szükség lesz a meglévő infrastruktúra kisebb mértékű átépítésére, fejlesztésére az új 

csarnoképület területfoglalása miatt. A PW-LOG csarnoképület létesítése során a jelenlegi 

terepviszonyoknak köszönhetően nagyobb mértékű durva terepmunkára nem lesz szükség, azonban a 

tervezett beruházás tekintetében mélyépítési (résfalazási/fúró-cölöpözési) munkálatok várhatók. 

Az új létesítmény tervezett területfoglalása: 

- Nagy csarnokrész (234 m
2
 területű szociális, irodai és egyéb kiszolgáló helyiségekkel):  15.795 

m
2
 

- „Kalthalle” rakodó csarnokrész:          2083 m
2
 

- Nyaktagok (PW, ill. RB csarnok irányában):        283 m
2
 

- Összes beépített terület:          18.160 

m
2
  

 

A cégcsoport fenntarthatósági és környezetvédelmi célkitűzéseinek elérése érdekében az energiaközpont 

energiatermelési folyamataiban megújuló energiaforrások felhasználása és energiavisszanyerés valósul 

meg hűtő-fűtő hőszivattyús rendszer telepítésével. Az energiaközpont bővítésének kivitelezése viszonylag 

kis volumenű építési munkálatokkal jár. A teljes épület kialakítás, gépészeti szerelés és berendezés 

telepítés 2022. II. félévében teljes körűen lezajlik. Az energiaközpont (HKS) jelenlegi fejlesztése során 

egy ~14,5x15,3 m alapterületű, kétszintes, 11,6 m magas épületbővítést terveznek megvalósítani (az 

Energiaközpont K-i homlokzatához hozzáépítve), melynek építési munkálatai az előzetesen már 

tereprendezett bővítési területen belül 2-3 hónap alatt kivitelezhetőek síkalapozás/kehelyalapozás mellett. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy az új épületek a meglévő üzemi ivóvíz- és 

szennyvíz hálózatba lesznek bekötve. Az épületekben normál üzemmenet mellett kizárólag szociális 

vízfelhasználás és kommunális szennyvízképződés várható. Az energetikai rendszer rendkívüli ürítésekor 

azonban történhet használt víz kibocsátás a meglévő szennyvízgyűjtő hálózatba. Az épületek 

tetőfelületeiről, illetve az útburkolatokról összegyűjtött csapadékvizeket a gyár meglévő esővíz elvezető 
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rendszerébe, majd a meglévő szikkasztó rendszerbe vezetik be. A tárgyi bővítés keretében várható többlet 

csapadékvíz, illetve a keletkező szociális szennyvíz mennyisége csekély. A tevékenység üzemszerű 

folytatása mellett a földtani közeg szennyeződése nem várható, ezért a környezetvédelmi engedély földtani 

közeg védelme fejezeteinek módosítása nem indokolt. 

 

A tervezett módosításokkal kapcsolatosan [a K1 Présüzemhez kapcsolódó PW-LOG csarnoképület 

építése, valamint az energiaközpont (HKS) fejlesztése] a benyújtott dokumentáció alapján zaj- és 

rezgésvédelmi szempontból az alábbiak állapíthatók meg: 

 

A teljes MBMH Kft. üzemi területére vonatkozóan jelenleg a BK-05/KTF/00168-52/2018. számon 

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

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

40/2021. számon és BK/KTF/00174-7/2022. számon módosított] környezetvédelmi engedély érvényes, 

amely a teljes üzemre vonatkozóan tartalmazza az aktuális zajkibocsátási határértékeket az 

„Előírások”fejezet 20. pontjában előírtak szerint. 

 

A teljes üzem részletes zaj- és rezgésvédelmi felülvizsgálata legutóbb a Festőüzemre vonatkozó 

tevékenység folytatásához szükséges BK-05/KTF/02627-27/2018. számú egységes környezethasználati 

engedély teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata során, 2021. július-augusztus hónapokban történt 

meg. 

 

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy az üzem területére 2020 októberében elvégzett részletes 

környezeti zajvédelmi vizsgálatok eredménye volt 2021 augusztusában is aktuális állapotnak tekinthető. 

 

A Présüzem korábbi csarnokbővítéséhez szükséges környezetvédelmi, illetve építési engedélyek 

beszerzését megelőző hatósági eljárások során zajtérképező szoftver segítségével modellezték, majd 

zajtérképeken ábrázolták az akkor éppen aktuálisnak vehető – a K2 beruházás várható zajhatását is 

magába foglaló – zajvédelmi alapállapotot, illetve a K1 üzemi területen belül található Présüzem tervezett 

(és jelenleg is még átadás alatt álló) csarnokbővítésének megvalósulása után várható zajkibocsátási 

állapotot is. 

 

Mivel 2020 októbere óta a jelen engedélyeztetési eljárás megindításának időpontjáig az MBMH Kft. 

területén létesített üzemeken belüli technológiákban – a vizsgált és engedélyezett K2 beruházáson, illetve 

K1 Présüzem bővítésén kívüli - zajkibocsátást növelő jelentős mértékű változás nem történt és zajvédelmi 

szempontból újabb domináns üzemi tevékenység nem volt tapasztalható a legközelebbi védendők 

környezetében, a 2020 októberében lefolytatott környezetvédelmi hatósági engedélyeztetés során (illetve 

a 2021 augusztusában elvégzett felülvizsgálat idején is) bemutatott, K2 beruházás és K1 Présüzem 

csarnokbővítés megvalósulása után várható – jelenleg még csak modellezett – zajterhelési állapot 

tekinthető jelen engedélyeztetési eljárás idején is aktuális környezeti zajvédelmi alapállapotnak a teljes 

MBMH üzem, így a tervezett fejlesztésekkel érintett Energiaközpont és Présüzem tekintetében is. 

 

Fontos azonban megemlíteni, hogy a telephely zajkibocsátásának értékelésénél nem választhatóak külön 

az egyes tevékenységek, azokat együtt kell értékelni. A telephelyen folytatott tevékenység legfontosabb 

zajforrás-csoportjai az alábbiak: 

 présüzem, 

 karosszéria üzem, 

 festőüzem, 

 összeszerelő üzem, 

 energiaközpont, 

 tesztpálya, 

 belső szállítás, 

 parkoló. 

 

A 2020. októberében elvégzett üzemi zajterhelés vizsgálat számításai alapján megállapításra került, hogy 

a K2 üzemi bővítés önmagában is jelentős mértékű zajterhelés növekedést okozhat a tervezési területtől 

K-re, illetve DK-re fekvő védendő létesítmények környezetében. A vizsgálatok egyértelműen kimutatták, 
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hogy e jelentős zajterhelés növekmény elsősorban az energiaközpont tetejére tervezett 7 db, nagy 

zajkibocsátású hűtőnek köszönhető. 

 

Jelen módosítás az Energiaközpont (HKS) fejlesztésére is vonatkozik, amelynek során egy kétszintes, 

14,5x15,3 m alapterületű épületbővítés megvalósítása tervezett az Energiaközpont K-i homlokzatához 

hozzáépítve. A bővítés egy különálló, zárt gépészeti tér lesz, melynek földszintjén és belső galériaszintjén 

új hőszivattyús hűtési-fűtési rendszereket, gépészeti berendezéseket telepítenek. A bővítéshez kapcsolódó 

kültéri hőleadó hűtőegységeket szabadtéren, a tetőn helyezik el. 
 

Az Energiaközpont (HKS) tervezett bővítésének kivitelezése viszonylag kis volumenű építési 

munkálatokkal jár, a teljes bővítés a tervek szerint 2022. II. félévében, 2-3 hónap alatt teljes körűen 

lezajlik.  

Az új présüzemi logisztikai csarnoképület várható teljes kivitelezési ideje 6-7 hónap, a munkálatok 

megkezdése 2022. III. negyedévében tervezett. Az építési munkálatokat kizárólag a zajszempontú nappali 

időszakban, a 6-22 óra közötti időszakban tervezik végezni. 

 

A benyújtott dokumentáció az Energiaközpont bővítésének kivitelezésével kapcsolatban megállapítja, 

hogy a legközelebb eső, zajvédelmi szempontból védendő létesítmények a kivitelezéssel érintett 

munkaterületek határától mintegy 140 m-re találhatóak. A vonatkozó legszigorúbb nappali határérték 

[LTH(nappal) = 60 dBA] a számítások szerint már 82 m-nél teljesül, így biztonsággal megállapítható, hogy az 

elvégzett számítások alapján, a legközelebbi védendő homlokzatok előtt a nappali határértékek 

teljesülni fognak, így az építkezés által okozott környezeti zajterhelés várhatóan megfelel a 

környezeti zajvédelem előírásainak. 

 

Az új PW-LOG csarnoképület építése során az üzem I. ütemének kialakításakor létrehozott infrastruktúra 

átalakítására lesz szükség, amelynek keretében mélyépítési (résfalazási, cölöpözési) munkálatok 

várhatóak.  

A benyújtott dokumentációban szereplő vizsgálati eredmények (számítások) alapján a PW-LOG 

csarnoképület építése során a legközelebbi védendő homlokzatok előtt a nappali határértékek 

teljesülni fognak. Az építkezés által okozott környezeti zajterhelés így várhatóan meg fog felelni a 

környezeti zajvédelem előírásainak. 

 

A kivitelezési munkák alatt várható közúti forgalom közvetlenül lakott területeket nem fog érinteni. 

A tervezett fejlesztések volumenét tekintve, az építkezések alatt fennálló szállítási igény napközben 

várhatóan nem haladja meg az egyes járműkategóriákban a 3-4 jármű/óra mértéket, vagyis a jelenlegi 

bővítések kivitelezésének szállítási igénye nagymértékben elmarad a korábbi kivitelezési 

munkálatok szállítási tevékenységétől, valamint az üzem jelenlegi üzemi közúti forgalmától, ezért a 

most tervezett fejlesztések (HKS fejlesztése hőszivattyús rendszerekkel, illetve PW logisztikai 

csarnokbővítése) építkezési munkálatainak közlekedéséből fakadó közúti szállítás zajhatása 

várhatóan nem fogja jelentősen módosítani a szállítási tevékenységgel érintett nagyforgalmú 

útvonalak zajkibocsátását, valamint azok hatásterületét. 

 

A létesítéssel kapcsolatos szállítási tevékenység kizárólag közúton, csak a zajszempontú nappali 

időszakban (6-22 óra között) fog bonyolódni az üzem 2-es kapuján (Tor 2) keresztül. Mivel a tervezési 

terület a nagyforgalmú M5-ös autópályáról külterületen közvetlenül megközelíthető az „54. számú főút – 

Daimler út” útvonalon keresztül, a létesítés során alapvetően ezt az útvonalat kívánják használni, így a 

tervezett szállítási útvonalak lakott területeket közvetlenül nem érintenek. Mivel a korábbi, nagyobb 

méretű fejlesztések alkalmával a kapcsolódó szállítási tevékenység nem módosította észrevehető módon 

az érintett utak zajkibocsátását, a jelenlegi, kisebb volumenű fejlesztések esetében sem várható a 

zajkibocsátásban jelentős változás. 

 

A telephely üzemi zajkibocsátására vonatkozóan továbbra is a BK-05/KTF/00168-52/2018. számú 

környezetvédelmi engedélyben meghatározott zajkibocsátási határértékek vannak érvényben. 

 

Az engedély – az üzem zajhelyzetével kapcsolatos – előírása, hogy a már elkészült, vagy készülő 

létesítmények (K1 présüzem csarnokbővítés, K2 beruházás) befejezését, majd próbaüzemét követően a 

teljes telephely zajhelyzetét szabványos, méréses zajvizsgálat keretében felül kell vizsgálni. Ezzel a 
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jelenleg csak becslésekre, valamint számításokra (szoftveres modellezésre) alapozott, üzemi zajra 

vonatkozó hatásterületet pontosítani kell. 

 

A pontosított hatásterület alapján a környezetvédelmi engedélybe foglalt, az érintett védendő 

területeket és létesítményeket, az egyes ingatlanok helyrajzi szám szerinti felsorolását is tartalmazó 

zajkibocsátási határértékeket megállapító rész („Előírások” 20. pont) módosítása szükséges. 

 

A hatásterülettel érintett területek (ingatlanok) száma a jelenleg érvényes környezetvédelmi engedélyhez 

viszonyítva várhatóan jelentős mértékben változni fog (lásd a benyújtott dokumentáció 6.4.3 fejezet, 49.- 

55. old. táblázat: A K2 beruházás, illetve K1 Présüzem csarnokbővítés együttes megvalósulását követően 

az üzem éjjeli időszakra jellemző – jelenleg aktuálisnak tekinthető - zajvédelmi szempontú 

hatásterületének bemutatása). Ezen túlmenően a fentebb említett beruházás, illetve a bővítések még nem 

tartalmazzák a jelenlegi fejlesztéseket, illetve értelemszerűen ezek járulékos környezeti zajkibocsátását 

sem veszik figyelembe. 

 

A jelenleg tervezett fejlesztések egyrészt a Mercedes-Benz cégcsoport kitűzött fenntarthatósági és 

környezetvédelmi célkitűzéseinek elérése érdekében az Energiaközpont (HKS épület) energiatermelési 

folyamataiba integrált megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére irányulnak, másrészt a piaci 

és gyártási igények optimalizációját szem előtt tartva a jelenleg átadás alatt álló új présüzemi 

gyártócsarnok (PW2) kiszolgálása érdekében történnek. 

 

Az előzőeknek megfelelően az Energiaközpont (HKS) épülete egy új, hűtő-fűtő hőszivattyús rendszerrel 

egészül ki, a jelenlegi épület ÉK-i részének bővítésével. Az új présüzem (PW2) kiszolgálása érdekében 

egy a présüzemhez kapcsolódó logisztikai csarnok (PW-LOG) létesítése tervezett. A fejlesztések során 

kültéri zajforrásokat is létesítenek. 

 

A tervezett logisztikai csarnoképület kialakításakor figyelembe vették, hogy az alapanyagot beszállító 

vasúti kocsik, és a termékek kiszállítását végző kamionok zárt térben (az ún. „Kaltehalle” területén) 

legyenek rakodhatóak, így az árurakodás üzemi zaja zárt téren belülre koncentrálódik. 

 

A logisztikai csarnokba rotációs hővisszanyerővel ellátott gépi szellőztetést nem terveznek. A téli fűtést 

tető alatt elhelyezett, melegvizes thermoventilátorokkal biztosítják majd. A csarnoképület hűtése egyrészt 

történhet a thermoventilátorok segítségével (belső levegő keringtetésével és hűtésével), valamint éjszakai 

üzemben a tetőn létesítendő 6 db 10.000m
3
/h légszállítású ventilátor által bejuttatott hűvösebb levegővel. 

 

A „Kaltehalle” területén kamionos és vasúti közlekedés is tervezett, emiatt CO2 vezérelt szellőztetést kell 

biztosítani a forgalommal érintett területen. Ennek érdekében a tetőn egy 20.000 m
3
/h légszállítású 

axiálventilátort telepítenek, mely elszívja a közlekedési eszközök által kibocsátott káros anyagokat. A 

„Kaltehalle” két oldalán a földszint közelében, a vasúti sín fölött pedig magasponton, a dízelmozdony 

felett terveznek elszívást. Az egyes légtechnikai befúvó-, kifúvó egységeket hangtompított kivitelben 

építik be. 
 

A HKS bővítése egy különálló, zárt gépészeti tér lesz, melynek földszintjén és belső galériaszintén új 

hőszivattyús hűtési-fűtési rendszereket, gépészeti berendezéseket telepítenek. A benyújtott 

dokumentáció szerint a kapcsolódó kültéri hőleadó hűtőegységeket (3 db 14 ventilátoros 

folyadékhűtőt) szabadtéren, zajcsillapítás nélküli kivitelben, 14-16 m magasságban a tetőn helyezik 

el. Az Energiaközpont gépészeti terének szellőztetését biztosító elszívó ventilátorokat zajcsillapított 

kivitelben alakítják ki. 

 

Az előzőek alapján megállapítható, hogy a tervezett új fejlesztések esetében a létesítmény üzemelése 

során külső környezeti zajvédelmi szempontból meghatározó, domináns üzemi zajforrásnak: 

 az Energiaközpont (HKS épület) tervezett bővítése során az új hőszivattyús hűtési-fűtési rendszerek 

tetőn elhelyezett kültéri hűtőegységei, valamint 

 az új PW-LOG csarnokbővítés esetében pedig a tetőszinteken elhelyezett befúvó és elszívó 

ventilátorok hangcsillapított beszívó és kifúvó nyílásai számítanak. 
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Ezen létesítendő új domináns zajforrások hatását a legközelebbi védendő homlokzatok előtt a 

dokumentáció zaj- és rezgésvédelmi fejezetében (6.6.3 fejezet) számítással vizsgálták meg. Az 

eredmények alapján megállapítható, hogy az új zajforrásoktól ÉK-i irányban elhelyezkedő Bende tanya 

I. (2001), illetve a Bende tanya II. (2002) elnevezésű vizsgálati pontok (védendő homlokzatok) 

esetében az üzem várható zajterhelése – a teljes K2 üzemi bővítés korábbi engedélyeztetési eljárásban 

bemutatott megvalósulása esetén – a jelen dokumentációban ismertetett fejlesztéseket megelőzően is 

teljesen megközelítheti a kisvárosias, kertvárosias, falusias, valamint telepszerű beépítésű 

lakóterületekre meghatározott éjjeli határértéket, így a létesítendő új domináns zajforrások 

telepítésénél a technológia lehetőségeihez mérten megfelelő mértékű zajcsillapítási megoldást kell 

megvalósítani. 

 

Az elvégzett vizsgálatok alapján a dokumentáció megállapítja, hogy a tervezett újabb fejlesztések által 

kiváltott zajkibocsátás, még a legszélsőségesebb, legkedvezőtlenebb üzemi állapotokat, illetve részben 

akadálymenetes terjedést feltételezve is jelentős mértékben elmarad az üzem jelenlegi – szoftveres 

zajtérképezési módszerrel meghatározott – zajterhelésétől, így biztonsággal kijelenthető, hogy a tárgyi 

Energiaközpont-fejlesztés, illetve a PW-LOG csarnokbővítés együttes megvalósulása várhatóan 

nem lesz jelentős hatással a teljes üzem jelenleg aktuális zajterhelésének alakulására. 
 

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületével kapcsolatban megállapítható, hogy a jelenleg 

aktuálisnak tekinthető, a K2 beruházás és a K1 présüzemi bővítés zajforrásait is figyelembe vevő, a ZajR. 

szerint számított zajvédelmi szempontú hatásterületet a présüzemi bővítésre vonatkozó környezetvédelmi 

felülvizsgálati dokumentációban (a rendelkezésre álló tervezési adatok alapján) meghatározták és 

részletesen bemutatatták 2020 októberében. 

 

Jelen zajvédelmi munkarészben elvégzett részletes számítások során megállapítást nyert, hogy a tárgyi 

Energiaközpont-fejlesztés, illetve PW-LOG csarnokbővítés során beépíteni kívánt zajforrások együttes 

zajhatása a legközelebbi védendők környezetében várhatóan szinte majdnem minden vizsgálati pontban 

jóval kisebbnek (ΔL > 10 dB-nek) adódik – még maximális kapacitáson történő folyamatos üzemeltetés 

mellett is, valamint az üzemi terület beépítettségének csillapító hatását is figyelmen kívül hagyva -, mint 

az üzem jelenlegi – szoftveres zajtérképezési módszerrel meghatározott - zajterhelése. 

 

Előírások indokolása: 

 

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indoklása: 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §-a szerint tilos a 

légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt 

fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan 

mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.  

Az Lvr. 26. § (1) bekezdése szerint diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket 

érvényesíteni kell. 

 

Zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása: 

A tevékenység a ZajR. hatálya alá tartozik. A benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 

számításai alapján, továbbá a tervezett egyéb fejlesztésekkel foglalkozó dokumentációk alapján az üzem 

hatásterülete és zajkibocsátása a bővítések hatására megnő. A dokumentációkban elvégzett, illetve 

bemutatott számításokat szabványos zajméréssel pontosítani kell. 

A benyújtott dokumentáció alapján a telephely üzemelése a bővítést követően megfelel a környezeti zaj- 

és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

által előírt zajterhelési határértékeknek, ezért az üzemelésnek zajvédelmi akadálya nincs.  

A zajkibocsátási határértékek meghatározása a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a 

zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet előírásain, a 

létesítmény hatásterületének lehatárolása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-án alapulnak. 

A ZajR. 3. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése 

érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet, vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére 

kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét. 
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A telep zajhelyzetének megváltozását a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete 

szerinti formanyomtatványon a környezetvédelmi hatósághoz kell bejelenteni. 

 

* 

 

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

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

rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása (a módosítás vonatkozásában): 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A benyújtott dokumentációt átvizsgálva megállapítottuk, hogy a környezetvédelmi engedély módosítása 

közegészségügyi szempontból nem kifogásolt. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

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

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

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

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) 

Korm. rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

Korm. rendelet, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény alapján adtam ki. 

 

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

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

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

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

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

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

 

2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának 

indokolása: 

 

Hivatalom adatai alapján a tárgyi beruházás területén korábban a régészeti szakmunka megtörtént, ezért 

megállapítottam, hogy a beruházás terv szerinti megvalósulása örökségvédelmi érdeket nem sért. 

 

Az Örökségvédelmi Hatóság illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a Rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve az 5. sz. melléklet I. 

táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

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

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

Talajvédelmi hatóságként a kormányhivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

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

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

 

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

melléklet I. táblázatán alapul. 
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4. A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék 

kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés 

vizsgálatának indokolása): 

 

A környezetvédelmi engedély nem jelentős módosítása az Energiaközpont (HKS) épület bővítésére 

hőszivattyúk telepítésére, Présüzemi logisztikai (PW-LOG) csarnok létesítésére irányul. 

 

A környezetvédelmi engedélykérelmi dokumentációban szereplő hatások nem változnak. 

A HKS épületben telepítendő berendezések üzemeltetése a szokásos karbantartási hulladékokon 

túlmenően nem jár hulladékképződéssel. A présüzemi logisztikai csarnok esetében is kizárólag olyan 

hulladékok keletkezhetnek, amelyek a gyártás más lépéseiben is keletkeznek (pl. szennyezett törlőkendők 

(HAK 15 02 02*). A teljes üzemre vonatkozó változatlan gyártási kapacitás, az új logisztikai csarnok 

épület működésével nem növekszik az üzemben jelenleg is keletkező hulladékok mennyisége.  

A fentiek értelmében új gyűjtőhelyek kialakítása nem válik szükségessé.  

 

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

azonosító: 60536-35-45/2018.) kiadott, utoljára BK/KTF/00174-7/2022. iktatószámon módosított 

környezetvédelmi engedély határozat módosítása. 

 

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

köteles vizsgálni. 

 

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

alapján adta meg nyilatkozatát. 

 

* 

 

A módosítás vonatkozásában az érintett szakhatóságokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

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

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

§ (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és természetvédelmi ügyek” 

megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában (vízügy-vízvédelem) valamint 4. pontjában (iparbiztonság) 

meghatározott szakkérdések tekintetében kerestem meg BK/KTF/04369-5/2022. számon. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2392-1/2022.ált. számon, a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/2569-1/2022.ált. számon szakhatósági állásfoglalását megadta. 

 

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

állásfoglalások” fejezetben előírtam.  

 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások indokolása: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2392-1/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hatóságomra 2022. május 23. napján beérkezett 

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

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

(továbbiakban MBMH Kft.) kérelmére indult, a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 

26500 hrsz.-ú telephelyen végzett közúti gépjárműgyártási tevékenységre vonatkozó BK-05/KTF/00168-

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

 

Az eljáró hatóság vízügyi hatóságom rendelkezésére bocsátotta az EDiCon Kft. által készített, 2022. 

május 11-ei dátummal ellátott, a BK-05/KTF/00168-52/2018. (60536-35-45/2018.) számon kiadott, BK-

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

22/2021., BK/KTF/00029-40/2021. és BK/KTF/00174-7/2022. számon már módosított környezetvédelmi 

engedély ismételt módosítására vonatkozó dokumentációt. 

 

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

sor: 

 

Energiai központ bővítése: 
A K1 területén az energiaközpont (HKS épület) energiatermelési folyamataiban megújuló 

energiaforrások felhasználásának és energiavisszanyerés biztosítása érdekében hűtő-fűtő hőszivattyús 

rendszer telepítését jelenti. Az energiaközponti meglévő HKS épület a tervezett fejlesztés keretében a 

meglévő épület K-i oldalán kerül kibővítésre egy épülettoldalék kialakításával. Az új épület alá kerülő 

közműveket részben kiváltják. 

 

A hőszivattyús berendezések a gyár távhűtési rendszeréből kinyert hőenergiát a gyár távfűtő rendszerébe 

táplálják be, így egyidejűleg hideg- és melegenergiát is termelnek villamos áram felhasználásával. A 

berendezések alkalmasak lesznek hűtőgépként történő üzemeltetésre is, ekkor a hűtőoldalon megtermelt 

hőt a tetőn telepített hűtőtornyokon keresztül adják le a környezetbe. A hőszivattyúkban alkalmazott 

hűtőközeg ammónia. 

 

A tetővizek vákuumos rendszeren keresztül, a külső útburkolatról lefolyó vizek víznyelőkön keresztül 

kerülnek bekötésre a gyár meglévő esővíz elvezető rendszerébe, ahonnan a meglévő szikkasztó rendszerbe 

történik a bevezetés, a csapadékvíz elhelyezése. A tárgyi bővítés keretében várható többlet csapadékvíz 

mennyisége csekély, tekintettel a viszonylag kisméretű tetőfelület-növekményre, így a meglévő rendszer 

kapacitás elegendő a többlet csapadékvíz befogadására. 

 

Az energetikai rendszer működéséből rendes üzemben nem keletkezik szennyvíz. A rendszerek rendkívüli 

ürítésekor képződhet használt víz, melynek kibocsátása a meglévő szennyvízgyűjtő hálózatba történik. Az 

épületen belül padlóösszefolyók és kézmosó kerül kialakításra, ahonnan csekély mennyiségű, kommunális 

jellegű szennyvízképződéssel lehet számolni. 

 

Présüzemhez kapcsolódó logisztikai csarnok létesítése 
A jelenleg átadás alatt álló új présüzemi gyártócsarnok (PW2) kiszolgálása érdekében az MBMH Kft. a 

présüzemhez kapcsolódó logisztikai csarnok (raktár) létesítését is tervbe vette a K1 üzemegység területén. 

(A korábbi tervek szerint a présüzemi logisztikai területek a meglévő karosszéria üzemcsarnokban 

kerültek volna lehatárolásra, azonban ez nem bizonyult megvalósíthatónak.) 

 

Az új csarnoképület ráépül az ott meglévő gravitációs csővezetékekre (DN250 PVC szennyvíz elvezető 

csatornára, DN800 beton, DN250, DN200 PVC csapadékvíz elvezető csatornára). 

 

A tervezett épület területén lévő, nyomás alatt álló csővezetékek (pl. sprinkler fővezeték, ipari víz, 

oltóvízvezeték) kiváltásra kerülnek. Az új vezetékeket az épület nyugati zöldterületén helyezik el. 

 

Az épület vízellátása és szennyvízelvezetése a meglévő hálózatokra való rákötéssel biztosítható. Az 

épületekben kizárólag szociális vízfelhasználás és kommunális szennyvízképződés várható. 

 

A csarnoképületről lefolyó csapadékvíz elvezetés a meglévő hálózatra való rákötéssel megvalósítható. 

 

A hideg árurakodó csarnok tetejéről az elvezetés D-i irányban csatlakozik az E 8-0 csatornához (0,2822 

ha; 89,91 l/s). A nagy logisztikai csarnoktető vízelvezetése egy új bekötő vezeték kiépítésével a CS 1-0-0 

főgerincvezetékhez csatlakozva valósul meg (1,5784 ha, 502,88 l/s, DN800 beton). 

 

A tárgyi fejlesztésekhez kapcsolódó csapadékvíz mennyiség számítások igazolták, hogy az új tetőfelületek 
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és burkolt területek nem teszik szükségessé a meglévő gerincvezeték átmérőjének bővítését, azaz 

megállapítható, hogy a meglévő rendszer hidraulikai kapacitásai elégségesek. 

 

A fenti bővítések miatt K1 gyárrészre vonatkozó „Épület alapterület összesen” értéke növekszik 388 191 

m
2
-ről a HKS épülethez kapcsolódóan 211 m

2
 értékkel, illetve 18 160 m

2 
értékkel a présüzemi logisztikai 

csarnok létesítése eredményeképpen. Összességében tehát 406 562 m
2
 értékre növekszik az MBMH 

személyautógyár épületeinek alapterülete, ami 4,7 %-os növekedésnek felel meg. 

 

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

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

festőüzemi szennyvíz előkezelő rendszer vízilétesítményeire, valamint a telephely szennyvízkibocsátására 

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

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

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

üzemeltetési engedélyt kapott hatóságomtól a központi telephelyen lévő talajvíz monitoring rendszer 

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

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

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

 

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

alapján környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárásban a területi vízügyi, vízvédelmi 

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

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

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

hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol, illetve a 

tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, 

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e. 

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött engedélyezési tervdokumentációban foglaltak 

alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott létesítmény - a rendelkező részben foglalt 

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

nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására, mederfenntartásra, illetve kérelemben bemutatott 

tevékenység az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, illetve a felszíni és a 

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

így az engedély módosításához hozzájárultam. 

 

A rendelkező részben tett előírások indoklása: 

• A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a 

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

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

alapján a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy 

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

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

határértéke. 

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

határozza meg. 

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

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

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

teljesülését. 

 

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

végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok 
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használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető 

közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható. 

 

Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 

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

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

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

nap. 

 

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

mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

 

A szakhatósági megkeresés 2022. május 23. napján érkezett hatóságomra. Hatóságom szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

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

 

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

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

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

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

vételével adtam ki. 

 

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

szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/2569-1/2022.ált. számú, 

szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya, mint engedélyező hatóság 2022. 05. 24-én megkereste 

a Bács-Kiskun Magyar Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - mint első fokú katasztrófavédelmi 

szakhatóságot (a továbbiakban Szakhatóság) a BK/KTF/04369-5/2022. számú ügyben indult egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásban, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

 

A beérkezett dokumentáció Szakhatóságom megvizsgálta és az alábbiakat állapította meg: 

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

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

tartalmazza; 

- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekből származó hatótényezők bemutatása arányban 

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

telepítési helyet esetlegesen érintő károsító hatásokkal; 

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

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

kiindulási mutatókat, számítási módszereket helyesen alkalmazta; 

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

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

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

meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe veszi és a feltárt kockázatok károsító 

hatásainak várható következményeit megfelelően tartalmazza 

 

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

katasztrófáknak való kitettség tekintetébe jogszabályt nem sért, a környezetvédelmi engedély 
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megadásához a Szakhatóság hozzájárult. 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

* 

 

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

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

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

számon és BK/KTF/00174-7/2022. számon módosított] környezetvédelmi engedélyt a rendelkező rész 

szerint módosítottam. 

 

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

 

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

bekezdése és az R. határozza meg. 

 

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

(4) bekezdése határozza meg. 

 

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

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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

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

és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

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

bekezdése rendelkezik. 

 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

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

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

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

tájékoztatást. 

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

 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

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

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 
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A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

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

tájékoztatást. 

 

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

 

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

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

 

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

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

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

közzétételéről.  
 

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

alapján adtam tájékoztatást. 

  

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

meg. 

 

Kecskemét, 2022. június 30. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

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

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

3. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki 

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

4. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

      (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                               HKP 

5. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

 (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                                                                                                       HKP 

6. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                               HKP                                                                                             

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

8.  Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

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

9. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

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

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

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

11. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

     (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)                                                                                             HKP                                                                        

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

13. Hatósági nyilvántartás 

14. Irattár 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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