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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, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14398649#cegkapu) megbízásából eljáró Tomonicska 

Beáta által 2020. augusztus 13. napján előterjesztett – a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület 

elnevezésű, 26500 hrsz. (központi telephely) és 8683/401 hrsz. (KILK csarnok) alatti személyautógyár 

telephelyre vonatkozó – üzemi kárelhárítási tervet 

 

j ó v á h a g y o m, 

 

az alábbi előírásokkal: 

 

1. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon 

azonnal és 8 órán belül írásban tájékoztatni kell. 

2. Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett 

változások rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról gondoskodni 

kell. 

3. A változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül értesíteni kell a módosításra 

vonatkozó tervrészletek megküldésével.  

4. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, 

továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében 

bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.  

5. Amennyiben az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása miatt a gazdálkodó 

szervezetnek nem kell tervet készíteni, úgy azt a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül 

a környezetvédelmi hatósághoz be kell jelenteni. 

6. Az üzemi kárelhárítási tervet elektronikus úton az Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóságnak 

(6720 Szeged, Stefánia 4., Hivatali kapu: ATIVIZIG; KRID azonosító: 616262175) és a Kiskunsági 

Nemzeti Park Igazgatóságnak (székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19., Hivatali kapu: KNPI; 

KRID azonosító: 501975996) meg kell küldeni. 

 

* 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3391-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály megkeresésére indult szakhatósági 
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eljárásban a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 26500 hrsz. alatti központi 

személyautógyár telephelyre és 8683/401 hrsz. alatti KILK csarnokra vonatkozó üzemi kárelhárítási terv 

jóváhagyására irányuló eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom 

 

az alábbi előírások betartásával: 

 

Előírások: 

1. Az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

2. A környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és 

mértékéről - amennyiben az a felszíni- és felszín alatti vizeket érinti - hatóságunkat és az ATIVIZIG-

et haladéktalanul köteles tájékoztatni. 

3. A telephelyen lévő vízilétesítményeket a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell 

üzemeltetni. 

4. Káresemény bekövetkezte esetén a kiváltó okot azonnal meg kell szüntetni, a kárelhárítást célzó 

intézkedéseket haladéktalanul meg kell kezdeni. 

 

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.” 

 

* 

 

A határozat 2025. szeptember 30. napjáig érvényes. 

 

Jelen határozat véglegessé válásával a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

által  BK-05/KTF/02310-6/2017. számon (KTFO-azonosító: 82177-2-4/2017.) kiadott határozat érvényét 

veszti. 

 

A kérelmező az eljárás 5.000 Ft illetékét lerótta. 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 

 

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

102 340 417, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14398649#cegkapu) megbízásából eljáró Tomonicska 

Beáta 2020. augusztus 13. napján – a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület elnevezésű, 26500 hrsz. 

(központi telephely) és 8683/401 hrsz. (KILK csarnok) alatti személyautógyár telephelyre vonatkozó üzemi 
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kárelhárítási terv jóváhagyása 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. 

 

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R.) 6. § (5) bekezdése szerint a területi és az üzemi tervet a környezetvédelmi hatóság hagyja 

jóvá. 

 

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 – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

Hatóságunk BK/KTF/05298-3/2020. számú hiánypótlási felhívására a kérelmező ügyfél megbízásából eljáró 

Tomonicska Beáta 2020. augusztus 25. napján igazolta a képviseleti jogosultságát, valamint 2020. 

szeptember 22. napján az eljárás 5.000 Ft eljásárási illetékének lerovását. 

 

Okirattári nyilvántartásunk és a tervdokumentáció vizsgálata során a következőket állapítottuk meg: 

 

A telephely Kecskemét déli részén, a Duna-Tisza közi Homokhátság közepén, Budapest és Szeged között, a 

Kelet-Nyugat, illetve az Észak - Dél irányú fő közlekedési utak kereszteződésében helyezkedik el. A 

területet az 54. sz. főút (D– i elkerülő út) – 5. sz. főút – Budapest-Szeged vasútvonal és 5. sz. főút csomópont 

– Városföldi közigazgatási határ – valamint Ny, DNy–ról beépítetlen külterületi mező- és erdőgazdasági 

területek és dűlőutak, illetve a Monostori út határolja el. 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület elnevezésű 

telephelyén, az energiaközpontban végzett tevékenységére BK-05/KTF/03593-22/2018. számon (KTFO-

azonosító: 60536-30-30/2018.) egységes szerkezetben kiadott [BK-05/KTF/00847-1/2020. számon 

módosított] egységes környezethasználati engedéllyel, valamint a festéküzemben folytatott tevékenységre 

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 engedéllyel rendelkezik. 

 

Az R. 6. § (3) bekezdése értelmében, üzemi terv készítésére a R. 2. számú melléklete szerinti tevékenység 

végzője köteles. 

 

A tárgyi tevékenység az R. 2. számú melléklet 1.1 pontja (Tüzelőberendezések 50 MWth-ot meghaladó 

bemenő hőteljesítménnyel), 2.6. pontja (Fémek és műanyagok felületi kezelésére szolgáló létesítmények 

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

pontja (Anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelésére szerves oldószereket használó létesítmények, 

különösen felületmegmunkálásra, nyomdai mintázásra, bevonatolásra, zsírtalanításra, vízállóvá tételre, 

fényesítésre, festésre, tisztításra vagy impregnálásra, 150 kg/óra vagy 200 tonna/év oldószer-fogyasztási 

kapacitás felett) alá sorolható. 

 

Az R. 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül 

– ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi 

körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia. 

 

A Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület elnevezésű személyautógyár telephely a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal által  BK-05/KTF/02310-6/2017. számon (KTFO-

azonosító: 82177-2-4/2017.) kiadott, 2022. július 30. napjáig érvényes, jóváhagyott üzemi kárelhárítási 

tervvel rendelkezik.  
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A 2020. augusztus 13. napján előterjesztett üzemi kárelhárítási terv a 2020. július 30. napjáig érvényes és 

jóváhagyott kárelhárítási terv rendkívüli felülvizsgálatát és aktualizálását jelenti, ami az alábbi okok 

miatt vált szükségessé: 

1. a K2 gyárterületen elkészült, azonban jelenleg gyártási tevékenységet nem végző létesítmény és a 

kapcsolódó infrastruktúra bevonása az üzemi kárelhárítási terv terjedelmébe,  

2. a K1 gyáregységben a hibrid meghajtású autók gyártásához kapcsolódó technológiai módosítások 

és kárelhárítási szempontok átvezetése az üzemi kárelhárítási tervben. 

 

Az R. 7. § (3) bekezdése értelmében az üzemi kárelhárítási tervet a környezetvédelmi, természetvédelmi és 

tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a víz és a földtani közeg részszakterületen 

szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő vagy tervező készíti el. 

 

A 2020. augusztus 13. napján előterjesztett üzemi kárelhárítási tervet az EDiCon Kft. (1122 Budapest, 

Határőr út 39.) ügyvezetője, Literáthy Bálint szakértő (kamarai szám: 01-12364) készítette, aki a 

kárelhárítási terv elkészítésére érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezik. 

 

Hatóságunk a BK/KTF/05298-5/2020. számú levelével az Ákr. 10. § (2) bekezdése, és az R. 6. § (6) 

bekezdése alapján az Alsó- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóságot, mint ügyfelet írásban értesítette az eljárás 

megindításáról, egyben az ügyre vonatkozó nyilatkozatának megküldését kérte. 

 

Az Alsó- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a kizárólagos állami tulajdonban lévő felszíni vizek és a 

felszín alatti vizek kezelője 2514-0004/2020. számon az alábbi nyilatkozatot tette: 

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

EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) készítette el a Kecskeméti 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (MBMH) személyautógyár Üzemi kárelhárítási terv 

- 2020 aktualizálását. 

 

Jelen dokumentáció a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a 

vonatkozó környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályok, illetve műszaki irányelvek 

figyelembevételével és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 

26.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében rögzített tartalmi és formai követelményeinek megfelelően készült 

el. 

 

A dokumentáció a Mercedes-Benz Manufacturing Kft. (MBMH, 6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) kecskeméti 

területén megvalósult személygépkocsigyár területére és az ott folytatott tevékenységre vonatkozó üzemi 

kárelhárítási terv (ÜKT). 

 

A cég főtevékenysége: Közúti gépjármű gyártása- TEÁOR’ 08 2910 

 

Az ÜKT jelenlegi (2020. májusi) változata a jelenleg érvényes és jóváhagyott kárelhárítási terv rendkívüli 

felülvizsgálatát és aktualizálását jelenti, ami az alábbi okok miatt vált szükségessé: 

1. K2 gyárterületen elkészült, azonban jelenleg gyártási tevékenységet nem végző létesítmény és a 

kapcsolódó infrastruktúra bevonása az ÜKT terjedelmébe,  

2. a K1 gyáregységben a hibrid meghajtású autók gyártásához kapcsolódó technológiai módosítások és 

kárelhárítási szempontok átvezetése az ÜKT-ben. 

   

A telephely Kecskemét déli részén, a Duna-Tisza közi Homokhátság közepén, Budapest és Szeged között, a 

Kelet-Nyugat, illetve az Észak - Dél irányú fő közlekedési utak kereszteződésében helyezkedik el. A területet 

az 54. sz. főút (D– i elkerülő út) – 5. sz. főút – Budapest-Szeged vasútvonal és 5. sz. főút csomópont – 

Városföldi közigazgatási határ – valamint Ny, DNy–ról beépítetlen külterületi mező- és erdőgazdasági 

területek és dűlőutak, illetve a Monostori út határolja el. 

 

Felszíni vizek 

A tervezési terület szélétől északkeletre, mintegy 3 km-re húzódik a Csukáséri főcsatorna, míg délnyugatra 

3,8 km-re a Félegyházi vízfolyás, melyek a tervezési terület környezete felszíni vizeinek befogadói is. A 

220/2004.(VII.21.) korm. rendelet alapján felszíni vizek mindegyike időszakos vízfolyás (a 3. időszakos 

vízfolyás befogadó területi kategóriába tartoznak). 
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A tervezési terület tágabb környezetének mélyedéseiben számos, főleg időszakos állóvíz keletkezett, a 

természetes tavak száma 38, ezek összfelszíne 245 hektár. A legnagyobb a pusztaszeri Fülöp-tó (58 hektár). A 

területen hét mesterséges tározó is található, amelyeknek összfelszíne 440 hektár, ezekből a Péteri-tó 58 ha. 

 

A csapadékvíz és a szociális, ipari szennyvíz elvezetésére a beruházási területen és annak közvetlen 

környezetében nem található természetes befogadó. Továbbá, kiépített, megfelelő kapacitású 

szennyvízcsatorna sincs kiépítve a területen, vagy annak közelében. A területre hullott csapadékvizek jelenleg 

természetes módon szikkadnak el. A jelenlegi területhasználat nem eredményez kommunális szennyvizeket. 

 

Felszín alatti vizek 

A tervezési terület a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a felszín alatti vizek 

szempontjából érzékeny területnek minősül. A tervezési terület, a tervezési terület környezete a 7/2005.(III.1.) 

KvVM rendelettel módosított 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet mellékletében foglaltak szerint érzékeny 

felszín alatti vízminőségi besorolású település környezetében található. 

 

Vízbázisvédelem 

A tervezési területet üzemelő, illetve távlati ivóvízbázis valamint ezek védőterületei nem érintik. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján javasoljuk a Mercedes- Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét 

üzemi kárelhárítási terv elfogadását és a jogszabály szerint Igazgatóságunkhoz 1 pld. elfogadott üzemi 

kárelhárítási terv eljuttatását.” 

 

A fenti nyilatkozatot hatóságunk figyelembe vette a döntése meghozatalakor. 

 

A kárelhárítási tervre vonatkozó jogszabályi követelményeket az R. rögzíti. 

 

A tárgyi telephelyen folytatott tevékenység vonatkozásában előterjesztett  üzemi kárelhárítási terv az R. 7. §, 

illetve 1. számú melléklete szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő. 

 

A fentiek értelmében elkészített és benyújtott üzemi kárelhárítási terv szerkezeti felépítésében és tartalmában 

megfelel az R.-ben felsorolt követelményeknek, ezért hatóságunk annak jóváhagyásáról döntött a rendelkező 

részben foglaltak szerint. 

 

Előírások indokolása: 

 

1. pont: a 8 órán belüli bejelentés kötelezettséget a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdés 

alapján – „a környezetvédelmi, illetve az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől 

való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az 

üzemeltető az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot.” – írtuk elő. 

 

2. pont: az R. 8. § (1) bekezdése alapján az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az 

adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő 

felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére 

kötelezettnek kell gondoskodnia. 

 

3. pont: az R. 8. § (2) bekezdése szerint a változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül 

értesíteni kell.  

 

4. pont: az R. 9. § (1) bekezdése értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások 

átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel 

összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia. 

 

5. pont: az R. 9. § (2) bekezdése szerint, ha a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél az 

alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és az (1) bekezdés szerinti 

felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a környezetvédelmi 

hatóságot erről kell tájékoztatni. 
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6. pont: Az üzemi kárelhárítási terv – a működési terület szerinti – területi vízügyi igazgatóságnak és 

Nemzeti Park Igazgatóságnak elektronikus úton való megküldése az R. 7. § (2) bekezdésén alapul. 

 

* 

 

A szakhatóságot 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 13. és 14. pontjában meghatározott 

szakkérdések tekintetében kerestem meg. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3391-1/2020.ált. számon szakhatósági állásfoglalását a 

rendelkező részben előírtam.  

 

A 35600/3391-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalás indokolása: 

 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztályának fenti számú - 2020. augusztus 19. napján érkeztetett - 

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

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

(6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) megbízása alapján Tomonicska Beáta kérelmére indult, Kecskemét Déli 

Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 26500 hrsz. alatti központi személyautógyár telephelyre és 8683/401 

hrsz. alatti KILK csarnokra vonatkozó aktualizált üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására irányuló 

eljárásban. 

 

Az eljáró hatóság a vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátotta a tárgyi telephely 

aktualizált üzemi kárelhárítási tervét (készítője: EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. - 1122 

Budapest, Határőr út 39.- Témaszám: E-1090). 

 

A vízügyi hatóság részére megküldött dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a benyújtott 

dokumentáció szerkezeti felépítésében és tartalmában megfelel a környezetkárosodás megelőzésének és 

elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek. 

 

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 TVH-67665-37-4/2019. számon módosított vízjogi 

üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély hatálya: 2020. 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. 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. 

 

A Kecskemét 26500 és 8683/401 hrsz.-ú ingatlanokon végzett tevékenység vízbázisvédelmi érdeket nem sért, 

az érintett ingatlanok elhelyezkedése következtében a létesítmények és a tevékenység árvíz, jég levonulását, 

mederfenntartási munkálatokat nem érint. 

 

A tájékoztatási kötelezettséget a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése írja elő. 

 

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

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

 

A szakhatósági megkeresés 2020. augusztus 19. napján érkezett hatóságomra. A hatóság 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 13. és 14. 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.” 

 

* 

 

Határozatomat a fent hivatkozott jogszabályhelyek és az R. 6. § (5) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

Tekintettel arra, hogy az érintett telephelyre vonatkozó, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatal által  BK-05/KTF/02310-6/2017. számon (KTFO-azonosító: 82177-2-4/2017.) kiadott, üzemi 

kárelhárítási tervet jóváhagyó határozat 2022. július 30. napjáig érvényes, rendelkeztem arról, hogy  jelen 

határozat véglegessé válásával érvényét veszti a BK-05/KTF/02310-6/2017. számon (KTFO-azonosító: 

82177-2-4/2017.) kiadott határozat. 

 

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

Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (1) 

bekezdése és az Itv. melléklet XIII. fejezet 1. pontja alapján állapította meg a hatóság. 

 

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

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, tényállás tisztázás volt szükséges, ellenérdekű ügyfelek megléte), 

hatóságunk a 43. § (2) bekezdése alapján a 2020. augusztus 18. napján kelt, BK/KTF/05298-2/2020. számú 

levélben tájékoztatta az ügyfeleket a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének 

jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

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. 

 

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. 
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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 2020. szeptember 24. napján hivatalában, 

honlapján közzéteszi, továbbá – külön levéllel – 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. 6. § (5) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. szeptember 23. 

 

                                           Kovács Ernő 

            kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

                                   Dr. Petrovics György 

                                         osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.  

(6000 Kecskemét, Mercedes út 1.)                                                                                 14398649#cegkapu 

2. Tomonicska Beáta                                                                                           Ügyfélkapu (4T adat alapján) 

3. KILK Innovációs és Logisztikai Központ Kft. 

 (2724 Újlengyel, József Attila u. 8.)                                                                              25097971#cegkapu 

4. EDiCon Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) – tájékoztatásul                                      10519224#cegkapu 

5. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.)                                                     HKP 

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

      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged Napos út 4.)                                                       HKP 

7. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)                                           HKP     

8. Hatósági Nyilvántartás 

9. Irattár 
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