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Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét, környezetvédelmi engedély nem jelentős [Bp 

BEV K1ext gyárbővítés karosszéria-üzemi (RB) és összeszerelő (MO) csarnokok és kiszolgáló épületek létesítése 

tárgyú] módosítása, eljárást lezáró határozat 

 

 

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, 

BK/KTF/00174-7/2022. számon és BK/KTF/04369-14/2022. számon módosított] környezetvédelmi 

engedélyt – az engedélyes kérelmére – az alábbiak, valamint a Szakkérdés vizsgálata fejezetben 

foglaltak szerint 
 

módosítom: 

 

 

I. Az engedély rendelkező részében, a 2. oldalon lévő „TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE” fejezet az 

alábbiakkal egészül ki: 

 

A meglévő épületek részletes területkimutatását az alábbi táblázat tartalmazza az egyes bővítésekhez, 

illetve fejlesztésekhez kötött területek önálló feltüntetésével: 

 

Sor- 

sz. 
Épület megnevezése Megnevezés németül Jele Száma 

Telephelyi 

területrész 

Beépített 

terület (m
2
) 

1 
Présüzem Presswerk PW 010 K1 10.044 

2 
Présüzem bővítés 

Presswerk-

erweiterung 
PW2 011 K1 15.863 

3 Présüzemi logisztikai 

csarnok 

Presswerk 

Logistikhalle 

PW- 

LOG 
012 K1 18.160 
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Sor- 

sz. 
Épület megnevezése Megnevezés németül Jele Száma 

Telephelyi 

területrész 

Beépített 

terület (m
2
) 

4 

Karosszéria üzem Rohbau 

RB 020 K1 

76.766 

Karosszéria üzem bővítése 

(2012) 
Rohbau-erweiterung 15.552 

Karosszéria üzem MFA2 

bővítés (2015) 

Rohbau-erweiterung 

MFA2 
91.833 

5 Festőüzem Oberfläche OF 030 K1 

23.766 

6 

Karosszériapuffer 

(szortírozó) 
Karossenpuffer 

ZKS 035 K1 

ZKS-bővítés magasraktár 
ZKS-Erweiterung 

(Hochlaget) 
576 

7 

Összeszerelő üzem Montage 

MO 040 K1 

93.409 

Összeszerelő üzem nyugati 

logisztikai csarnokrész 

Montage Logistik 

West 
12.333 

Összeszerelő csarnok K-i 

logisztika előtető 

Montage Logistik Ost 

Vordach 
214 

8 

Göngyölegtároló Leergutlager 

- 042 K1 

2.131 

Göngyölegtároló D-i bővítés 

(2013) 

Leergutlager-

Erweiterung (Süd) 
1.586 

Göngyölegtároló É-i bővítés 

(2021) 

Leergutlager-

Erweiterung (Nord) 
1.161 

9 SAQ revíziós csarnok SAQ Zelt - - K1 942 

10 Expedíció épület Truck-Audit - 040/2 K1 65 

11 Áthajtó rámpa (lefedés) Überfahrrampe - 040/3 K1 120 

12 Vizsgálóállomás Beobachtungs-Platz - - K1 50 

13 Központi épület Zentral Gebäude ADM 050 K1 5.509 

14 

Tartálypark (épület+előtető) Tanklager 

TANK 065 K1 

796 

Tartálypark (klímagáz 

árnyékoló) 

Tanklager (Klimagas 

Überdachung) 
54 

15 

Szolgáltatóközpont 
Dienstleistungs-

Zentrum 
DLZ 060 K1 

5.513 

Sprinklertartályok Sprinklerbehälter - 

16 Gázpalack tároló Gaslager - - K1 55 

17 

Energiaközpont Energiezentrale 

HKS 061 K1 

3.739 

Energiaközpont hőszivattyús 

bővítés 

HKS-Erweiterung 

Wärmepumpe 
211 
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Sor- 

sz. 
Épület megnevezése Megnevezés németül Jele Száma 

Telephelyi 

területrész 

Beépített 

terület (m
2
) 

18 Elektromos központ 
Energiezentrale 

Elektro 
ELT 062 K1 794 

19 I-Park 2 csarnok I-Park 2 Halle IP2 310 K1 20.142 

20 
1. sz. Kapuépület (épület + 

előtetők) 
Torgebäude 1 TOR1 081 K1 880 

21 
2. sz. Kapuépület 
(épület + előtető + bódé) 

Torgebäude 2 TOR2 080 K1 924 

22 Tehergépkocsi lefedés LKW-Überdachung - 082 K1 185 

23 PLCC (KILK) csarnok PLCC PLCC  KILK 4.774 

24 Oktatóközpont 
Mercedes-Benz 

Akademie 
MAK 092 K1 6.693 

25 Festőüzem Oberfläche OF 230 K1ext 26.604 

26 
Központi karosszéria 

szortírozó 

Zentrale Karossen 

Sortier 
ZKS 235 K1ext 2.876 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a tárgyi, illetve a korábbi (a K2 gyárhoz kapcsolódó) engedélyezés 

keretében tervezett épületek felsorolását és területkimutatását: 

 

Sor- 

sz. 
Épület megnevezése Megnevezés németül Jele Száma 

Telephelyi 

területrész 

Beépített 

terület (m
2
) 

27 Karosszéria üzem Rohbau RB 220 K1ext 93.660 

28 Összeszerelő üzem Montage MO 240 K1ext 138.760 

29 Vizsgálóállomás Beobachtungsplatz - - K1ext 110 

30 Tartálypark Tanklager - - K1ext 406 

31 
Üzemi tűzoltóság és 

üzemorvosi szolgálat 

Werksfeuerwehr & 

werksärztlicher 

Dienst 

WW & 

WD 
063 K1 1.635 

32 Személyzeti porta Personaltor TOR3 283 K1ext 261 

- 
Energiaközpont bővítés (K2) 

* 

Energiezentrale 

Erweiterung (K2) 
HKS 061 K1 2.107 

 

* Jelenleg a Bp BEV gyárbővítés tervezése keretében még áttervezés alatt van, a K2 projekt keretében 

korábban engedélyezett műszaki tartalom továbbra is hatályos. 
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A fenti táblázatokban felsorolt épületek átnézetes helyszínrajza az alábbi:  

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

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

 

Tevékenység alapadatai  

 

Alapadatok 
Meglévő 

üzem 

Bp BEV K1 

ext bővítés 
Mértékegység 

Technológiai alapadatok 

Termelési kapacitás 216.000 205.000 szgk/év 

Maximális termelési kapacitás 34 30 szgk/óra 

Présüzem gyártási kapacitása 20.000 - löket/nap 
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Összes bevont teljes fémfelület 40.965.000 - m
2
/év 

Kezelő kádak össztérfogata 3030 - m
3
 

Oldószer felhasználás 1444 - t/év 

Beépített bemenő hőteljesítmény (Energiaközpont) 86,25 -* MW 

Beépített hűtési kapacitás 14.680 28.000* kW 

Beépített hőszivattyú teljesítmény (fűtési/hűtési) 2.800/2.050 nincs adat* kW 

Dolgozói parkoló férőhely 1.657 1.250 db szgk 

Késztermék-tároló („outbound”) terület férőhely 4607 200 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 442.735 236.829 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 

398.446 

285.982 

287.000 

- 

m
3
/év 

m
3
/év 

 

* A jelölt adatok értéke még a korábbi K2 projekt keretében vizsgálat műszaki tartalmat tükrözi, ami 

jelenleg áttervezés alatt áll. 

 

III. Az engedély rendelkező részének 5. oldalán, a „TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE” fejezet, „A 

gyártási technológia általános bemutatása:” alfejezet  a „II. KAROSSZÉRIA ÜZEM (ROHBAU, RB)” 

című részen belül a „K2 karosszéria üzem” rész helyébe az alábbiak kerülnek: 

 

Karosszéria-üzemi csarnok (Rohbau, RB) 

 

Az új 220 jelű karosszéria üzem tisztán elektromos meghajtású autók (BEV = akkumulátoros elektromos 

járművek) gyártására szolgáló üzem, ahol egy gyártósoron különböző típusok gyárthatóak.  

A téglalap alakú épület a nyugati részen a présüzemhez csatlakozik, a keleti területen pedig hídon 

keresztül kapcsolódik a ZKS-hez. A gyártási területek az épület közepén, illetve dél-keleti részén 

helyezkednek el, amelyet a kiszolgáló logisztikai területek vesznek körül a nyugati és északi oldalakon. 

Az irodai és szociális funkciók az épület keleti oldalán létesítendő fejépületben kapnak helyet. A 

csarnoképületben tehát karosszéria-építési területek (Z1-Z3), a befejező terület (Z4), logisztikai területek, 

tesztállomások, műhelyek, szállító rendszer, irodák, pihenőszobák, mosdók és öltözők találhatóak. 

A teljes karosszéria több különböző alkatrészből épül fel. Az első lengéscsillapító, a magasan integrált 

oldaltag, az akkumulátor védőprofilok, a csomagtérpolc, a motorháztető és a sárvédők alumíniumból, a 

többi alkatrész pedig acélból készül. Az egyes lemezpárosításokat különböző csatlakozási/kötési 

eljárásokkal illesztik össze. 

A részegységek összeszerelése után a központi karosszéria-üzemi részekben (Z1, Z2 és Z3) 

robottechnológiával felépítik a teljes karosszériát. Összesen kb. 950 robot és kb. 350 hegesztőpisztoly 

lesz használatban a Z-területeken. A karosszériaüzemben végzett műveletek volumene járművenként a 

következő adatokkal jellemezhető: 4.280 ponthegesztés, 370 félcsöves szegecselés, 170 folyós 

lyukasztócsavar, 100 normál csavar, 15 vakszegecselés, 470 csavar, 180 szorítópont, 330 Robscan varrat, 

1.300 mm lézerforrasztás, 1.500 mm MIG forrasztás, 40 Arplas hegesztés, 200 m ragasztóvarrat és 26 m 

szegélyvarrás. 

 

Karosszéria üzemi gyártási folyamat: 

– A Z1 összeépítési egység az elülső rész, a főpadlólemez és a farrész részegységekből áll. A kész 

összeépítési egységek főpadlóját, a farrészt és a szárat egy gyűjtőszalag segítségével szállítják a 

részegység-összeszerelő sorra, és ott szerelik össze a Z1 szerelvényt.  

– A kész Z1 karosszériákat a Z2 üzemrészben alakítják tovább. A belső és a külső oldallapot 

alkatrészszállítókon keresztül juttatják a gyártósorra. A hátsó középső részt és a tetőszerkezetet is 
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összekötik. A Z3-ba való szállítás előtt a csavarokat beállítják, és a karosszéria átmegy az 

előmunkálati szakaszon, ahol kisebb kézi műveleteket végeznek el (foltok eltávolítása, MIG-

varratok csiszolása). 

– A kész Z2 karosszériákat szállítószalag-technológiával szállítják a Z3 összeszerelő sorra, ahol az 

ajtókat, a csomagtérfedelet, a motorháztetőt és az elülső sárvédőket szerelik a karosszériára. Az 

ajtók acéllemezből, míg a motorháztető és az elülső sárvédők alumíniumból készülnek. Az egyes 

lemezpárokat különböző illesztési eljárásokkal illesztik össze. 

– A Z3 gyártósorok végén a karosszériákat a befejező szakaszra (Z4) szállítják. Itt olyan kisebb 

kézi feladatokat végeznek, mint a kis alkatrészek behelyezése és a hézagméretek ellenőrzése. A 

befejező műveletet követően a kész karosszériát a festőüzembe szállítják. 

 

IV. Az engedély rendelkező részének 6. oldalán, a „TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE” fejezet, „A 

gyártási technológia általános bemutatása:” alfejezet „IV. ÖSSZESZERELŐ ÜZEM (MONTAGE, 

MO)” része az alábbiakkal egészül ki:  

 

Összeszerelő üzemi csarnok (Montage, MO) 

 

A Bp BEV K1ext gyárbővítés részeként megépülő, 240 jelű összeszerelő üzemi csarnok megközelítőleg 

téglalap alakú, keletről behúzott testet alkot. Az épület a nyugati részen egy szállítóhídon keresztül 

kapcsolódik a karosszéria szortírozóhoz (ZKS). 

A fő technológiai területek és a folyamathoz kapcsolódó kiegészítő területek mellett az épületben 

találhatóak a kapcsolódó logisztikai területek is, melyek az épületbe integráltak. A logisztikai területek 

főként az épület nyugati és déli oldalán helyezkednek el. A szállításokat teherautókkal (Gigaliners) végzik 

a logisztikai kapukon keresztül. A kültéri logisztikai területeket nagyrészt konzolos előtetőkkel fedik le. 

Az épülethez továbbá egy 3 szintes fejépület (földszint, első emelet és második emelet) kapcsolódik, 

amelyben öltözők és irodahelyiségek helyezkednek el.  

A szolgáltatási igények az infrastruktúrán keresztül (fűtés, hűtés, víz, ipari víz, gáz és sűrített levegő) az 

északnyugati oldalon található kétszintes gépészeti helyiségen keresztül biztosítottak, az épület 

északnyugati sarkában. A sprinkler alközpontokat az épület négy oldalán alakítják ki. Az üzemi 

folyadékellátás és a betöltés az épület keleti oldalán lévő tartályparkhoz csatlakozó vezetékcsatornán 

keresztül folyik. A szellőző levegőt a tetőn található hat gépészeti felépítményen keresztül osztják el. 

Az összeszerelő gyártósorokat tartalmazó gyártási terület központilag helyezkedik el, amelyet 

körbevesznek a kapcsolódó logisztikai területek, ahonnan az összeszerelő gyártósorokat alkatrészekkel 

látják el. A fejépület keletre, az épület közepébe „beillesztett”, tőle északra pedig a szalagvégi területek 

(EOL) és a minőségellenőrzés (QM) találhatóak. 

 

V. Az engedély rendelkező részének 7. oldalán, a „TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE” fejezet, 

„Kapcsolódó műveletek, egyéb kiszolgáló létesítmények ismertetése:” alfejezet „Tartálypark és 

töltőállomás” része helyébe az alábbi kerül: 

 

˗ Tartálypark és töltőállomás 

A tartályparkban az új személygépkocsik feltöltéséhez szükséges folyadékokat (benzin, dízel, 

hűtőfolyadék, ablakmosó folyadék, stb.) és gázokat (klímagáz) tárolják. A folyadékok tartályai 

kettős falú, felszín feletti kialakításúak. A tartálypark mellett üzemel egy megfelelő műszaki 

védelemmel ellátott üzemi szükségleteket kiszolgáló üzemanyag-töltőállomás.  

A K1ext üzemi területen zárt épületben kiépül egy új tartálypark, ahol a nagy mennyiségű 

folyadékot (fékfolyadék, hűtőfolyadék, ablakmosó folyadék stb.) és gázokat földalatti 

tartályokban fogják tárolni.  

 

VI. Az engedély rendelkező részének 7. oldalán, a „TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE” fejezet, 

„Kapcsolódó műveletek, egyéb kiszolgáló létesítmények ismertetése:” alfejezet az alábbiakkal egészül 

ki:  

 

˗ Üzemorvosi szolgálat és üzemi tűzoltóság épülete  

A jelenleg a Szolgáltatóközpontban (DLZ) lévő üzemi tűzoltóságot, valamint a központi 

adminisztrációs épületben található üzemorvosi szolgálatot egy önálló épületbe helyezik át, mely 

a Szolgáltatóközponttól északra található. A tűzoltóállomás az épület déli oldalán – a DLZ 
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fémhulladék-kezelő területével szemben – helyezkedik el, és összesen 6 tűzoltóautó számára van 

benne hely. Az üzemorvosi szolgálatot az épület északi oldalán alakítják ki, területén orvosi 

vizsgáló szobák, pihenőszobák, fizikoterápiás szoba, gyógyszertároló helyiség, irodák, valamint 

szociális helyiségek kapnak helyet. 

 

˗ Személyzeti portaépület 

A K1ext üzemi terület észak-keleti sarkában épülő, 283 jelű személyzeti portaépület a jövőben új 

üzembejáratként áll majd rendelkezésre az új K1ext dolgozói parkolóba érkező alkalmazottak 

számára. Az építmény északi végében helyezkednek el a tető alatt kialakított kapuk, míg a déli 

végében levő épületben található a recepció, a szociális helyiségek, az üzemfelügyeleti és a 

gépészeti helyiségek. 

 

˗ Akkumulátor és elektromos autóvizsgáló hely 

A K1ext összeszerelő csarnoktól keleti irányban is létesül egy akkumulátorvizsgáló állomás. 

Funkció és területegység szerint három részre különül a létesítmény.  

1. Akkumulátor és elektromos hajtású jármű vizsgáló hely 

A logisztikai és a gyártási folyamatokból a hibás vagy sérülés gyanús lítium-ion akkumulátorokat, 

vagy az ilyen típusú akkumulátorral felszerelt gépjárműveket a telephelyen belül a vizsgáló 

területre szállítják, ahol az illetékes akkumulátor szakértők vizsgálat útján eldöntik, hogy az 

akkumulátor beépítésre és/vagy további rendeltetésszerű használatra alkalmas-e, 72 órás (és 

szükség esetén további 7 napos) megfigyelésre szorul vagy egyértelműen nem beépíthető. Ezen a 

helyen deponálják azon akkumulátort és/vagy gépjárművet is, amit a gyár területén gyűjtöttek be, 

és már a területen kívül megkezdték annak ártalmatlanítást (pl. az akku kigyulladásának 

megakadályozása céljából vermikulit tartalmú tárolóba helyezték). 

A kétállásos vizsgálóállomást esővédő tetővel alakítják ki, előtte manipulációs területtel. A tető 

alatti terület aljzata kármentőként funkcionál (10 m
3
 mennyiségű oltóvíz visszatartására 

méretezve), ami egy járóráccsal fedett vasbeton árok felé lejt. A terület esővíz elvezetésének 

kiszakaszolhatóságát az elvezető cső tisztítóaknába való bekötése előtti ponton manuális elzáró 

beépítésével biztosítják. 

2. Hibás/sérült hulladéknak nyilvánított Li-ion akkumulátorok átmeneti tárolása 

tárolókonténerben 

A sérült lítium-akkumulátorokat csepegésmentes, vermikulit (nem éghető felitató anyag) 

anyaggal félig feltöltött nyugalmi tárolóban tárolják biztonságosan. A tárolás 2 db, beton felületen 

elhelyezett zárt tárolókonténerben történik az úttól 5,0 m-es védőtávolságban, így a konténer előtt 

a targoncával végzett anyagmozgatás részére a manipulációs terület biztosított. 

3. Autómerítő konténer 

A telephely területén esetlegesen kigyulladó elektromos (vagy hibrid) gépjárművet az eloltást 

követően egy vízzáró kivitelű úgynevezett autó merítőkonténerbe helyezik be. A konténert ezután 

vízzel vagy egyéb oltóanyaggal feltöltik és napokig hagyják benne állni az autót az akkumulátor 

újrahevülésének következtében történő újragyulladás megakadályozása érdekében. 

 

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

VÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet az alábbiakkal egészül ki: 

 

Karosszéria-üzemi (RB) csarnoképület és összeszerelő-üzemi (MO) 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. A Bp BEV 

K1ext üzem épületeinek várható építészeti és épületgépészeti kivitelezési ideje 15-16 hónap, mely 

időszak alatt 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. A K2 projekt kapcsán a jelen fejlesztési területen 

található humusz eltávolítása és lerakása már megtörtént, majd a projekt felfüggesztését követően a 

tervezett épületek kontúrját és a tervezett parkoló alatti talajstabilizációt elvégezték. Ezután a területet 

geotextíliával terítették le, valamint megközelítőleg 20 cm vastag humuszréteggel fedték be. 

Az építés során képződő por normál meteorológiai körülmények között a munkaterület közelében 

kiülepszik. A dokumentációban foglaltak szerint a tehergépkocsi forgalomtól függetlenül, tartósan 

csapadékmentes és száraz, szeles időjárási körülmények esetében a „kiporzás” jelentős mértékű lehet. 
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Nagyobb mértékű porkibocsátás jelentkezhet a humusz letermelésekor, illetve a szerkezeti anyagok 

esetleges törésekor. 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. A karosszéria-üzemi csarnok 

építése alatt maximum 5 db munkagép és 3 db tehergépkocsi, míg az összeszerelő-üzemi csarnok 

kivitelezésekor 7 db munkagép, illetve 5 db tehergépkocsi egyidejű működése várható. A járművekből és 

munkagépekből származó füstgáz emisszió az alábbiak szerint alakul: 

 

Légszennyező anyag kibocsátás (g/óra) 

Karosszéria-üzemi (RB) csarnoképület területén 

Szén-monoxid Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Részecske (PM) 

1.232 229 1.531 122 

Összeszerelő-üzemi (MO) csarnoképület területén 

Szén-monoxid Szén-hidrogének Nitrogén-oxid Részecske (PM) 

1.849 328 2.173 174 

 

A dokumentációban foglaltak szerint az építés légszennyező anyag kibocsátásának hatásterülete általában 

maximálisan 100 m az építési terület határától, így a kivitelezés légszennyező anyag kibocsátásának 

hatásterülete kizárólag a telephelyet fogja érinteni. 

 

Karosszéria-üzemi (RB) csarnoképület üzemelés 
A Karosszéria-üzemi (RB) csarnoképület az épület nyugati oldalán a présüzemhez csatlakozik, keleti 

oldalán egy szállítóhídon keresztül kapcsolódik a központi karosszéria szortírozó (ZKS) épületéhez. 

A karosszéria üzem tisztán elektromos meghajtású autók gyártására szolgál, ezért a K2 projektnél az új 

személyautók kipufogó gázaihoz kapcsolódó levegőkörnyezeti kibocsátások (pl. első motorindítás 

leszívása, görgős próbapad, csarnokon belüli közlekedési utak elszívása, tesztpályán futatott 

késztermékek kipufogógázai stb.) jelen Bp BEV K1ext projektnél nem merülnek fel.  

 

A karosszériák acélból és alumíniumból készülnek (fémlemez és öntvény). Az egyes lemezpárosításokat 

különböző csatlakozási/kötési eljárásokkal – ragasztás, ponthegesztés (ellenállás hegesztés), 

hideghegesztés (clinching), lézersugaras hegesztés (RobScan), lyukasztó csavarozás (FLS), félig 

lyukasztott szegecselés (HSN), MIG forrasztás, ImpAcT (Pulse Accelerated Tacking), félüreges lyukasztó 

szegecsek, vakszegecsek, szegecselés, szegélyhajlítás, lézeres forrasztás, lézeres tisztítás – illesztik össze. 

 

A karosszéria üzemben, a különböző hegesztési és kötési műveletek során hegesztő gázok – szén-

monoxid, nitrogén-oxidok, szilárd anyag – kibocsátásával kell számolni. A munkaállomásokon és a 

kibocsátási területeken létrejövő hegesztési pontok számát a kialakítás során összegzik és a magas 

hegesztési pont-sűrűséget (> 40 pont) felmutató területeken befüggesztett fóliafüggönyt helyeznek el a 

terület vagy a munkaállomás köré. A védőfóliákat függönyként alakítják ki, felfelé nyitottan. A friss 

levegő bevezetése és az elhasznált levegő elvezetése a csarnoktér légcseréjét biztosító légtechnikai 

berendezéseken keresztül folyik. A friss légbefúvás a csarnok padlószintjének közelében, míg az elszívás 

a csarnok tetejénél történik, így biztosított a szennyezett légáramok felfelé áramlása. 

 

A tervezett központi csarnokszellőztető rendszer összesen 15 db légkezelő berendezésből áll, melyből 1 

db a szociális helyiségek légkezelését szolgálja, míg a fennmaradó 14 db a gyártó csarnok teljes 

szellőztetését látja el. A légkezelők egységesített kivitelben készülnek, azaz egy berendezésen keresztül 

érkezik a csarnokba a friss kültéri levegő és távozik a csarnok légterének elszívott levegője. A 

légkezelőket a csarnok tetőszintjén kialakított gépészeti térben helyezik el. A légbeszívás a gépészeti 
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felépítmény homlokzatán keresztül történik, míg a használt levegő függőlegesen, a tető feletti kürtőkön 

távozik. 

 

A fóliafüggöny alkalmazása mellett a központi szellőztető rendszerhez kapcsolódóan, egyedileg 

szabályozott (ún. nyomó ventilátorral csatlakozó) levegőelszívással látják el a lézersugaras hegesztés 

(RobScan), a MIG forrasztás és a lézeres tisztítás munkaállomásait. A dokumentációban foglaltak szerint, 

előzetes tervezés alapján megközelítőleg 85 db egyedi légelszívó csatornát alakítanak ki, egyenként 8.500 

m
3
/h térfogatáramú ventilátorral ellátva. A ventilátorok beszívó nyílását a padló közelében építik ki, 

melyek a központi szellőztető rendszerre csatlakoznak. A MIG forrasztó állomásokon elszívó ernyő 

helyett kézi elszívó berendezés használatát tervezik, melynek műszaki paraméterei jelenleg nem ismertek. 

 

A fentiek alapján a karosszéria üzem esetében a hegesztési gázok elszívása a csarnok légterének 

szellőztetésével egyesített módon történik, ezért a dokumentációban leírtak szerint a berendezések 

kibocsátási pontjai (kidobó kürtői) nem minősülnek engedélyköteles légszennyező pontforrásnak. 

 

Összeszerelő-üzemi (MO) csarnoképület üzemelés 

Az Összeszerelő-üzemi (MO) csarnoképület az épület nyugati oldalán egy szállítóhídon keresztül 

kapcsolódik a központi karosszéria szortírozó (ZKS) épületéhez. 

Az összeszerelő csarnokban a késztermék fényezési hibáinak javításához utólakkozó kabin telepítését 

tervezik, melyben pontszerű javítási munkákat végeznek el kézi bevonatfelvitellel. Jelen módosítás 

keretében a Kft. nem határozta meg a telepítendő lakkozó kabin, valamint elszívó berendezésének típusát 

és műszaki paramétereit. A dokumentáció szerint a tervezett kabin működéséhez referenciaként szolgál a 

K1 üzemi összeszerelő csarnokban működő utólakkozó kabin. 

 

A karosszéria-üzemi (RB) csarnoképületben és az összeszerelő-üzemi (MO) csarnoképületben 

létesítendő pontforrások 

A dokumentációban foglaltak szerint a tárgyi gyártás technológiai tervezése jelenleg folyamatban van, és 

a tervezett pontforrások műszaki tartalma, kibocsátási, valamint geometriai adatai még nem véglegesek, 

ezért a tárgyi projekt esetében az alábbi – a festőüzemi tevékenységre vonatkozó BK/KTF/00198-9/2022. 

számú egységes környezethasználati engedélyében meghatározott – pontforrások létesítése várható: 

 

Pontforrás 

jele 

Pontforrás 

megnevezése 
Épület 

Technológia 

száma 

Technológia 

megnevezése 

Légszennyező 

anyag 

P206 

roncsolásos 

anyagvizsgáló 

helyiség elszívó 

kürtő 

karosszéria- 

üzemi (RB) 

csarnoképület 

7 

mechanikai 

felületkezelés-

csiszolás 

szilárd 

P207 

RB vizsgáló 

kemence 

kéménye 

karosszéria- 

üzemi (RB) 

csarnoképület 

4 
gépjármű 

felületkezelés 

CO, NOx, 

VOC, benzol 

P403 

utólakkozó-javító 

fülke elszívó 

ventilátor 

összeszerelő- 

üzemi (MO) 

csarnoképület 

4 
gépjármű 

felületkezelés 

VOC, benzol, 

szilárd 

 

Pontos kibocsátási és geometriai adatok hiányában a tervezett pontforrások hatásterületeit a már meglévő, 

engedélyezett pontforrások adatai alapján becsülték meg. A BK/KTF/00198-9/2022. számú egységes 

környezethasználati engedélyben meghatározott hatásterületek: 

- P206: 79 m a pontforrástól számítva, 

- P207: 72 m a pontforrástól számítva, 

- P403: 104 m a pontforrástól számítva. 

Fenti hatásterületek a telephelyre korlátozódnak.  

 



10 

 

VIII. Az engedély rendelkező részének 11-12. oldalán lévő „TEVÉKENYSÉG ZAJ ÉS 

REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI” fejezet helyébe az alábbiak kerülnek: 

 

TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI 
 

A telephely Kecskemét külterületén, a 26500 hrsz. alatt, a településtől D-i irányban helyezkedik el, 

gazdasági, ipari (Gipe-N-6110*78*) övezetben. Az engedélyes az ingatlanon belül, a megépült és az 

elmúlt években többször bővített K1 elnevezésű gyártól D-i irányban új fejlesztés kiépítését kezdte meg 

K2 néven. A K2 projektből jelen felülvizsgálat idejére csak a festőüzem (Oberflache) csarnoképülete 

készült el. Kérelmező a piaci célok és üzleti körülmények változása miatt a K2 beruházást a korábban 

tervezett formában elvetette, és helyén „Bp BEV K1ext” néven új létesítményt tervez. A korábban 

megindított K2 beruházás eredményeként már megépült festőüzemi csarnok ezen új üzemi létesítmény 

része lesz. Az engedélyezési dokumentációban közölt számítások alapján a tervezett új létesítmények 

(karosszéria-üzemi és összeszerelő csarnokok, valamint kiszolgáló épületek) kivitelezési munkái alatt a 

külön jogszabály szerinti határértékek a környező zajtól védendő épületeknél várhatóan teljesülni fognak. 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a Kecskemét 26500 hrsz. alatti telephelyén az elmúlt 

években számos változtatás, bővítés és új üzemegységek létesítése valósult meg. A K1 gyár területén 

2016-ban kezdődött meg a karosszéria üzem (Rohbau) bővítése, illetve a 2017-es év folyamán egy új 

oktatóközpont kialakítása. Ezek a fejlesztések időközben elkészültek és átadták, beüzemelték őket. A K1 

gyár bővítése mellett a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2016. év folyamán bejelentette egy 

új, gyártási szempontból funkcionálisan önálló személyautógyár (K2) létrehozását a K1 üzemtől déli 

irányban fekvő területen. 

 

A jelen felülvizsgálat idejére megvalósult gyári létesítmények kiépítése új kültéri zajforrások telepítésével 

is együtt járt. 

A domináns zajforrások a tetőn elhelyezett légkezelő (AHU) berendezések, technológiai és csarnok 

helyiségek elszívó egységei, valamint a tetőn elhelyezett hűtőberendezések. A légtechnikai befúvó és 

kifúvó egységeket hangtompított kivitelben építették be. A teljes létesítmény maximális kapacitás mellett 

3 műszakban működik. Az autógyárhoz a telephelyen belül kiépített, működő tesztpálya is tartozik, 

amelyet kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) használnak. 

 

A jelen módosítási kérelem benyújtásának időpontjáig megvalósult üzemegységek és fejlesztéseik 

környezeti zajterhelését – a korábban tervezett K2 gyár várható zajkibocsátásával együtt – az elmúlt 4-5 

évben lezajlott engedélyezési eljárások alkalmával elvégzett zaj- és rezgésvédelmi számítások figyelembe 

vették. 

 

A jelen eljárásban benyújtott környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján a K2 beruházás 

helyett megvalósítani kívánt „Bp BEV K1ext” gyárbővítés keretében épülő üzemegységek főbb 

zajforrásai a belső terek légcseréjét, illetve a belső levegő megfelelő mértékű keringtetését  végző, a 

megépíteni tervezett csarnoképületek (Rohbau és Montage) tetején kialakított zárt gépészeti helyiségekben 

létesíteni tervezett AHU légkezelő berendezések, továbbá ezek zsalus légbeszívó nyílásai és kidobó kürtői, 

a csarnoképületek tetején kialakítani tevzett zárt elektromos helyiségek (transzformátor alállomások) 

szellőző nyílásai, illetve egyes belső helyiségek (pl.: szociális helyiségek), illetve technológiai 

berendezések és terek (pl.: akkumulátor-töltő helyiségek) elszívó, szellőztető ventilátorai. 

Az előzőeken túl jelentős zajforrás a technológiai hűtési igények kiszolgálására megépíteni tervezett 3 db 

léghűtéses kültéri ipari folyadékhűtő. A folyadékhűtőket szabadtéri telepítéssel alakítják ki a tervezett a 

Karosszéria üzem (Rohbau) tetejének K-i részén kialakítani tervezett pódiumon, az AHU légkezelők zárt 

gépészeti tere mellett. 

A tervezett tevékenységeket folyamatos üzemben, 3 műszakos munkarendben tervezik végezni, vagyis a 

beépíteni kívánt gépészeti egységek zajforrásai a nappali és az éjjeli megítélési időszakokban is működni 

fognak, akár a teljes megítélési időben. 

Az új üzemegységeket a piacon elérhető lehető legjobb minőségű anyagokból, és korszerű 

irányítástechnikai elemekkel ellátva tervezik megvalósítani. A légtechnikai befúvó, kifúvó egységeket – 

mindkét vizsgált üzemegység tekintetében – hangtompított kivitelben építik be. 
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A teljes létesítmény az üzemelés ideje alatt zajterhelést okoz a környezetében, a felhagyás esetleges 

lehetősége zajvédelmi szempontból jelenleg nem elemezhető. A hatások érintik Kecskemét összefüggő 

lakott területének D-i peremét, illetve a környező tanyaépületeket. 

 

Az előzőek figyelembevételével a K2 fejlesztési területen megvalósítani tervezett új Karosszéria üzem 

(Rohbau) és Összeszerelő üzem (Montage) jelen dokumentációban bemutatott építészeti és technológiai 

optimalizációk szerinti megvalósítása nem jár a korábbi K2 projekthez képest zajkibocsátás-

növekedéssel: a lehetséges legkedvezőtlenebb üzemi állapotok esetében is hasonló, vagy kedvezőbb 

környezeti zajterhelés várható. A létesítmény zajkibocsátása, tárgyi fejlesztések megvalósulása után is a 

vonatkozó határértékek alatt marad, tehát a továbbiakban is megfelelő lesz, vagyis a „Bp BEV K1ext” 

gyárfejlesztés a jelen eljárásban benyújtott dokumentáció szerinti megvalósulása esetén a legközelebbi 

zajtól védendő ingatlanoknál a zajterhelési határértékek teljesülnek. 
 

IX. Az engedély rendelkező részének 12. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet „LEVEGŐTISZTASÁG-

VÉDELEM” alfejezete az alábbi előírásokkal egészül ki: 

 

6/G.  Amennyiben az egyedileg szabályozott légelszívás berendezéseinek (légelszívó csatornák, elszívó 

ernyők, kézi elszívó berendezés) műszaki paraméterei és darabszáma ismertté válnak, kérelemmel 

kell fordulni hatóságunkhoz a tárgyi környezetvédelmi engedély módosítása iránt. A 

berendezések, valamint a hozzájuk csatlakozó kidobó kürtők az érvényes módosított 

környezetvédelmi engedély birtokában telepíthetők és működtethetők. 
 

6/H.  A karosszéria-üzemi (RB) csarnoképületben és az összeszerelő-üzemi (MO) 

csarnoképületben létesítendő légszennyező pontforrások csak véglegessé vált egységes 

környezethasználati engedélybe foglalt pontforrás engedély birtokában létesíthetők, melyet 

a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint 

engedélyeztetni szükséges a környezetvédelmi hatóságnál. 

 

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

REZGÉSVÉDELEM” alfejezet 23. számú előírása az alábbira módosul: 

 

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 22. pontban előírt szabványos méréses zajvizsgálat alapján pontosítani kell. 

Határidő: az Energiaközpont bővítésének üzembe helyezését követő 60 napon belül. 

 

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

REZGÉSVÉDELEM” alfejezet 26. számú előírása helyébe az alábbi kerül: 
 

26. A „Blueprint BEV K1ext” gyárfejlesztési projekt 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 „Bp BEV K1ext” gyár próbaüzemét követő 60 napon belül. 

 

* 

 

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

meghatalmazottja által benyújtott, a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen, a 

Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, közúti gépjárműgyártás tevékenységhez 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, BK/KTF/00174-7/2022. számon és BK/KTF/04369-

14/2022. számon módosított] környezetvédelmi engedély nem jelentős [Bp BEV K1ext 

gyárbővítés karosszéria-üzemi (RB) és összeszerelő (MO) csarnokok és kiszolgáló épületek 

létesítése tárgyú] 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. Tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás területe az örökségvédelmi hatóság jelenlegi adatai 

szerint a korábbi időszakban zajlott megelőző feltárások és szakfelügyeletek során feltárásra 

került, az engedély kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése 

szükségtelen. 

 

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

 

3.1. A telephelyen tervezett tevékenység úgy végezhető, hogy a szomszédos termőföldekre 

szennyezőanyag ne kerüljön, a megvalósítás a környező termőföldeken a talajvédő gazdálkodás 

feltételeit nem ronthatja. 

 

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

követelmények teljesítése, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázata, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése, a hulladék 

kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelése (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés) 

vizsgálata: 

 

4.1. Az engedély rendelkező részében a 10. oldalon a „TEVÉKENYSÉG 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI” című részben a „Hulladékok keletkezése a K2 

üzemben” fejezet helyébe az alábbiak lépnek: 

 

Hulladékok keletkezése a K1ext (BEV) üzemben 

A működő K1 MBMH üzemhez képest az új K1ext (BEV) gyárban alapvető technológiai változtatás nem 

várható. Ennek megfelelően a jelenleg is működő üzemi hulladékgazdálkodási rendszer lényegi 

változtatás nélkül fenntartható. A K1ext (BEV) beruházás keretében a DLZ szolgáltató központot is 

bővítik, részben a megnövekedett anyagraktározási területek, másrészről pedig a hulladékgazdálkodási 

funkciókat ellátó területek növelésével. 

A K1ext (BEV) gyár egyik legjelentősebb módosítása a K1-hez viszonyítva az a festőüzemi szórókabinok 

leválasztó berendezésének kialakítása. Míg a K1 gyárban a szilárdanyag (por) leválasztása mésszel való 

megkötésen alapult, addig a K1ext (BEV) festőüzemben az „E-Cube” rendszer kerül telepítésre, ami 

alapvetően egy nagyméretű patronos, nagy hatékonyságú szűrő berendezés.  

 

4.2. Az engedély rendelkező részében a 10. oldalon a „TEVÉKENYSÉG 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI”  című részben a „Hulladékok gyűjtése” fejezet 

helyébe az alábbiak lépnek: 

 

Hulladékok gyűjtése 

A jelenleg működő K1 üzem hulladékgazdálkodási rendszeréhez kapcsolódik a K1ext (BEV) üzem 

rendszere. Ennek megfelelően a munkahelyi gyűjtőhelyek általában csoportosan, padló felfestéssel jelölt 

területen, kihelyezett gyűjtőedényekből állnak. Az üzemrészekben a munkahelyi gyűjtőhelyeken 

szelektíven összegyűjtött hulladékokat, a telephelyen kialakított központi hulladékudvarban (üzemi 
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gyűjtőhely) gyűjtik össze hulladékkezelőnek való átadásig. A belső begyűjtő járatok a megadott 

rendszerességgel, az edények cseréjével szállítják az összegyűjtött hulladékot az üzemi gyűjtőhelyre. 

 

* 

 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3493-4/2022.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. 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, BK/KTF/00174-7/2022. számon és 

BK/KTF/04369-14/2022. számon módosított) környezetvédelmi engedély nem jelentős (Bp BEV K1ext 

gyárbővítés karosszéria-üzemi (RB) és összeszerelő (MO) csarnokok és kiszolgáló épületek létesítése 

tárgyú) módosítására irányuló engedélyezési eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom 
 

az alábbi feltételek betartása mellett: 

1. A létesíteni tervezett épületekhez kapcsolódó szenny- és csapadékvíz elvezető-, vízellátó rendszer, 

monitoring kutak kiépítése csak vízjogi létesítési engedély birtokában történet. 

2. A telephely épületbővítményeinek kivitelezése, üzemeltetése a felszíni-, illetve a felszín alatti víz 

veszélyeztetését kizáró módon végezhető. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 35300/3583-1/2022.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

BK/KTF/00029-40/2021. számon, BK/KTF/00174- 7/2022. számon és BK/KTF/04369-14/2022. számon 

módosított] környezetvédelmi engedély nem jelentős [Bp BEV K1ext gyárbővítés karosszéria-üzemi 

(RB) és összeszerelő (MO) csarnokok és kiszolgáló épületek létesítése tárgyú] módosításhoz - az ipari 

baleseteknek és katasztrófáknak való kitettségből eredő várható hatások szakkérdésben - 
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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. számon, BK/KTF/00029-40/2021. számon, BK/KTF/00174-7/2022. 

számon és BK/KTF/04369-14/2022. 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. 

 

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 
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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-

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.) módosította a környezetvédelmi engedélyt 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. 
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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 

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 nyilatkozatban fenntartott – a környezetvédelmi engedély nem jelentős 

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

iránti – kérelem alapján. 

 

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 Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal a BK/KTF/00174-7/2022. számú határozattal módosította. 

 

A fenti számú környezetvédelmi engedélyt legutóbb a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. által 

2022. május 16. napján előterjesztett – a környezetvédelmi engedély nem jelentős  [Energiaközpont 

(HKS) épület bővítése hőszivattyúk telepítésével, Présüzemi logisztikai (PW-LOG) csarnok létesítése 

tárgyú] módosítása iránti – kérelem alapján módosította a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal a 

BK/KTF/04369-14/2022.  számú határozattal. 

 

* 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. meghatalmazása alapján az EDiCon 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 2022. július 20. 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, BK/KTF/00174-7/2022. számon és BK/KTF/04369-14/2022. számon módosított] 

környezetvédelmi engedély nem jelentős [Bp BEV K1ext gyárbővítés karosszéria-üzemi (RB) és 

összeszerelő (MO) csarnokok és kiszolgáló épületek létesítése tárgyú] módosítása iránti – kérelmet 

terjesztett elő a hatóságunknál, melyet 2022. július 26. napján – majd az eljárás során, felhívásra, többször 

– kiegészített. 
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A fentiek 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. 

július 28. napján kelt, BK/KTF/05536-3/2022. 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. 

 

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 

határozza meg. 

A környezetvédelmi hatóság BK/KTF/05536-4/2022. számú hiánypótlási felhívásra az eljárás 600.000 Ft 

igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését 2022. augusztus 5. napján igazolták. 

 

Az Engedélyes kérelmét érdemben megvizsgálva hatóságunk a következőket állapította meg: 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk megállapította, hogy az hiányos, ennek megfelelően az 

alábbi hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest a BK/KTF/05536-8/2022. számú végzéssel: 

1. „Kérjük, adja meg külön a meglévő és külön a tervezett épületek adatait az alábbi táblázat 

alapján:  

 

Meglévő épületek 

Épület 

megnevezése 

magyarul 

Épület 

megnevezése 

németül 

Épület jele 
Épület 

sorszáma 
Üzemegység 

Beépített 

terület (m
2
) 

            

 

Tervezett épületek 

Épület 

megnevezése 

magyarul 

Épület 

megnevezése 

németül 

Épület jele 
Épület 

sorszáma 
Üzemegység 

Beépített 

terület (m
2
) 

            

 

2. Kérjük, mellékelje a telephely átnézetes helyszínrajzát, és jelölje be a meglévő és tervezett 

épületeket. 
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3. Kérjük, az építés mozgó légszennyező forrásainak jellemző kibocsátását (CO, CH, NOX, szilárd 

anyag) g/h mértékegységben becsülje meg. 

4. Kérjük, ismertesse a hegesztési műveletek során képződő légszennyező anyagokat. 

5. Kérjük, részletesen ismertesse az elszívott levegő megtisztításának folyamatát a központi 

szellőztető rendszerre csatlakozó, valamint az egyedileg szabályozott légelszívással működő 

elszívási pontok esetében egyaránt. 

6. Kérjük, ismertesse, hogy a hegesztési műveletek során elszívott levegő milyen pontforrásokon 

kerül kibocsátásra.  

7. Kérjük, ismertesse a központi szellőztető rendszer, valamint a MIG forrasztáshoz kapcsolódó kézi 

elszívó berendezés főbb műszaki paramétereit.” 

 

Az Engedélyes meghatalmazása alapján az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. a fenti számú 

felhívásra az előterjesztett engedélyezési dokumentációt 2022.augusztus 16. napján kiegészítette. 

 

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 tárgyi fejlesztések eredményeképpen a személyautó gyártás engedélyezett gyártási 

kapacitás alapadatai nem változnak. 

 

A cégcsoport megújított fejlesztési tervei alapján a K2 gyár önálló megvalósítása helyett a K1 gyárral 

szorosabb funkcionális kapcsolatban levő üzemrészek megvalósítását tűzte ki célul. A piaci viszonyok és 

üzleti célok változásával a Mercedes-Benz vállalat 2022-ben a korábbi K2 projekt helyett a 

gyárbővítésnek egy új koncepció szerinti megvalósítása mellett döntött, amelynek célja a tisztán 

elektromos hajtáslánccal szerelt személygépkocsik (BEV, akkumulátoros elektromos járművek) 

kizárólagos gyártását megvalósító üzemrész létesítése. Ennek megfelelően a gyárbővítés új műszaki 

tartalmának meghatározása és a létesítmények tervezése elkezdődött és jelenleg folyamatban van.  

Az új fejlesztési koncepcióval együtt a „K2” megjelöléssel felhagy az Engedélyes, azaz a továbbiakban az 

eredetileg is elektromos járművek gyártását célzó üzemre, valamint a gyárbővítés üzemi területére utalva 

a tárgyi fejlesztési projekt megnevezése: „Blueprint BEV K1ext” (röviden: Bp BEV K1ext). A 

gyárbővítés a telephelyen belül a „K1ext” elnevezésű üzemi területen valósul meg, ami a korábbi K2 

projekt üzemi területének felel meg. 

 

Jelen engedélymódosítás tárgyát az új karosszéria üzem, összeszerelő üzem, tartálypark, 

üzemorvosi szolgálati és üzemi tűzoltósági épület, személyzeti portaépület kialakítása, valamint a 

szolgáltatóközpont belső átalakítása képezi. 

 

A Bp BEV üzem épületeinek várható építészeti és épületgépészeti kivitelezési ideje ~15-16 hónap. Az 

építkezés a rendelkezésre álló ütemterv szerint 2022. III. negyedévében kezdődik a területelőkészítési 

munkákkal. Az épületek szerkezetépítése és szakipari szerelése 2023 év végére a technológiai szerelés 

megkezdéséhez elkészül, majd a próbaüzem és próbagyártás 2025. év elején kezdődik meg. Az első 

kereskedelmi gyártás időpontja 2025. III. negyedévére tervezett. 

A kivitelezési technológiák megegyeznek a korábban megépült hasonló épületek esetében 

alkalmazottakkal, különleges kivitelezési megoldások nem merülnek fel. Az építmények egyszerű, ismert, 

általánosan alkalmazott, a minőségi követelményeknek megfelelő építkezési technológiákkal fognak 

megvalósulni.  

 

A tárgyi felülvizsgálat tárgyát képező üzemcsarnokok (karosszéria üzem és összeszerelő üzem) és az 

egyéb kiszolgáló épületek/létesítmények kivitelezésének hatásait a K2 beruházásra vonatkozó környezeti 

hatástanulmány már tárgyalta. Bár a csarnokokat áttervezték, az építési tevékenység volumene jelen 

esetben is hasonló. 

 

A tervezett „Blueprint BEV K1ext” gyárfejlesztés elnevezésű módosítással kapcsolatosan a benyújtott 

dokumentáció alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alábbiak állapíthatók meg: 

 

Tárgyi környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem az új „Blueprint BEV K1ext” gyárhoz 

tartozó karosszériaüzemi (RB) csarnok és összeszerelő (MO) csarnok, valamint egyes melléképületek és 
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kiszolgáló létesítmények létesítésére vonatkozik. A tervezett beruházás a korábbi K2 gyár terveivel több 

ponton hasonlóságot mutat. 

A tárgyi dokumentációnak nem képezi részét az Energiaközpont bővítésének vizsgálata, amelynek 

áttervezése jelenleg még folyamatban van és majd egy önálló eljárás tárgya lesz. Továbbá, a K2 projekt 

keretében megépült festőüzemi épület és tevékenység sem képezi a tárgyi dokumentáció vizsgálati körét, 

ez a korábban engedélyezett tartalomnak megfelelően továbbra is változatlan formában érvényes. 

 

Előírások indokolása: 

 

Zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása: 

A BK-05/KTF/00168-52/2018. számú, egységes szerkezetbe foglalt környezetvédelmi engedélyt az 

Engedélyes részére a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó közúti gépjárműgyártás tevékenység 

végzéséhez adta ki a Járási Hivatal. A hivatkozott számú környezetvédelmi engedélyt többször, 

legutoljára a BK/KTF/04369-14/2022. számon módosította hatóságunk. 

Tekintettel az egységes szerkezetbe foglalás óta eltelt időszakban megvalósult, illetve a jelen 

módosításban vázolt tervezett fejlesztésekre, valamint a K2 gyárfejlesztés (korábbi formában tervezett) 

felhagyására és helyette a „Blueprint BEV K1ext” elnevezésű projekt elindítására, az engedély rendelkező 

részének „A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI” című fejezetét 

aktualizálta, módosított hatóságunk. 

 

A BK/KTF/04369-14/2022. számú határozattal módosított környezetvédelmi engedély rendelkező 

részének „ELŐÍRÁSOK” fejezetében a „ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM” alfejezet 23. előírási pontja 

tévesen a 21. előírási pontra utal vissza,  mint a szabványos méréses zajvizsgálat előírására, amit 

ténylegesen a 22. pontban írt elő hatóságunk, így a 23. számú előírás módosítása vált szükségessé. 

 

A BK/KTF/04369-14/2022. számú határozattal módosított környezetvédelmi engedély rendelkező 

részének „ELŐÍRÁSOK” fejezetében a „ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM” alfejezet 26. előírási pontjának 

módosítására a K2 beruházás felhagyása és helyette a „Blueprint BEV K1ext” tervezett gyárfejlesztés 

megvalósítási szándéka miatt volt szükséges. 

 

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. 22. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó 

légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott 

technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e 

rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő. 

Az Lvr. 25. § (1) bekezdése alapján a helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély 

birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. 

melléklet tartalmazza. A létesítési engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, 

természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján 

környezetvédelmi szakterület levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező 

szakértő készíti el. 

 

* 

 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdésén alapul.  

 

A Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján az 5. melléklet I. táblázat B oszlopában meghatározott 

(hulladékgazdálkodási) szakkérdés vizsgálata tekintetében megkeresett hulladékgazdálkodási hatóság a 

kérelmet érdemben megvizsgálva megállapította, hogy az hulladékgazdálkodási szempontból hiányos, 

ennek megfelelően a BK/KTF/05536-14/2022. számú végzéssel az alábbiakra hívta fel hatóságunk az 

Engedélyest: 

1. „Kérjük részleteiben ismertetni, valamint továbbá olvasható felbontású alaprajzon feltüntetve is 

bemutatni a Szolgáltatóközpont (DLZ) 2022. július 26. napján előterjesztett dokumentáció 2.1.4. 
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pont 1. bekezdésében említett meglévő belső és külső területek bővítését és/vagy átalakítását a 

hulladékgazdálkodási funkciók szempontjából. 

2. Kérjük tisztázni, hogy a nem-termelési anyagok (NPM) raktárának üzemen kívül történő elhelyezése 

okoz-e a jelenlegi állapot szerinti hulladékgazdálkodási funkciójú külső terület csökkenést. 

Amennyiben igen, azt hogyan ellensúlyozza az Engedélyes. 

3. Kérjük ismertetni az átalakítást, bővítést követően az egyidejű hulladék gyűjtési kapacitást külön 

veszélyes és nem veszélyes hulladékok vonatkozásában, lehetőség szerint hulladék fajta, jelleg vagy 

típus szerinti bontásban. 

4. Kérjük nyilatkozatukat, hogy a Szolgáltatóközpontban (DLZ) a hulladékok gyűjtésére kialakított 

üzemi gyűjtőhely átalakításra kerül-e. Amennyiben igen, kérjük a felülvizsgált és szükség szerint 

módosított üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat pótlólagos előterjesztését jóváhagyás céljából. 

5. Kérjük ismertetni, hogy a Szolgáltatóközpont (DLZ) külső és/vagy belső területén mely külső 

szerződött partnerek és milyen érvényes hulladékgazdálkodási engedély alapján végzik a 

hulladékgazdálkodási tevékenységet. Kérjük továbbá becsatolni a Szolgáltatóközpont (DLZ) 

területén hulladékgazdálkodási tevékenységet folytató külső partnercégek nyilatkozatait arra 

vonatkozóan, hogy az újonnan létesülő üzemrészekhez köthető termelési kapacitás növekedésével 

járó hulladék mennyiség növekedés nyomán a helyben folytatott tevékenységüket a vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedélyek alapján biztosítani tudják és milyen feltételek mellett (pl. hulladék 

elszállítási gyakoriság növelése) vagy az engedély módosítása szükséges. Kérjük a vonatkozó 

hulladékgazdálkodási engedély számok feltüntetését is. 

6. A 4.1. fejezet nem tartalmazza a kivitelezés során keletkező hulladékok mennyiségének nagyságrendi 

becslését. Kérjük ennek megküldését.” 

 

Az Engedélyes meghatalmazása alapján az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. a fenti tárgyú 

kérelmét hatóságunk BK/KTF/05536-14/2022. számú végzésére 2022. augusztus 23. napján 

hulladékgazdálkodási szempontból kiegészítette. 

 

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: 
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Megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 

törvény (a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja értelmében nagyberuházásnak minősül. Nagyberuházás 

esetén a Kötv. 23/C § (1) pontja értelmében teljes előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni (a 

továbbiakban: ERD), és ezt a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 

9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet) 40. § (7) bekezdése értelmében az 

örökségvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. Az ERD elkészült, 2016 folyamán kiegészítették.  

Megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyeket (Azonosítószáma: 59845, 

59878.) érint. 

Megállapítottam, hogy a tárgyi terület feltárása megtörtént a korábbi időszakban zajlott megelőző 

feltárások és szakfelügyeletek során. A Kötv. 23/E. § (5) bekezdése és a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 

43. § (3) bekezdése értelmében nagyberuházás megvalósítása esetén a régészeti földmunka, valamint a 

kivitelezés földmunkái régészeti megfigyelés mellett végezhetőek, a kivitelezés során a földmunkákkal 

érintett, és egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területen régészeti megfigyelést kell biztosítani, 

azonban a terület már feltárt állapota ezt nem teszi indokolttá. 

 

Tájékoztatásul azonban felhívom a figyelmet, hogy a Kötv. 24. §-a alapján, amennyiben a földmunkák 

során régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a régészeti örökség védelme érdekében erről 

a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles 

az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés 

szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni továbbá az illetékes jegyző 

útján az illetékes örökségvédelmi hatóság (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztálya, 6000 Kecskemét, Széchenyi 

krt. 12., 76/795-847, -849) felé azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a 

mentő feltárás elvégzésére a Kötv. 22. § (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt.  

Tájékoztatom, hogy a tárgyi beruházás jellege miatt - örökségvédelmi szempontból nagyberuházás, és 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás (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 régészeti 

feladatok ellátására a Kötv. 23/G.§ (2) bekezdése és a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése 

alapján a Magyar Nemzeti Múzeum jogosult. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) 

bekezdése alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. 

 

Az Örökségvédelmi Hatóság hatáskörét a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, az 

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 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.) Korm. rendelet 3. § (2) 

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

 

A talajvédelmi szakkérdésben való közreműködés a Rendelet 28. § (1) bekezdésén alapul. 

 

4. A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi 

követelmények teljesítése, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó 

környezetterhelések kockázata, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezése, a hulladék 

kezelésének megfelelősége, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok, valamint 

építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelése (hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakkérdés) 

vizsgálatának indokolása: 

 

A beruházó Mercedes-Benz vállalat 2022-ben a korábbi K2 projekt helyett a gyárbővítésnek egy új 

koncepció szerinti megvalósítása (K1ext (BEV)) mellett döntött, amelynek célja a tisztán elektromos 
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hajtáslánccal szerelt személygépkocsik (BEV, akkumulátoros elektromos járművek) kizárólagos gyártását 

megvalósító üzemrész létesítése. 

A környezetvédelmi engedély nem jelentős módosítása az új Bp BEV K1ext karosszériaüzemi (RB) 

csarnok és összeszerelő (MO) csarnok, valamint egyes melléképületek és kiszolgáló létesítmények 

létesítésére irányul. 

 

A beruházás során belső átalakítás tervezett a Szolgáltatási központ (DLZ) vonatkozásában. A nem 

veszélyes hulladékgazdálkodási terület változatlan marad az átalakításokat követően. A tervezett 

változatok szerint vagy területbővülés nélkül áthelyezik épületen belül a veszélyes hulladék üzemi 

gyűjtőhelyet, vagy a jelenlegi helyén marad a gyűjtőhely, ugyanakkor É-i irányban egy raszternyi 

területtel (50 %-kal, azaz 100 m
2
-rel) bővül. Utóbbi területnövekménnyel járó átalakítás megvalósulása 

esetén az egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége a jelenlegi 70 tonnáról 105 tonnára nő. 

Az átalakítás kármentő területek átalakítását, szivattyú zsompok áthelyezését teheti szükségessé.  

A Szolgáltató központhoz kapcsolódó külső hulladékgazdálkodási területet bővítik. Az épülettől É-ra levő 

jelenlegi burkolt terület bővül kb. 1.300 m
2
-rel É-i irányban. A külső burkolt területek funkcionális 

lehatárolása, az elhelyezendő konténerek darabszámának, fajtájának meghatározása, illetve használati 

rendje a későbbiekben, az új gyártási technológia próbaüzemi időszakában ismertté váló igényeknek 

megfelelően valósul meg. A külső bővítési terület 10-11 db új préskonténer számára biztosítja a helyet, az 

elhelyezés feltételeit. 

 

A beruházás tárgyát képező létesítmények építési fázisában viszonylag kis mennyiségben keletkezik 

hulladék, tekintettel arra, hogy a tervezett csarnokok előre gyártott elemekből épülnek. Csomagolási 

hulladék (előre gyártott elemek, telepítésre kerülő berendezések csomagolóanyagai), az épületek végső 

kialakításához szükséges anyagok göngyölegei teszik ki a fő hulladék tömeget. Az építőanyagok 

fúrásából, vágásából keletkezik még kisebb mennyiségben fém és műanyag hulladék is. Veszélyes 

hulladékként a következő hulladék típusok keletkezése várható: 08 01 és 08 01 alcsoport hulladékai, 13 

01 és 13 02 alcsoport hulladékai, 14 06 alcsoport hulladékai, 15 01 10*, 15 02 02*, 17 04 09*). Az 

építkezés során kitermelt földet – amennyiben mennyiségi és minőségi szempontból az lehetséges – 

várhatóan teljes egészében a területen használják fel, ezáltal nem kerül hulladékstátuszba. A keletkező 

hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő gyűjtéséről és kezeléséről a kivitelezési szerződésekben 

rendelkeznek.      

 

A Bp BEV gyártástechnológia során az elektromos hajtáslánc beszereléséhez közvetlenül köthető 

hulladékok jellemzően más helyen is keletkező hulladékokat foglalnak magukba, elsősorban csomagolási 

hulladékokat, göngyölegeket és ennek megfelelően az MBMH telephelyére vonatkozó 

hulladékgazdálkodási rendszerben változatlanul kezelhetők. A hulladékok az üzemi nyilvántartásba 

kerülnek és ezek kezeléséről az MBMH a saját hulladékgazdálkodási rendszerén belül gondoskodik. 

Egyes hulladékfajták esetében csekély mértékű mennyiségi csökkenés is várható (pl. az üzemanyaggal, 

illetve olajjal szennyezett törlőkendők 15 02 02*). A tárgyi BEV gyártástechnológia alapvetően az 

összeszerelő üzemrész meghatározott területére (MO épület É-i része, AEM, átfedés területei) 

korlátozódik. 

Az elektromos személyautó-gyártás során keletkező sérült, selejtes és használhatatlanná vált 

akkumulátorok ártalmatlanítását az akkumulátorok gyártója végzi speciális szakszerű feltételek mellett. A 

szolgáltatói szerződéseknek megfelelően ezen akkumulátorok nem kerülnek be a hulladékkörbe. Abban 

az esetben, ha mégis kezelendő hulladékként kerülnek ki a gyártási folyamatból, úgy a 16 01 21* 

azonosító kódú hulladékként sorolják be azokat. Amennyiben a teljes személyautó használhatatlanná 

válik (az akkumulátorral együtt), úgy a jelenleg is előforduló esetekhez hasonlóan 16 01 04* (hulladékká 

vált gépjármű) azonosító kódú hulladékként kezelik. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból nem indokolt 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, BK/KTF/00174-7/2022. számon és BK/KTF/04369-14/2022. számon módosított) 

környezetvédelmi engedély módosítása. 

 

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

köteles vizsgálni. 
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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/05536-5/2022. számon. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (vízügy-vízvédelem) tekintettel arra, hogy a hatáskörébe tartozó 

szakkérdés vizsgálatához tényállás tisztázás volt szükséges, 35600/3493-1/2022.ált. számon az 

alábbiakra hívta fel az Engedélyest: 

„A létesítendő tartályparkkal kapcsolatban kérjük az alábbiak benyújtását: 

1. A tartályokra vonatkozó műszaki adatokat és a töltésükre vonatkozó technológia leírását. 

2. A kültéri tartályok esetében a tervezett kármentő műszaki adatait és nyilatkozatot arra 

vonatkozóan, hogy az megfelelő méretű-e a havária esetén kikerülő folyadék felfogására. A 

kármentőtálcákba hulló tiszta és esetlegesen szennyezett csapadékvizek elvezetésének és 

elhelyezésének vízügyi- és vízvédelmi szempontból megfelelő módját is kérjük ismertetni. 

Amennyiben a szennyezett csapadékvíz előtisztítását tervezik, úgy a tervezett előtisztító berendezés 

típusát, valamint a CE minősítést vagy ÉME engedéllyel való rendelkezést igazoló dokumentációt 

is nyújtsák be. 

3. A földalatti elhelyezésű tartályok esetében kérjük a tartályok sérülése esetén a műszaki védelem 

ismertetését. 

Összeszerelő üzemben, az esőpróbával kapcsolatban: 
4. Kérjük ismertetni, hogy az esőpróba során szűrt víz teljesen zárt rendszerű, vagy ebből a 

tevékenységből eredően is kerül szennyvíz a telephelyi gyűjtőcsatornákba bevezetésre. 

Akkumulátor és járművizsgáló hellyel kapcsolatban: 
5. Kérjük a vizsgálóhely és autómertítő konténer, kármentőtér, hulladéknak minősített akkumulátor 

gyűjtőhely, manipulációs terek környezetéről legalább egy elrendezési helyszínrajzot csatolni, 

azon egyértelműen feltüntetni a burkolt felületek határát, a felületek lejtésirányát, szintjét, a 

befogadó meglévő csapadékvíz elvezető csatornát, a havária helyzetek kezelésére létesítendő 

elzárószerkezet beépítési helyét. 

6. Kérjük felülvizsgálni, hogy normál üzemi körülmények között a szállítás, anyagmozgatás közben a 

vizsgálóhely és hulladéktároló környezetében kialakítandó manipulációs térre ténylegesen 

történhet-e szennyezőanyag kijutás. Ha nem, kérjük ennek részletes alátámasztását.” 

 

A szakhatóság fenti számú felhívását 2022. szeptember 05. napján teljesítették. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/3493-4/2022.ált. számon, a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/3583-1/2022.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 35600/3493-4/2022.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
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Főosztály, Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hatóságomra 2022. július 29. 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.) meghatalmazása alapján az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 

(székhely: 1122 Budapest, Határőr út 39.) kérelmére indult, a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési 

Területen lévő 26500 hrsz.-ú telephelyen végzett közúti gépjárműgyártási tevékenységre vonatkozó BK-

05/KTF/00168- 52/2018. számú környezetvédelmi engedély ismételt módosítására irányuló engedélyezési 

eljárásban. 

 

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

július 25-ei dátummal ellátott, a BK-05/KTF/00168-52/2018. számon kiadott, többször módosított 

környezetvédelmi engedély ismételt módosítására vonatkozó dokumentációt. 

 

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

sor: 
A Daimler AG cégcsoport a K2 gyár önálló megvalósítása helyett a K1 gyárral szorosabb funkcionális 

kapcsolatban levő üzemrészek megvalósítását tervezi, melynek során tisztán elektromos hajtáslánccal 

szerelt személygépkocsik (BEV, akkumulátoros elektromos járművek) kizárólagos gyártását megvalósító 

üzemrész (30 késztermék/óra kapacitással) létesítésére kerül sor. A K2 területére tervezett önálló új 

présüzem létesítése helyett 2021-ben a meglévő K1 présüzem bővítése már megvalósult a K1 

csarnoképület jelentős méretű bővítésével. 

 

A tárgyi fejlesztési projekt megnevezése: „Blueprint BEV K1ext” (röviden: Bp BEV K1ext). 

 

K1ext üzemi területen kizárólag a karosszéria felépítés, felületkezelés és az összeszerelés valósul meg. A 

gyártás többi művelete egységesen a K1 üzemi területen létesített létesítményekben (épületekben) történik 

és ezzel összhangban jellemzően nem válaszhatók szét az eredetileg telepített és a bővítések keretében 

létrejött kapacitások. 

 

A tárgyi környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem az új Bp BEV K1ext karosszériaüzemi 

(RB) csarnok és összeszerelő (MO) csarnok, valamint egyes melléképületek és kiszolgáló létesítmények 

létesítésére vonatkozik. 

 

Karosszéria üzem (RB) csarnok 
Az épület nyugati részen a présüzemhez csatlakozik, a keleti területen pedig hídon keresztül a már 

megvalósult festőüzemhez. 

 

Összeszerelő üzemi (MO) csarnok és kapcsolódó létesítményei 
Az épület a nyugati részen csatlakozik a karosszéria szortírozóhoz (ZKS) és egy szállítóhídon keresztül 

kapcsolódik hozzá. 

 

Az elektromos gépkocsikba litium-ionos akkumulátorok beszerelése történik. Az akkumulátorok összetevői 

között több is veszélyes anyagnak minősül. 

 

A Li-ion akkumulátorok beszerelési helyét követően gyártósoron a nagyfeszültségű akkumulátorok az 

összeszerelés alatt álló gépkocsikban helyezkedik el. A beszerelés helyének közelében a csarnok épület 

délkeleti sarkában kerül kialakításra az akkumulátorok logisztikai területe, ahol az átmeneti tárolás 

megvalósul. Az épületen kívül pedig az újonnan tervezett pótkocsi parkolóban trélereken is megtörténhet 

az akkumulátorok átmeneti tárolása a beépítést megelőzően. 

 

A K1ext összeszerelő csarnok esetében is létesül egy akkumulátor vizsgáló állomás, terv szerint az 

összeszerelő csarnoktól K-i irányban, szabadon álló módon, a belső közlekedő út túloldalán a biztonsági 

távolságok betartása érdekében. 

 

A vizsgálóállomás létesítményei: 

1. 2 db „Dry-fire” tűzgátló tároló (karanténdoboz) kritikusan sérült akkumulátorokhoz, 3 x 3 m /db 

2. Haváriatároló (autómerítő), görgős konténer 
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3. Fedett megfigyelő állomás, 50 m
2
 

4. Vízvédelmi (WHG) kármentő betonozott felületek (a: 169 m
2
 + b: 39 m

2
), a felületek a folyókák 

irányába lejtenek, amelyek egy gyűjtő vezetékhez kapcsolódnak. 

5. 10 m
3
-es zárt csapadékvízgyűjtő tároló a vízvédelmi (WHG) felületekről lefolyó vizek gyűjtésére. 

Amennyiben a zárt gyűjtőtartály megtelik, havária hiányában a szennyezetlen csapadékvíz 

átszivattyúzásra kerül a csapadékvíz-elvezető hálózatba. Havária esetén a tartály tartalma 

folyékony hulladékként tengelyen kerül elszállításra. 

 

Az üzemi- és raktár területről a sérült, hibás, vagy bármilyen okból megfigyelésre kijelölt 

akkumulátorokat acél kármentő tálcán, vagy zárt tárolóban mozgatják targoncával a vizsgáló helyre. Ha 

a vizsgálat során megállapítást nyer, hogy az akkumulátor nem alkalmas a beépítésre, akkor bekerül a 

közúti szállításra alkalmas csöpögésmentes, tűzálló nyugalmi tárolóba. Az esetlegesen eltávozó elektrolit 

miatt a tárolót félig feltöltik vermikulit anyaggal (éghetetlen felitató anyag, ami felszívja a kijutó 

elektrolitot). A gyárból történő elszállításig a tárolóban lévő akkumulátor bekerül a hulladéktároló 

területen telepítendő akkumulátor tárolókonténerbe. A folyamat során normál üzemi körülmények között 

a manipulációs térre nem kerülhet szennyezőanyag. Haváriás esetben a vízzáró burkolt felületek és zárt 

gyűjtőtartály szolgálják a felszín alatti vízvédelmi célokat. 

 

Tartálypark (MO-hoz kapcsolódó létesítmény) 
A tartályparkot zárt épületként kerül kialakításra, amelynek méretei kb. 13 x 30 x 6 m. A föld feletti épület 

előkészítő helyiségre, szivattyúszobára, valamint kezelő- és műszaki helyiségekre osztott. A tartálypark és 

az összeszerelő csarnok közötti kapcsolat egy gyűjtőaknán keresztül történik, amelynek minimális mérete 

2 x 2 m, ami a tartálypark szivattyútermében kezdődik és a gyártó csarnok megfelelő helyiségében 

végződik. 

Telepítendő tartályok, berendezések: 

1. 2 db 10 m
3
-es víz, illetve s glikolt tartalmazó tartály (hűtőfolyadék bekeverőberendezés), 

2. 1 db 15 m
3
-es állóhengeres nyomástartó edény R1234YF klímagázhoz (szintén cseppfolyósított, de 

nem kriogén azaz nem rendkívül alacsony hőmérsékletű gáz) 

3. 1 db cseppfolyósított nitrogén (-190 °C) tároló, állóhengeres kültéri tartály 

4. 1 db cseppfolyósított szén-dioxid (-27 °C) tároló, állóhengeres kültéri tartály 

5. 1 db 50 m
3
 térfogatú földalatti 2 x 25 m

3
 térrészre osztott tartály, az egyik rekeszben ablakmosó 

koncentrátum, a másikban pedig fékfolyadék kerül betöltésre, 

6. 1 db 50 m
3
 térfogatú földalatti 2 x 25 m

3
 térrészre osztott tartály, fagyálló hűtőfolyadék 

tárolására, 

7. 1 db 50 m
3
 térfogatú földalatti 2 x 25 m

3
 térrészre osztott tartály jövőbeli bővítés lehetőségének 

biztosítása érdekében 

8. 1 db kétrekeszes, 10-10 m
3
-es víz és ablakmosó koncentrátum tároló tartályok 

9. Fékfolyadék előkészítő (nedvességmentesítő/légtelenítő) berendezés 2 x 650 literes tartályokkal 

10. 2 + 1 db 2 m
3
 térfogatú felszín feletti tartály a gyártósorról visszatérő maradék (ún. szlop), azaz 

nem jó minőségű Glykol, vagy ablakmosó keverék, vagy a váltóból visszavett olaj maradék 

átmeneti tárolására. Ezeket időnként ürítik, elszállítják. 

A tartályparknál telepített kültéri nyomástartó edények cseppfolyósított gázokat tartalmaznak, ezért 

alattuk kármentő nem létesül. A földalatti tartályok duplafalú kialakításúak és duplafal- szivárgás figyelő 

rendszerrel ellátottak. 

 

A tartálykocsi lefejtő tér süllyesztett térben, vízzáró burkolattal kerül kialakításra. Ezen felületre kerülő 

folyadékok elhelyezésére szolgáló műszaki megoldások: 

1. Az előtető alatti burkolt felület önálló vízelvezetéssel kerül kialakításra, ami egy 5 m3- es zárt 

tározó tartályhoz kapcsolódik. Ennek megfelelően ebbe a gyűjtőtartályba kerül az üzemszerű 

működés során esetlegesen kijutó üzemi folyadék (pl. fékfolyadék, fagyálló, stb.), valamint az 

előtető alá esetlegesen beverődő, szennyeződhető csapadékvíz. A tartály tartalma telítődés esetén 

ürítésre kerül, folyékony hulladékként tengelyen kerül elszállításra. 

2. A tetővel fedett lefejtőtér padló összefolyója - a tartálypark épületén belül található padló 

összefolyókkal együtt - egy tározó tartályon, olajfogó műtárgyon és tisztító aknán keresztül a 

telephelyi szennyvízelvezető rendszerbe kerül bevezetésre. 

 

Szolgáltatási központ (DLZ) belső átalakítása 
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A meglévő szolgáltatási központ (DLZ, 060 jelű épület) jelenleg a mindenféle hulladékgazdálkodási 

funkcióknak, veszélyes anyag tárolásnak, sprinkler központnak, informatikai helyiségeknek ad otthont, 

valamint különböző műhelyek és szociális területek is találhatók az épületben. Tovább, jelenleg a 

létesítményi tűzoltóság is ebben az épületben található. 

 

A tárgyi Bp BEV gyárbővítés keretében - a K2 projekt céloktól eltérően - az MBMH nem tervezi a DLZ 

épület bővítését, építészeti átalakítását, hanem kizárólag a helyiségek elrendezésének, vagy funkcióinak 

átalakítását és az összes kapcsolódó és szükséges szerkezeti módosítását, beleértve az épületgépészeti 

szolgáltatások szükség szerinti átalakítását is. 

 

Üzemorvosi szolgálat és üzemi tűzoltóság (WD & WW) épülete 
A bővítendő üzemi tűzoltóság (WW) jelenleg a szolgáltató központ (DLZ) épületében, míg a szintén 

bővítendő üzemi orvosi szolgálat (WD) pedig a központi adminisztrációs épületben található. A két 

funkciót a telephely lehető legközpontibb helyén, nevezetesen a DLZ szolgáltató-központtól északra 

található új épületben tervezik áthelyezni és területileg bővíteni. Szükség esetén az épület további 1200 

m
2
-rel bővíthető kelet felé. 

 

Személyzeti portaépület 
Az új K1ext épületek dolgozói megközelítése érdekében épül egy új személyzeti kapu a K1ext üzemi terület 

észak-keleti sarkában, az összeszerelő csarnok és a dolgozói parkoló közötti üzemi kerítésen elhelyezve. 

 

VÍZELLÁTÁS: 
A tervezett csarnokok és kiszolgáló épületek esetében döntően szociális vízfelhasználással kell számolni, 

mivel sem a karosszéria üzemben, sem az összeszerelő üzemben folytatott gyártási tevékenység sem 

minősül vízigényesnek a műveletek jellegéből fakadóan. 

A következő helyeken történik viszonylag kisebb mennyiségű ipari jellegű vízfelhasználás az új 

karosszéria üzemi, illetve összeszerelő csarnokokban: 

• Az RB-csarnok tetőszintjén telepített 3 db hűtőtorony vízutánpótlása. 

• Összeszerelő üzemben, az utófestő fülkében a páratartalom szabályozása érdekében. 

• Összeszerelő üzemben az esőpróbához és mosóberendezéshez használandó előkezelt víz. 

 

Az esőztető és mosó berendezések ipari jellegű vízfelhasználása és szennyvízkibocsátása: 

Gyártási lépés, 

berendezés 

Éves vízmennyiség 

(m
3
/év) 

Csúcs-vízmennyiség 

(m
3
/h) 

Szennyvíz 

mennyiség 

(vízfelhasználás %-

ában, m
3
/h) 

Víz-, 

szennyvízkezelés 

Sorozatos és 

minőségellenőrző 

(QM) esőztető 

berendezés 

1750 25 80 % (20 m
3
/h) 

Keringtetett 

vízkezelés 

szalagszűrő 

egységgel, 

kétfokozatú 

biológiával és UV 

fertőtlenítéssel 

Mosóállomás 

készjárművek 

számára 

300 5 80 % (4 m
3
/h) 

Keringtetett 

vízkezelés ülepítő és 

homokszűrő 

berendezés 

 

Vízigények: 

• RB csarnok: 2,2 m
3
/h ipari víz és 2,1 m

3
/h ivóvíz 

• MO csarnok: 4,7 m
3
/h ivóvíz 

 

SZENNYVÍZ ELVEZETÉS: 
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A tárgyi épületekben elsősorban kommunális jellegű szennyvíz keletkezik. Az ipari jellegű, nem jelentősen 

szennyezett víz (pl. esőpróba, autómosó használt vizei) a csarnoképületekben keletkező kommunális 

szennyvízhez, illetve a teljes üzemi szennyvízképződéshez viszonyítva elhanyagolható mennyiségű. 

 

Az épület vízellátása és szennyvízelvezetése a meglévő telephelyi belső hálózatokra való rákötéssel 

biztosítható. 

 

A K2 területén létesült festőüzemtől nyugatra már megépült a szennyvízcsatorna-rendszer és a 

szennyvízátemelő állomás, amit eredetileg a karosszéria-üzemre és a festőüzemre terveztek. 

 

Az épülő létesítmények szennyvízelvezetését új létesítésű szennyvízelvezető hálózat kiépítésével biztosítják, 

a meglévő szivattyútelepek kapacitásának felülvizsgálatával. 

 

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS/ELHELYEZÉS 
A tervezett csarnoképületek tetejéről, a burkolt területekről, útfelületekről elvezetett csapadékvíz új 

létesítésű elvezető hálózaton történő elvezetést követően az üzemi szikkasztó rendszerben elszikkasztásra 

kerül. 

 

A tető, illetve útburkolatokról összegyűjtött csapadékvíz befogadója az üzemi terület határánál kialakított, 

meglévő szikkasztó-tározó rendszer. A teljes üzem csapadékvíz elhelyezéséről szóló engedélyezés során 

eredetileg végzett méretezés az üzemi területen keletkező összes csapadékvíz elhelyezésének 

térfogatigényét már tartalmazta, ugyanis az a távlati beépítések figyelembevételével került kiszámításra. 

 

MONITORING 
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a telephelyén 8 db figyelő kútból álló talajvíz monitoring 

rendszert üzemeltet a 35600/469-10/2017.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján (időbeli 

hatály: 2027. február 28.). A Klext üzemi területen - különösen a potenciális szennyező források 

közelében -új monitoring kutak létesítése tervezett. 

 

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. 

 

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 engedély hatályának hosszabbítására irányuló eljárás 

hatóságomon folyamatban van (35600/2504/2022.ált.) 

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, 

hiánypótlásban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység/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 /létesítmény 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 vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az új 
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vízilétesítmények esetében a vízjogi létesítési engedély megszerzésének kötelmét írtam elő. 

• 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 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. július 29. napján érkezett hatóságomra. A megkereséshez feltöltött 

dokumentáció érdemi vizsgálatát követően megállapítottam, hogy az hiányos, ezért 35600/3493-

1/2022.ált. számon 2022. augusztus 05. napján kibocsátott végzésben tényállás tisztázásra szólítottam fel 

az ügyfelet. A végzésben foglaltakat 2022. szeptember 05. napján maradéktalanul teljesítették. 

 

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 35300/3583-1/2022.ált. számú, 

szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

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

Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztálya, mint engedélyező hatóság 2022. 08. 08-án megkereste 



29 

 

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

szakhatóságot (a továbbiakban Szakhatóság) a BK/KTF/05536-5/2022. 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 

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, BK/KTF/00174-7/2022. számon és BK/KTF/04369-14/2022. 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 
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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. 

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. szeptember 15. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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Kapják: 

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

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

3. 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 


		2022-09-16T08:20:38+0200
	Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal




