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H A T Á R O Z A T 

 

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

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

2910-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14398649#cegkapu) – a továbbiakban Engedélyes – 

részére, a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület elnevezésű, 26500 hrsz. alatti telephelyre BK-

05/KTF/03593-22/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-30-30/2018.) egységes szerkezetben kiadott 

(BK-05/KTF/00847-1/2020. számon módosított) egységes környezethasználati engedélyt – a P617 jelű 

pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelemre – az alábbiak szerint 

 

módosítom: 

 

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

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

Energiaközpont technológiához kapcsolódó hatályos, levegővédelmet szabályozó rendelet szerinti 

bejelentés köteles légszennyező pontforrások paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza” rész 

táblázata az alábbiak szerint módosul: 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. telephelyén a Energiaközpont technológiához 

kapcsolódó hatályos, levegővédelmet szabályozó rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező 

pontforrások paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Légszennyező pontforrások műszaki adatai 

Pontforrás 

száma 

Kapcsolódó tüzelő 

berendezés 

Pontforrás EOV 

koordinátái (m) Magasság 

(m) 

Kémény 

átmérő (m) 

Légszennyező 

anyag 
EOVx EOVy 

P611 
Földgáztüzelésű kazán 1. 

(18 MW) 
169064,7 701321,9 40 1,2 CO, NOx, CO2 
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P612 
Földgáztüzelésű kazán 2.  

(18 MW) 
169063,8 701323,1 40 1,2 CO, NOx, CO2 

P613 
Földgáztüzelésű kazán 3. 

(18 MW) 
169065,2 701323,1 40 1,2 CO, NOx, CO2 

P614 
Gázmotor 1. 

(5,9 MW) 
169070,3 701335,3 40 1,2 

CO, NOx, 

CH, CO2 

P615 
Gázmotor 2. 

(5,9 MW) 
169070,7 701336,5 40 1,2 

CO, NOx, 

CH, CO2 

P616 
Dízel aggregátor 

(1420 kW) 
169075,8 701277,8 12,4 0,5 

SO2, CO, NOx, 

szilárd, CO2 

P617 
Földgáztüzelésű kazán 4. 

(18,2 MW) 
169069,7 701336,4 40 0,9 CO, NOx, CO2 

 

2. Az engedély 12. oldalán, a „TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI 

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

Energiaközpont technológiához kapcsolódó hatályos, levegővédelmet szabályozó rendelet szerinti 

bejelentés köteles légszennyező pontforrások paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza” részben az 

alábbi részt törlöm: 

 

„A felülvizsgálati dokumentáció alapján, a szakmai becslésen alapuló számítások szerint a légszennyező 

pontforrások hatásterülete az Energiaközpont K1 légszennyező forrásainak súlyozott középpontjától 

számított 573 m sugarú körrel határolt terület. Az Energiaközpont K2 gyárhoz kapcsolódó bővítése utáni 

tervezett állapotra vonatkozó számítások alapján a hatásterület a pontforrások súlyozott középpontjától 

számított 677 m sugarú körön belülre korlátozódik.” 

 

3. Az engedély 12. oldalán, a „TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI 

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

Energiaközpont technológiához kapcsolódó hatályos, levegővédelmet szabályozó rendelet szerinti 

bejelentés köteles légszennyező pontforrások paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza” rész az 

alábbiakkal egészül ki: 

 

A dokumentációban alkalmazott terjedésmodellezés alapján a hatásterület (nitrogén-dioxidra vonatkozóan) a 

P617 jelű pontforrás esetében a forrástól számított 378 m sugarú körrel lehatárolt területen belül, míg az 

Energiaközpont összes kibocsátása esetében a pontforrás-csoport középpontjától számított 393 m sugarú 

körrel lehatárolt területen belül korlátozódik. 

A P617 jelű pontforrás hatásterülete legnagyobb részben az MBMH telephelyet, míg kisebb részben az 5. sz. 

főutat, illetve az azon túli mezőgazdasági művelésű ingatlanokat érinti. 

 

4. Az engedély 27. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” 

alfejezet, „PRÓBAÜZEMI ELŐÍRÁSOK” részének 24-30. előírási pontjait törlöm. 
 

5. Az engedély 28. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” 

alfejezet, „ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK” rész, „Pontforrások emisszió 

mérése” alrészének 31. előírási pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

Pontforrások emisszió mérése 
31. A P611, P612, P613, P614, P615, P617 azonossági számú légszennyező pontforrásokon 

kiáramló légszennyező anyagok koncentrációi a technológiai kibocsátási határértéket nem 

haladhatják meg. A pontforrások által kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációit 

évente akkreditált laboratórium által, normál üzemmód mellett, a levegőterheltségi szint és a 
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helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 

értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti, 

szabványos méréssel vizsgálni kell. A mérés időpontját a mérés előtt 8 nappal elektronikus 

formában (e-papír) be kell jelenteni hatóságukhoz. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 

30 napon belül meg kell küldeni hatóságunknak. 

 

6. Az engedély 28. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” 

alfejezet, „ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK” rész, „Általános előírások” 

alrésze az alábbi 37a és 37b sorszámú előírásokkal egészül ki: 

 

37a A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben (LAL) bekövetkező változásokat – beleértve 

a tevékenység megszüntetését is – be kell jelenti a környezetvédelmi hatóság részére. 

Határidő: a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül 

 

37b A P617 jelű pontforrásról – az emisszió mérési eredmények alapján – LAL bejelentést kell 

a hatóságnak benyújtani az elektronikus OKIR rendszeren keresztül. 

Határidő: az engedély véglegessé válását követő 15 napon belül 

 

Jelen módosítás a BK-05/KTF/03593-22/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-30-30/2018.) egységes 

szerkezetben kiadott (BK-05/KTF/00847-1/2020. számon módosított) egységes környezethasználati 

engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

* 

 

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 

környezetvédelmi hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer 

forintig terjedő bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat 

hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén 

környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére. 

 

A kérelmező az eljárás 210.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

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

válik. 

 

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

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

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

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

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

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

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

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

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Előzmények: 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére, hatóságunk jogelődje, az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 60536-5-14/2010. számon egységes 

környezethasználati engedélyt adott a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület elnevezésű, 26500 

hrsz-ú területen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklete 1.1. pontja 

szerinti („tüzelőberendezések 50 MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel”) tevékenység 
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folytatásához, a létesítmény üzemeltetéséhez, majd a fenti engedélyt az engedélyes kérelemre 60536-5-

25/2012. számon egységes szerkezetben módosította. 

 

Ezt követően a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére, a 2017. április 12. napján előterjesztett, 

a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület elnevezésű, 26500 hrsz. alatti telephelyre 60536-5-14/2010. 

számon kiadott, 60536-5-25/2012. számon egységes szerkezetben módosított egységes környezethasználati 

engedély nem jelentős változtatás miatti (a P613 jelű pontforrás 2016. évi éves mérésének a 2017-es év II. 

féléves fűtési időszakára való elhalasztására vonatkozó) módosítása iránti kérelem és a 2017. április 13. 

napján előterjesztett, a fenti engedélyre vonatkozó 5 éves felülvizsgálata iránti kérelem alapján, a Kecskemét 

Déli Gazdasági Fejlesztési Területen, a 26500 hrsz. alatti telephelyen végzett, az R. 2. számú melléklet 1.1. 

pontja szerinti („Tüzelőberendezések 50 MWth-ot meghaladó hőteljesítménnyel”) tevékenység folytatásához 

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal a BK-05/KTF/01095-11/2017. számú 

(KTFO-azonosító: 60536-30-5/2017.) határozatával egységes környezethasználati engedélyt adott. 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda 

Kft. ügyvezetője, Literáthy Bálint 2018. június 28-án a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület 

elnevezésű, 26500 hrsz. alatti telephelyre BK-05/KTF/01095-11/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-30-

5/2017.) kiadott egységes környezethasználati engedély jelentős változtatás miatti egységes szerkezetben 

történő módosítása iránti – kérelmet (a K2 személyautógyár megvalósítása – Energiaközpont tárgyú 

egységes környezethasználati engedélyezési (IPPC) dokumentációt) terjesztett elő, mely alapján a a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 

részére BK-05/KTF/03593-22/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-30-30/2018.) számon egységes 

szerkezetben egységes környezethasználati engedélyt adott. 
Az engedély 2028. június 21. napjáig érvényes. 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2019. december 16-án – a Kecskemét, Déli Gazdasági 

Fejlesztési Terület elnevezésű, 26500 hrsz. alatti telephelyre hatóságunk által BK-05/KTF/03593-22/2018. 

számon (KTFO-azonosító: 60536-30-30/2018.) egységes szerkezetben kiadott egységes környezethasználati 

engedély módosítása iránti [a P614 jelű pontforrás emisszió mérésére vonatkozó módosítási kérelem] – 

kérelmet terjesztett elő, amely alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

BK-05/KTF/00847-1/2020. számon módosította az egységes szerkezetben kiadott egységes 

környezethasználati engedélyt. 
 

* 

 

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

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

2910-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14398649#cegkapu) meghatalmazása alapján az EDiCon 

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

066917, adószám: 10519224-2-43, KSH szám: 10519224-7112-113-01, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

10519224#cegkapu) 2021. április 19. napján – a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület elnevezésű, 

26500 hrsz. alatti telephelyre BK-05/KTF/03593-22/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-30-30/2018.) 

egységes szerkezetben kiadott (BK-05/KTF/00847-1/2020. számon módosított) egységes környezethasználati 

engedély módosítása iránti [az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt 

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

amely kérelmek alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

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. 

 

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. 
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A kérelmező ügyfél meghatalmazottja hatóságunk BK/KTF/05661-3/2021. számú hiánypótlásra felhívására 

igazolta az eljárás 210.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését. 

 

Az előterjesztett kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

 

A meghatalmazott EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. által előterjesztett kérelem az 

Energiaközpontban – a K2 gyárbővítés kapcsán – létesítésre engedélyezett új gázkazán és az ahhoz 

kapcsolódó, P617 jelű pontforrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezésére irányul. 

 

Az alapengedélyben szereplő – a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő 

hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási 

határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet) 5. sz. 

melléklet 2. pontján alapuló – technológiai kibocsátási határértékek nem kerültek módosításra. 

 

A P617 jelű pontforrásra vonatkozó emisszió mérési gyakoriságot az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 8. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján állapítottam meg.  

 

A P617 jelű pontforrás kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező 

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

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

 

A légszennyező pontforrások adatszolgáltatási kötelezettségét a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 31. §-a alapján írtuk elő. 

 

A dokumentációban alkalmazott terjedésmodellezés alapján a hatásterület a P617 jelű pontforrás esetében a 

forrástól számított 378 m sugarú körrel lehatárolt területen belül, míg az Energiaközpont összes kibocsátása 

esetében a pontforrás-csoport középpontjától számított 393 m sugarú körrel lehatárolt területen belül 

korlátozódik. 

A P617 jelű pontforrás hatásterülete legnagyobb részben az MBMH telephelyet, míg kisebb részben az 5. sz. 

főutat, illetve az azon túli mezőgazdasági művelésű ingatlanokat érinti. 

 

A P617 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását a DEKRA Akademie Kft. (1012 Budapest, 

Vérmező u. 4.) akkreditált laboratóriuma 2021. február 17. napján szabványos méréssel vizsgálta. Az 

emisszió mérésről készült DV041-5-2021-EM számú jegyzőkönyv adatai alapján a vizsgálat időpontjában a 

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

technológiai kibocsátási határértékek teljesültek. 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése és 22. § (2) bekezdés a) 

pontja értelmében 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. 

A területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás, illetve környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén 

az engedélyezési eljárásában levegőminőségi tervben és az ózoncsökkentési programban foglaltakra való 

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

jogszabály szerint meghatározott elérhető legjobb technika alapján állapítja meg. 

 

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

egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. 

 

Az R. 20/A. § (10) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt 

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

korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 
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A módosítás vonatkozásában az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

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

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

 

* 

 

A fentiekre tekintettel, a 2021. április 19. napján előterjesztett kérelemnek helyt adva, a rendelkező részben 

foglaltak szerint az engedélyt módosítottam. 

 

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

 

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

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

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. 

számú melléklet 1.1. és 10.3. pontja alapján határoztam meg. 

 

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

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás volt szükséges), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján a 

2021. április 27. napján kelt, BK/KTF/05661-2/2021. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az ügy 

tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, 

a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének 

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

 

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit 

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

 

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

 

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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

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

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

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

rendelkezik. 

 

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

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

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

tájékoztatást. 

 

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

 

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

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

pontja alapján állapítottam meg. 

 

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

 

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

rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 
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A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket 

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

hatásterületen lévő település Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.  

 

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

alapján adtam tájékoztatást. 

 

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

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

 

Kecskemét, 2021. május 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

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

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

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

      (5000 Szolnok, Hősök tere 6.)                                                                                                                HKP 

4. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

      (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                    HKP 

5. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

(6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                                                                                                            HKP 

6. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

      (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                    HKP                                                                                             

7. BKMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

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

8.  Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

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

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

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

10. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

     (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)                                                                                                   HKP                                                                        

11. Hatósági nyilvántartás 

12. Irattár 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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