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H A T Á R O Z A T 
 

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

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

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

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

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

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

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

45/2018.) kiadott (BK-05/KTF/00362-4/2019. számon és BK/KTF/00362-22/2019. számon módosított) 

környezetvédelmi engedélyt – az engedélyes kérelmére – az alábbiak szerint  

 

módosítom: 

 

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

oldalon lévő, „Tevékenység alapadatai” megnevezésű táblázat helyébe az alábbi táblázat kerül: 

 

Alapadatok K1 üzem K2 üzem Mértékegység 

Technológiai alapadatok 

Termelési kapacitás 216  000 205 000 szgk/év 

Maximális termelési kapacitás 34 30 szgk/óra 

Présüzem gyártási kapacitása 10 000 10 000 löket/nap 

Összes bevont teljes fémfelület 19 440 000 21 525 000 m
2
/év 

Kezelő kádak össztérfogata 1 394 1 636 m
3
 

Oldószerfelhasználás 829 615 t/év 

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

Beépített hűtési kapacitás 14 680 28 000 kW 

Dolgozói parkoló férőhely 1 657 1 252 db szgk 

Késztermék-tároló („outbound”) terület férőhely 2 392 2 215 db új szgk 
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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 386 240 368 997 m
2
 

Szolgáltatási igény 

Földgáz 12 461 945 11 275 000 Nm
3
/év 

Villamos energia 118 762 112 714 kV A 

Vízfelhasználás 301 851 348 500 m
3
/év 

Szennyvíz 

- melyből festőüzemi technológiai szennyvíz 

234 446 

121 982 

287 000 

164 000 

m
3
/év 

m
3
/év 

 

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

technológia általános bemutatása:” alfejezetében, a 4. oldalon lévő „I. PRÉSÜZEM (PRESSWERK, 

PW)” című része helyébe az alábbiak lépnek: 

 

A nyersanyagot tekercselt acél, alumínium vagy lemeztáblák formájában szállítják vasúton és 

tehergépkocsival közúton az áruátvételi területre. A lemeztekercseket a K1 üzemben lévő két kis 

transzferprésen lemezalkatrészek gyártására, a PW2@K1 üzemben fémlemezlapok előállítására, míg a K2 

üzemben fémlemezlapok kivágására használják. A beszállított lemeztáblák mindkét üzemben a külső héj 

részeit gyártó nagy tandemsorra kerülnek. 

 

K1 présüzem 

 

A lemezből préselt munkadarabok a K1 üzemrészben 3 préssoron készülnek: két kisméretű 

transzferprésen és egy nagy tandemsoron. 

A transzferprések működéséhez összesen kb. 2 x 1 800 kV A elektromos energia, 2 x 330 Nm
3
/h sűrített 

levegő és 2 x 24 m
3
/h hűtővíz szükséges. A berendezés (tengelykapcsoló/fék és kenés) működéséhez több 

hidraulikus tápegység szükséges, kb. 2 000 l teljes olajtöltési mennyiséggel. 

A nagy tandemsor több különálló présből áll, amelyeket az alkatrészek egyes gyártási fázisok (prések) 

közötti szállítására szolgáló robotkapcsolat köt össze. Az egyes prések mechanikus excenteres prések, 

amelyeket elektromotor hajt lendkerék közbeiktatásával. A préssor működéséhez összesen kb. 3700 kV A 

elektromos energia, 30 m
3
/h sűrített levegő (6 bar nyomás mellett) és 80 m

3
/h hűtővíz szükséges. A 

berendezés (süllyesztékpárna, tengelykapcsoló/fék és kenés) működéséhez több hidraulikus tápegység 

szükséges kb. 17 000 l teljes olajtöltési mennyiséggel.  

 

A PW2@K1 üzemrész Laserblanking gyártóvonala (lézeres lemez kivágó berendezés) acélból és 

alumíniumlemezből készült lemezdarabok előállítására szolgál. Az alaplemezeket, amelyek legnagyobb 

mérete 4,2 m x 2,15 m, a további gyártási folyamatban dolgozzák fel a préselt karosszéria elemek 

kialakítása céljából. A teljes kivágó gyártósor a halmozóegységből, a lézeres cellából és a 

szállítórendszerből áll. 

A nagyobb kapacitású présegységek szervo-excenteres, elektromotor hajtású prések (XL-prés). A préssor 

működéséhez összesen kb. 3 000 kVA elektromos energia, 2 000 m
3
/h sűrített levegő (6 bar nyomás 

mellett) és 163 m
3
/h hűtővíz szükséges. A berendezés (süllyesztékpárna, tengelykapcsoló/fék és kenés) 

működéséhez több hidraulikus tápegység szükséges kb. 20 000 l teljes olajtöltési mennyiséggel.   

 

K2 présüzem 

 

A K2 présüzem Laserblanking gyártóvonala (lézeres lemez kivágó berendezés) acélból és 

alumíniumlemezből készült lemezdarabok előállítására szolgál. Az alaplemezeket, amelyek legnagyobb 

mérete 4,2 m x 2,15 m, a további gyártási folyamatban dolgozzák fel a préselt karosszéria elemek 

kialakítása céljából. 

A K2 présüzemben lévő nagyobb kapacitású présegységek szervo-excenteres, elektromotor hajtású prések 

(XL-prés). A préssor működéséhez összesen kb. 3 000 kV A elektromos energia, 2 000 m
3
/h sűrített 

levegő (6 bar nyomás mellett) és 163 m
3
/h hűtővíz szükséges. A berendezés (süllyesztékpárna, 



3 

 

tengelykapcsoló/fék és kenés) működéséhez több hidraulikus tápegység szükséges kb. 20 000 l teljes 

olajtöltési mennyiséggel. 

  

III. Az engedély rendelkező részében, a 8-9. oldalon lévő „TEVÉKENYSÉG 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI” című fejezet az alábbiakkal egészül ki: 

 

PW2@K1 présüzem létesítés 

Levegőkörnyezeti szennyező forrásnak minősülnek egyrészt a munkagépek és tehergépkocsik belső égésű 

motorjai, a talajmozgatás és egyéb porral szennyezett területekből eredő kiporzás. A munkagépek 

működése során szén-monoxid, nitrogén-oxid, szilárdanyag és szénhidrogének kerülnek a levegőbe. A 

munkagépek, berendezések pontos típusai, darabszámai jelenleg még nem ismertek. Jelentős mennyiségű 

föld és talaj mozgatása nem várható, jelentős volumenű talajkitermelésre nincsen szükség, kizárólag 

befejező tereprendezési műveletek merülnek fel anyagmozgatás tekintetében. Az építés során képződő 

por jellemzően a munkaterület közelében kiülepszik normál meteorológiai körülmények között. A 

munkaterület környezetében lévő burkolt utakat tisztán tartják locsolással és/vagy seprűs kocsival. A 

járműveket ponyvás takarással látják el. A kiporzás csökkentése érdekében szükség szerint a poros és 

földes felületeket nedvesítik. A szállítási igény várhatóan átlagosan nem haladja meg az egyes 

járműkategóriákban az 1-2 jármű/h mértéket, így a közúti szállítás levegőterhelő hatása jelentősen nem 

fogja módosítani az érintett útvonalak kibocsátását. A kivitelezés légszennyező anyag kibocsátásának 

hatásterülete kizárólag a telephelyet fogja érinteni. 

 

PW2@K1 présüzem üzemelés 

 

Lézervágó berendezés elszívása 

Az új présüzemi csarnokban lézervágó berendezést alkalmaznak, mellyel a kisebb méretű fémlapokat 

kivágják. A magas hőmérséklet hatására a leváló fémszemcsék oxidálódnak, így az alapanyag 

függvényében vas-, illetve alumínium-oxid por képződik. A keletkezett port közvetlenül a berendezésből, 

egyedi elszívó rendszer útján, a gépészeti tér teteje feletti kidobó kürtőn keresztül vezetik ki a környezeti 

levegőbe. A tervezett ventilátor térfogatárama 5.500 m
3
/h, a kibocsátási szint 32,5 m, a kivezető kürtő 

átmérője megközelítőleg 600 mm. Az elszívó rendszer tartalmaz egy szűrő berendezést is, ahol a 

szállópor jelentős hányadát leválasztják egy hagyományos, 24 darabos, betétes porszűrőn (Herding 

DELTA 1200/9) keresztül. Az elszívás engedélyköteles légszennyező pontforrásnak minősül, így a 

létesítése előtt levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárás lefolytatását kérelmezik. 

 

Csarnokszellőztetés  

A gyártó csarnok, illetve a szociális helyiségek szellőztetését 3 db légtechnikai berendezés (2 db 60.000 

m
3
/h, 1 db 12.000 m

3
/h) biztosítja. A csarnokban folytatott tevékenység során nem keletkezik érzékelhető 

mennyiségű légszennyező anyag. A légkezelők által kidobott használt levegő a gépészeti tér homlokzati 

rácsán keresztül távozik. Kismértékű légszennyezettséget okoz a csarnokon keresztül áthajtó 

tehergépkocsi forgalom (napi 30 db). A tehergépkocsik motorja a rakodás közben nem jár, illetve a ki-

behajtás a lehető legrövidebb időre lesz korlátozva.  

 

Hatásterület 

A dokumentációban alkalmazott terjedésmodellezés alapján az új présüzemben létesülő lézervágó 

berendezéshez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi hatásterület nagysága a vizsgált szennyező 

pontforrás súlyozott középpontjától számított 54 m sugarú körön belülre korlátozódik. Az új 

présüzem kialakításával a teljes személyautó gyár levegőtisztaság-védelmi hatásterületének kiterjedése 

nem változik. 

 

IV. Az engedély rendelkező részében, a „TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI 

VONATKOZÁSAI” fejezet, „További technológiai jellegű kibocsátások:” alfejezetének 8. oldalon 

lévő „Targonca töltőállomás elszívása” része az alábbiakkal egészül ki: 

 

Az új présüzemben egy töltőállomást alakítanak ki és terv szerint egy 800 m
3
/h térfogatáramot biztosító 

ventilátor szállítja a levegőt. 
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V. Az engedély rendelkező részében, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, 12. oldalon lévő 

„LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” alfejezete az alábbi 6/A. és 6/B.  számú előírásokkal egészül 

ki: 

 

6/A.  A présüzemi csarnokban (rakodásra) várakozó tehergépjárművek motorját járatni tilos. 

6/B.  A tehergépjárművek présüzemi csarnokon keresztül történő áthaladását a lehető legrövidebb időn 

belül biztosítani kell.   

 

* 

 

Szakkérdés vizsgálata a módosításhoz kapcsolódóan: 

 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 

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

meghatalmazottja által benyújtott 6000 Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen, a 

Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó BK-05/KTF/00168-52/2018. számon kiadott, BK-

05/KTF/00362-4/2019. számon és BK-05/KTF/00362-22/2019. számon módosított 

környezetvédelmi engedély nem jelentős módosításához közegészségügyi szempontból kikötés 

nélkül hozzájárulok. 
 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

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

kiadásával kapcsolatban örökségvédelmi szempontú feltétel közlése szükségtelen. 

 

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

 

3.1. Termőföldön megvalósuló vagy arra hatást gyakorló tevékenységeket és beruházásokat úgy kell 

megtervezni, hogy a megvalósítás és a későbbiekben az üzemeltetés során a környezeti hatások a 

környező termőföldek minőségének romlását ne eredményezzék, a termőföldeken a talajvédő 

gazdálkodás feltételei ne romoljanak. 

3.2. Termőföld területeken talajidegen anyag, egyéb hulladék nem helyezhető el, tárolásra, 

raktározásra, hulladék ártalmatlanítására nem használható. 

3.3. Amennyiben a tervezett tevékenységek és beruházások mezőgazdasági művelésben álló 

termőföldek felhasználását teszik szükségessé, azok végleges más célú hasznosítási eljárásának 

lefolytatásáról gondoskodni kell. 

 

* 

 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalások: 

 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/5053-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

 

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

Természetvédelmi 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. (60536-35-45/2018.) számú környezetvédelmi 

engedélyének ismételt módosítására irányuló engedélyezési eljárásban 
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szakhatósági hozzájárulásomat megadom 
 

az alábbi feltételek betartása mellett: 

 

1. A K1 gyárterületen a présüzem kivitelezése, üzemeltetése a felszíni-, illetve a felszín alatti víz 

veszélyeztetését kizáró módon végezhető. 

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

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 

jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín 

alatti vízben. 

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

anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi 

megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható. 

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

kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni. 

 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

 

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

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

támadható meg.” 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/4674-1/2020.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 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) által 

meghatalmazott EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39., 

cégjegyzékszáma: 01-09-066917, a továbbiakban: Meghatalmazott) 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 és BK-

05/KTF/00362-22/2019. számon módosított] környezetvédelmi engedély nem jelentős (a K1 

gyárterületen a présüzem bővítése miatti) módosításhoz - az ipari baleseteknek és katasztrófáknak való 

kitettségből eredő várható hatások szakkérdésben - katasztrófavédelmi szempontból 

 

h o z z á j á r u l o k. 

 

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

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

* 

 

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

(BK-05/KTF/00362-4/2019. számon és BK/KTF/00362-22/2019. 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. 
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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: 

 

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

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

Engedélyes részére egységes szerkezetben környezetvédelmi engedélyt adott a Kecskemét Déli 

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

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

tevékenységhez. 

 

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

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 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.) a környezetvédelmi engedélyt módosította és a BK-05/KTF/00258-6/2017. számú (KTFO-

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

 

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

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

93/2016. számon és BK-05/KTF/05472-12/2017. (KTFO-azonosító: 60536-34-6/2017.) módosított] 
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környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmet [karosszéria manipulációs és szortírozási 

tevékenység környezetvédelmi felülvizsgálata dokumentációt] nyújtott be a Járási Hivatalhoz. 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

egységes szerkezetben környezetvédelmi engedélyt adott. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

környezetvédelmi engedélyt az Engedélyes megbízásából eljáró EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki 

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

üzemrész – karosszériaüzem bővítése és egyéb kiszolgáló létesítmények (területfoglalások 

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

 

A Járási Hivatal legutóbb a BK/KTF/00362-22/2019. számú határozatával módosította a 

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. 

 

* 

Az Engedélyes meghatalmazása alapján az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 2020. 

november 3. 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 és BK-05/KTF/00362-22/2019. számon módosított] környezetvédelmi engedély nem 

jelentős (a  K1 gyárterületen a présüzem bővítése miatti) módosítása iránti – kérelmet terjesztett elő a 

hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 

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

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

ügy. 

 

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

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

kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

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

 

Az Engedélyes meghatalmazása alapján az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. hatóságunk 

BK/KTF/06966-3/2020.számú hiánypótlási felhívására igazolta eljárás 600 000 Ft igazgatási szolgáltatási 

díjának megfizetését. 

 

Az Engedélyes kérelmét érdemben megvizsgálva hatóságunk a következőket állapította meg: 
 

A tervezett K1 présüzem bővítés nyomán levegőtisztaság-védelmi szempontból szükséges a BK-

05/KTF/00168-52/2018. ikt. számon kiadott, BK-05/KTF/00362-4/2019. és BK-05/KTF/00362-22/2019. 

ikt. számokon módosított környezetvédelmi engedély módosítása a rendelkező részben foglaltak szerint. 

 

A K1 présüzem bővítés, új a meglévőhöz kapcsolódó csarnoképület létesítése nyomán jelentős 

földmunkára, tereprendezési munkára nincs szükség. Az alapozási munkák járnak földkitermeléssel. A 

teljes kivitelezés várható időtartama 18-20 hónap. A kivitelezést 2020. IV. negyedévében tervezik 

megkezdeni. A K1 üzem épület alapterülete 15 863 m
2
-rel (4,3 %-os növekedés) növekszik meg a 

fejlesztés nyomán. A kivitelezés munkarészei (alapozási munkák, tartószerkezet- és homlokzatépítés, 

elektromos és gépészeti szerelés) a következők: 

- meglévő utak és vasúti sín bontása; 

- új utak építése I. fázis; 

- közművek kiváltása; 

- cölöpfalak építése, szádfalazás; 

- földmunka, pincegödör kiemelése; 

- pince alapozása, alépítményi vasbeton szerkezetek; 

- cölöpözés, fejtömbök készítése; 

- előregyártott pillérek és gerendák elhelyezése; 

- acél tetőszerkezeti elemek elhelyezése, merevítések; 

- tetőszigetelés és héjalás; 

- közműellátás kiépítése; 

- homlokzatburkolás; 

- belső födémek, lépcsők, válaszfalak építése; 

-  gépészeti alapszerelések; 

- technológiai szerelés: gépek, daruk; 

- útépítés II. fázis, környezetrendezés; 

- burkolások; 

- szerelvényezés. 

 

A K1 présüzemi gyártási funkció bővítésére egyes karosszéria elemek helyben történő gyártásában a 

telepítésre kerülő technológia jelentőségének növekedése, valamint a növekvő rugalmassági 

követelmények miatt van szükség. A meglévő présgép a kecskeméti gyár jövőbeli termelési igényeit már 

nem tudja fedezni, illetve a berendezés meghibásodásának kockázata megnövekedett, kiváltása 

időszerűvé vált. A tervek szerint a PW2@K1 présüzemben gyártott volumen ~ 75 %-át helyben építik be, 

míg ~ 25 %-át kiszállítják más európai gyártási helyszínen történő felhasználás céljából.  

A K1 üzemrészben üzemelő présgép kapacitása 6 000 löket/nap, míg a PW2@K1 üzemrészbe telepítendő 

présgépé megközelíti a 10 000 löket/napot. A két présgép egyidejű, maximális kapacitáson történő 

működtetése nem tervezett. Az átállás időszakában – amikor még mindkettő présgép működőképes 

állapotban van – sem fogja az együttes termelési volumen az új préstechnológia maximális kapacitását 

(10 000 löket/nap) meghaladni.   

 

A benyújtott dokumentáció alapján a meglévő üzem (K1 és K2) zajkibocsátása a présüzem bővítését 

követően is megfelel a BK-05/KTF/00168-39/2018. iktatószámú környezetvédelmi engedély zaj- és 

rezgésvédelmi előírásainak. 
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A benyújtott dokumentáció alapján a tervezett présüzem bővítése a K1 elnevezésű gyárterületen, a 

Kecskemét 26500 helyrajzi számú, belterületi, kivett üzemi terület megnevezésű ingatlanon valósul meg. 

A beruházással érintett terület országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet nem 

érint, valamint nem része a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 

2018. évi CXXXIX. törvény (MTrT.) által meghatározott Országos Ökológiai Hálózatnak.  

A kérelem alapján a tervezett tevékenység természetvédelmi érdeket nem sért, nem ellentétes a természet- 

és tájvédelemre vonatkozó előírásokkal. A természetvédelem jogszabályban meghatározott 

követelményei a kérelemben foglaltak szerint érvényesülnek. 

 

Földtani közeg védelme szempontjából a környezetvédelmi engedély módosítása nem szükséges. 

 

Hulladékgazdálkodási szempontból a pW2@K1 üzemrész létesítése viszonylag kis mennyiségű hulladék 

képződésével jár, mivel a csarnok kivitelezése előre gyártott elemekből valósul meg. A földmunkák és a 

kapcsolódó infrastruktúra kialakítása során föld és betontörmelék keletkezik nagyobb mennyiségben. 

Keletkezik továbbá csomagolóanyag, kivitelezési munka segédanyagainak (pl. festék, ragasztó) 

göngyöleg, fémhulladék. A présüzem a teljes személyautógyár legnagyobb mennyiségben keletkező 

hulladékainak termeléséért a présüzem felel: a vasfémek 90-95 %-a, a nemvas fémek (jellemzően 

alumínium) ~ 85 %-a keletkezik itt. Az új présüzemi technológia felfutásával, maximális kihasználtság 

mellett a képződő fémhulladékok tekintetében 25-30 %-os növekedés prognosztizálható. A 

fémhulladékok mellett 15 02 02* és 13 02 08* hulladék típusok keletkeznek számottevő mennyiségben, 

utóbbi nagy mennyiségben, de eseti jelleggel. A hulladékokat az új üzemrészben munkahelyi 

gyűjtőhelyeken gyűjtik, majd átadják a központi hulladékudvarba (üzemi gyűjtőhely). 

Hulladékgazdálkodási szempontból a környezetvédelmi engedély módosítása nem szükséges.   

 

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indoklása (6/A. és 6/B. pont): 

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. 

 

* 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 28. § (1) bekezdés alapján történt.  

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása (a módosítás vonatkozásában): 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  

 

A benyújtott dokumentációt átvizsgálva megállapítottuk, hogy a környezethasználati 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 veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. 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 5. melléklet 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. 02.) 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. 
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2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának 

indokolása: 

 

A tárgyi beruházás területén korábban a régészeti szakmunka megtörtént, ezért megállapítottam, hogy a 

beruházás terv szerinti megvalósulása örökségvédelmi érdeket nem sért. 

 

A környezeti hatásvizsgálat tervdokumentáció elbírálásának örökségvédelmi akadálya nincsen. 

 

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

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

 

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

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

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

 

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 

Az elektronikusan megküldött dokumentum (készítette: EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft., 

Buda Botond 13-13182, 1122 Budapest, Határőr út 39., dokumentumszám: E-1099-1., készült: 2020. 

november 2.) alapján a talajvédelmi hatóság talajvédelmi szempontokat figyelembe véve az 

engedélymódosítás kiadásával kapcsolatban a fenti véleményét hozta. 

 

Talajvédelmi hattóság hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) 

bekezdése állapítja meg.  

 

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

melléklet I. táblázat B oszlopán alapul. 

* 

 

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 (a 

továbbiakban: 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/06966-4/2020. számon. 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

állásfoglalását 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 35600/5053-1/2020.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

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

Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály hatóságomra 2020. november 11. 

napján beérkezett megkeresésében a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi 

vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Mercedes-Benz Manufacturing 

Hungary Kft. (továbbiakban MBMH Kft.) megbízásából eljáró EDiCon Kft. (1122 Budapest, Határőr út 

39.) kérelmére indult, a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 26500 hrsz.-ú telephelyen 
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végzett közúti gépjárműgyártási tevékenységre vonatkozó BK-05/KTF/00168-52/2018. (60536-35-

45/2018.) számú környezetvédelmi engedély ismételt módosítására irányuló engedélyezési eljárásban. 

 

Az eljáró hatóság vízügyi hatóságom rendelkezésére bocsátotta az EDiCon Kft. által készített, 2019. 

szeptember 13. dátummal ellátott, a BK-05/KTF/00168-52/2018. (60536-35-45/2018.) számon kiadott, 

BK-05/KTF/00362-4/2019. és BK-05/KTF/00362-22/2019. számon már módosított környezetvédelmi 

engedély ismételt módosítására vonatkozó dokumentációt. 

 

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

sor:  

A K1 területén a meglévő présüzemhez kapcsolódó új csarnoképület kiépítésével a présüzemi gyártási 

funkció bővülését valósítják meg. Az új csarnoképületben alapvetően a K2 gyárba eredetileg tervezett 

gyártósor kerülne telepítésre, azonos gyártási kapacitással és technológiával. A tárgyi présüzemi 

fejlesztés eredményeképpen a személyautó gyártás engedélyezett gyártási kapacitásadatai nem változnak. 

A jövőbeli kecskeméti présüzemben a gyártott volumen nagyobb része, kb. 75%-a helyben kerül 

beépítésre, míg a 25%-a kiszállításra kerül más európai gyártási helyszínen való felhasználásra. 

 

Az új csarnok kiépítése meglévő utak és vasúti sín bontásával, új utak építésével és közművek kiváltásával 

jár együtt. 

 

Csapadékvízelvezetés 

Az új présüzem csarnok tetejéről és az új útfelületekről elvezetett csapadékvíz egyrészt új létesítésű, 

másrészt már meglévő elvezető rendszeren keresztül összegyűjtésre, majd az üzemi csapadékvíz szikkasztó 

rendszerben elszikkasztásra kerül. 

 

A teljes üzem csapadékvíz elhelyezéséről szóló vízjogi létesítési engedélyezés során eredetileg végzett 

méretezés az üzemi területen keletkező összes csapadékvíz elhelyezésének térfogatigényét már 

tartalmazta, ugyanis az a távlati beépítések figyelembevételével került kiszámításra. A K2 terület 

csapadékvíz elvezető rendszerével összekötés valósult meg.  

 

Szennyvízelvezetés 

A keletkező szennyvizet PE csövekkel, az EN 12056 szabványnak megfelelően összegyűjtve az telephely 

szennyvízcsatornájába vezetik. 

 

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

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

festőüzemi szennyvíz előkezelő rendszer vízilétesítményeire, valamint a telephely szennyvízkibocsátására 

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

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

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

üzemeltetési engedélyt kapott hatóságomtól a központi telephelyen lévő talajvíz monitoring rendszer 

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

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

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

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

alapján környezetvédelmi engedély módosítására irányuló eljárásban a területi vízügyi, vízvédelmi 

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

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

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

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

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

illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.  

 

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött engedélyezési tervdokumentációban foglaltak 

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

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

nincsen hatása az árvíz-és jég levonulására, mederfenntartásra, illetve kérelemben bemutatott 
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tevékenység az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek, illetve a felszíni és a 

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

így az engedély módosításához hozzájárultam. 

 

A rendelkező részben tett előírások indoklása: 

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

környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy 

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő; 

b) megelőzze a környezetszennyezést; 

c) kizárja a környezetkárosítást. 

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

alapján a szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy 

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

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

határértéke. 

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

határozza meg. 

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

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

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

teljesülését. 

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

tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok 

keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző 

intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel 

folytatható. 

 

A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 

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

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

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

nap. 

 

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

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

 

A szakhatósági megkeresés 2020. november 11. napján érkezett hatóságomra. A hatóság szakhatósági 

állásfoglalását a fenti ügyintézési határidőn belül adta ki. 

 

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

 

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

 

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

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

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

számú melléklet 9. táblázat 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.” 
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2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/4674-1/2020.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Jogi és 

Hatósági Nyilvántartó Osztálya, mint engedélyező hatóság 2020. 11. 12-én megkereste a Bács-Kiskun 

Magyar Katasztrófavédelmi Igazgatóságot - mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot (a 

továbbiakban Szakhatóság) a fenti ügyben indult egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, 

szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából. 

 

A beérkezett dokumentációt 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 kérelme az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való 

kitettség tekintetébe jogszabályt nem sért, a környezetvédelmi engedély megadásához hozzájárultam. 

 

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 és BK/KTF/00362-22/2019. 

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. 

 

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

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, tényállás tisztázás volt szükséges), hatóságunk az Ákr. 43. § (2) 

bekezdése alapján a 2020. november 11. napján kelt, BK/KTF/06966-2/2020. számú levélben tájékoztatta 

az ügyfeleket a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és 

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

 

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) 4. 

számú melléklet 9.1. és 21. pontja alapján határoztam meg. 
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A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a R. 26. § 

(4) bekezdése határozza meg. 

 

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

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

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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

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

és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

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

bekezdése rendelkezik. 

 

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

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

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

tájékoztatást. 

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

 

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

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

7. pontja alapján állapítottam meg. 

 

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

 

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

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

 

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

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

hatásterületen lévő település Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.  

 

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

alapján adtam tájékoztatást. 

 

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

meg. 

 

Kecskemét, 2020. december 23. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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Kapják: 

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

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

3. STRABAG Építőipari Zrt.  

(1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)                                            10776456#cegkapu 

4. CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. (1112 Budapest, Dió u. 3-5.)                  12014055#cegkapu 

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

      (5000 Szolnok, Hősök tere 6.)                                                                                                          HKP 

6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

      (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                               HKP 

7. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

 (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                                                                                                       HKP 

8. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                               HKP                                                                                             

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

10.  Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

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

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

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

12. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

     (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)                                                                                             HKP                                                                        

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

14. Hatósági nyilvántartás 

15. Irattár 
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