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H A T Á R O Z A T 
 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) – 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 60536-3-

86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott (60536-3-93/2016. számon módosított) környezetvédelmi 

engedélyt – az engedélyes kérelmére – az alábbiak szerint  

 

módosítom: 

 

1. Az engedély rendelkező részének 2-3. oldalán lévő „Előírások” fejezet „Levegővédelem” rész az 

alábbi 11.1.-11.2. számú előírásokkal egészül ki: 

 

11.1. A P205 pontforrás légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végzett, 

szabványos emisszió méréssel kell meghatározni a pontforrás létesítésétől számított 6 hónapon 

belül. Az emisszió mérésről készült jegyzőkönyvet a működési engedélykérelemhez csatolva meg 

kell küldeni hatóságunknak.  

11.2. Az emisszió mérési eredmények alapján a pontforrásról LAL bejelentést kell a hatóságra 

benyújtani a működési engedély kérelem mellékleteként. A berendezés csak jogerős pontforrás 

működési engedély birtokában üzemeltethető, azaz az egységes környezethasználati engedély 

módosítása szükséges. 

 

2. Az engedély rendelkező részének 18-19.  oldalán lévő „A tevékenység alapadatai” táblázat helyébe a 

következő kerül: 

 

A tevékenység alapadatai: 

 

Alapadatok 1. ütem Mértékegység 

Termelési kapacitás 199 680 személygépkocsi/év 

Maximális termelési kapacitás 700 személygépkocsi /nap 

Műszakok száma 3 műszak/nap 

Munkanapok száma hetente 7 nap/hét 
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Technológiai alapadatok   

Összes bevont teljes fémfelület 19 968 000 m
2
/év 

A felületkezelő medencék (tartályok) össztérfogata 1 394 m
3
 

Beépített bemenő hőteljesítmény (Energiaközpont)  68,05 MW 

Névleges hűtési kapacitás*  15 053 kW 

Oldószer felhasználás 757 t/év 

Területek   

Telekméret 4 415 336 m
2
 

Üzemi terület 1 840 000 m
2
 

Bruttó épületterület összesen 367 774 m
2
 

Várható energiafelhasználás a megemelt kapacitásnál    

Földgáz 14 794 668 Nm
3
/év 

Villamos energia 130 195 kVA 

Vízfelhasználás: 

 Ipari víz 

 Ivóvíz 

259 584 

233 529 

26 055 

m
3
/év 

Szennyvíz 191 693 m
3
/év 

Tűzivíz 6 000 l/perc 

Telepített sprinkler szivattyú kapacitás 

2400 (meglévő) 

+ 

800 (új) 

m
3
/h 

*A beépített hűtési kapacitás az alábbi egységekből áll: 

 Energiaközpontban 2 db adszorpciós hűtőgép működik  2 x 1500 kW 

 Energiaközpontban 3 db kompressziós hűtőgép működik: 2 x 3000 kW + 1 x 2600 kW 

 Karosszéria üzemnél 2 db léghűtéses hűtőgép működik:  2 x 250 kW 

 Karosszéria üzemnél 6 db új léghűtéses hűtőgép létesül: 6 x 426 kW 

 Összeszerelő üzem-multifunkciós csarnoknál 1 db hűtőgép létesül: 1 x 397 kW 

 

3. Az engedély rendelkező részének 23. oldalán lévő a „IV. Összeszerelő üzem” fejezet az alábbiakkal 

egészül ki: 

 

Multifunkciós csarnokrész (MF-Halle) 

Az új multifunkciós csarnokrész az Összeszerelő üzem keleti oldalára épül, két csarnokból, valamint fedett 

belső közlekedési útból áll. A QM-jelű csarnokban minőségbiztosítási-minőségellenőrzési feladatokat 

végznek. A PO-Linie megnevezésű csarnokban elsősorban az új típusú, kereskedelmi forgalomban még nem 

lévő személygépkocsik utómunkálatai, vizsgálatai, próbái, javításai történnek. A teljes személyautógyár 

termelési kapacitása a csarnokbővítés által nem növekszik. 

 

Az új csarnokrész legfőbb építészeti adatai: 

 földszintes, lapos tetős csarnoképületek, a meglévő Összeszerelő csarnok keleti oldalához 

kapcsoltan, azonban csak kívülről ajtókon, illetve személygépkocsival spirálkapukon keresztül 

megközelíthetően. 

 Beépített területe: összesen 2221 m
2
, ebből 

 PO-Linie csarnok:        966 m
2
 

 QM-csarnok:        904 m
2
 

 a két új csarnok között,
 
az előtetőn 7,5 m-en kialakított gépház:  317 m

2
 

 előtető a két új csarnok között:       464 m
2
 

 

Az elektromos és fűtési igényt a meglévő hálózatokra csatlakoztatva látják el. A csarnokok szellőztetését a 

közlekedő út felett kiépített gépházba telepített 2 db hővisszanyerővel felszerelt légkezelő berendezés 
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biztosítja, ezáltal a tetőn új zajforrások létesülnek. Az épületek hűtését egy, a gépház előtt kialakított hűtőgép 

látja el. 

Az új csarnokrész vízellátása, valamint a szennyvízelvezetése a meglévő belső közműhálózatokra 

csatlakozik. Az új létesítményben csak kommunális szennyvíz keletkezik. A két csarnok belső tűzcsapjának 

vízigényét a meglévő ipari víz ellátó körvezetékből biztosítják. A tetőfelületekről zárt csővezetéken 

összegyűjtött szennyezetlen csapadékvizet a meglévő szikkasztóárkokban elszikkasztják. 

 

4. Az engedély rendelkező részének 25. oldalán „A tevékenység környezeti hatásai” fejezet „A közúti 

gépjárműgyártáshoz kapcsolódó légszennyező pontforrások – Határértékkel szabályozott, bejelentés 

köteles pontforrások” táblázat helyébe a következő kerül: 

 

Pont-

forrás 
Berendezések Megnevezés 

Kibocsá-

tó felület 

(m
2
) 

Magas-

ság (m) 

Légszennyező 

anyagok 

P202 Alumínium csiszoló kabin Karosszéria üzem 0,13 25,5 szilárd 

P203 Utójavítás elszívó 1. kürtő 
 

0,126 16 VOC 

P204 Utójavítás elszívó 2. kürtő 
 

0,126 16 VOC 

P206 

Roncsolásos 

anyagvizsgáló egyesített 

elszívó kürtő 
 

0,080 10 szilárd 

P205 
Szgk. tesztpad közös 

elszívó kürtő 
Összeszerelő üzem 0,126 10 

CO2, CO, NOx, 

CHössz, szilárd 

P401 
Görgős próbapad zárt 

fülkéje  
3,24  22 

CO2, CO, NOx, 

CHössz, szilárd 

P404 Lézervágó elszívó kürtő 
 

0,159 21 szilárd, CO, NOx 

P313 
Sósavas leválasztó elszívó 

kürtő 
Szennyvíz előtisztító 0,12 22,5 sósav 

 

5. Az engedély rendelkező részének 2-5. oldalán lévő „Előírások” fejezet az alábbi „Általános 

előírások” résszel egészül ki: 

 

Általános előírások: 

30. Minden esetben a környezetvédelemi engedély módosítása szükséges, amennyiben olyan módosítást vagy 

átépítést terveznek, amely létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély köteles. A 

létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély kiadását minden esetben meg kell 

előznie a környezetvédelmi engedély módosításának. A létesítési (építési), illetve működési 

(használatbavételi) engedély a környezetvédelmi engedélyben foglaltaktól nem térhet el. 

 

* 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztályának 35600/1439-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

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

Főosztály megkeresése alapján a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 26500 hrsz.-ú 
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telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó, 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetbe foglalt, 

60536-3-93/2016. számon módosított környezetvédelmi engedély ismételt módosítására irányuló eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom. 

Előírás: 

 

 A tervezett összeszerelő üzemi csarnokbővítéssel összefüggésben, a meglévő telephelyen belüli vízi 

közmű és csapadékvíz elvezető rendszert érintő átalakítások (bontás, kiváltás, fejlesztés) 

vonatkozásában a vízügyi hatóságra vízjogi létesítési engedély iránti kérelmet kell benyújtani. A 

kérelemhez mellékelni kell a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációi, melyet a 18/1996. (VI. 

13.) KHVM rendelet szerinti tartalommal kell összeállítani. 

 

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az 1. fokú határozat, 

illetve az I. fokú eljárási megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.” 

 

* 

Jelen határozat a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott (60536-3-93/2016. számon 

módosított) környezetvédelmi engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 

példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett  szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 300 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

A kérelmező az eljárás 600 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre 

emelkedik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Hatóságunk jogelődje a Csongrád Megyei Kormányhivatal (ovábbiakban: 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 a 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 (a kecskeméti gyárban 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 

hatóságunkhoz.  

 

A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 192/2008. (VII. 
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30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének 4. pontja alapján jelen eljárás tárgya 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 
 

A 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) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

Az Engedélyes hatóságunk BK-05/KTF/00258-3/2017. számú (KTFO-azonosító: 60536-28-2/2017.) 

hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj megfizetése) 2017. március 9-én teljesítette.  

 

Az Engedélyes kérelmét megvizsgálva hatóságunk a következőket állapította meg:  

 

Az Összeszerelő üzem 2221 m
2
 alapterületű multifunkciós csarnokrésszel való bővítése nem jár a termelési 

kapacitás növekedésével. Az új csarnok QM-területe minőségbiztosítási funkciót tölt be, míg a PO-Linie 

megnevezésű területen az új típusú személygépkocsik vizsgálatai, beállításai történnek. 

 

Az Engedélyes 2016. november 7-én a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület elnevezésű, 

Kecskemét 26500 hrsz. alatti telephelyre 60536-6-91/2016. számon kiadott (60536-6-97/2016. sz. 

módosított) egységes környezethasználati engedély módosítása (a Karosszéria üzemben működtetett P205 

jelű pontforrás megszüntetése) iránti kérelmet nyújtott be a CSMKH-hoz, mely alapján a 60536-6-100/2016. 

számú határozattal a CSMKH módosította a fenti számú egységes környezethasználati engedélyt. 

 

Jelen E-1018/16 számú felülvizsgálati dokumentáció alapján a korábban megszűntetett P205 pontforrást 

helyezik át az új QM-csarnokrészbe.  

 

A légszennyező forrásra vonatkozó előírásainkat a fentiek figyelembevételével tettük.  

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 22. § (1) 

bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, 

teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, 

működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben 

írja elő. 

 

Az engedély mérési kötelezettségre vonatkozó előírását a Korm. r. 23. § (6), és a Korm. r. 25. § (3) 

bekezdése alapján tettük. 

 

Az engedély előírásait a környezetvédelmi engedély módosítására vonatkozó „Általános előírások” résszel a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 66. § (5) 

bekezdésére tekintettel egészítettem ki. 

 

Felhívom a figyelmet a Kvtv. 66. § (5) bekezdés második mondatára, mely szerint a környezetvédelmi 

engedély megszerzéséig a környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott létesítési (építési), 

illetve működési (használatbavételi) engedélyezési eljárást fel kell függeszteni, így a környezetvédelmi 

engedély módosítása iránti kérelem és a létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély 

iránti kérelem egyszerre is benyújtható. 

 

* 

 

A módosítás vonatkozásában az érintett szakhatóságot a Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 

2017. február 24-én. 
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A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály állásfoglalását a rendelkező részben, „A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági 

állásfoglalás” fejezetben előírtam.  

 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalás indokolása: 

 

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

Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) fenti számú, 2017. március 3. napján érkezett 

megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Mercedes-Benz Manufacturing 

Hungary Kft. által üzemeltett Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 26500 hrsz.-ú telephelyre 

vonatkozó 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetbe foglalt, 60536-3-93/2016. számon módosított 

környezetvédelmi engedély ismételt módosítására irányuló eljárásban. 

 

Az eljáró hatóság vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátotta az EDiCon Kft. (1122 

Budapest, Határőr út 39.) által készített, a tárgyi telephelyre vonatkozó környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentációt (témaszám: E-1018-2/16). 

 

Tervezett bővítés: 

A Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 26500 hrsz.-ú telephelyre vonatkozó 60536-3-

86/2015. számon egységes szerkezetbe foglalt, 60536-3-93/2016. számon módosított környezetvédelmi 

engedély ismételi módosítására az alábbiak miatt kerül sor: 

 

MBMH Kft. a kecskeméti telephelyen összeszerelő üzemi csamokbövitcst kíván megvalósítani. Az 

összeszerelő csarnokhoz K-i irányban ráépítve egy multifunkciós (MF-Halle) csarnokrészt alakítanak ki. 

 

A csarnokbővítés legfőbb elemei: 

 2 db földszintes lapos tetős csarnoképület, ebből: 

 PO-Linie jelű csarnok: 966 m² (ezen belül; 19 m² vizes blokk, 31 m² pihenő terület és 146 m² 

iroda, 22 m² szociális blokk), itt az új típusú, kereskedelmi forgalomban még nem lévő 

személygépkocsik utómunkálatai, vizsgálatai, próbái, javításai és igazításai történnek. 

 

 QM-csamok: 904 m² (ezen belül: 19 m² vizes blokk és 22 m² pihenő terület), ebbe az új csarnokba 

kerül áttelepítésre a karosszéria üzemrész ÉNY-i sarkában meglévő minőségbiztosítási 

minőségellenőrzési funkciót ellátó QM-terület. 

 

 előtető a két új csarnok között: 464 m², az előtetőn gépház kialakítás: 317 m²-en. 

 

A teljes személyautógyár termelési kapacitása a multifunkciós csarnokrészek kiépítésével nem növekszik, 

mértéke a jelenleg érvényes környezetvédelmi engedély szerinti 199 680 szgk/év marad, míg a maximális 

termelési kapacitás is változatlanul 700 szgk/nap marad. 

 

VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS, CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS 

 

A bővítmény vízellátása, csapadékvíz- és szennyvízelvezetése a gyártelepen belüli víziközmű, illetve 

csapadékvíz elvezető rendszerhez való csatlakozással lesz megoldva. 

 

Ivóvíz kizárólag a szociális blokkokban kerül felhasználásra, így kizárólag minimális mennyiségű 

kommunális jellegű szennyvíz keletkezésére lehet számítani. 

A két új csarnok belső tűzcsapjának vízigénye a meglévő ipari víz ellátó körvezetékből biztosítható. 

 

Az új csarnokok helyén jelenleg belső közlekedési utak, nyomvonalas létesítmények, infrastruktúra, ill. 

zöldterületek találhatók. Ennek következtében ezek rendezésére és szükség szerint áthelyezésére kerül sor a 

csarnokbővítés megvalósításakor. 

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bekezdés a) pontja szerint a jogszabály által 

bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges a vízimunka elvégzéséhez, a 

vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi, létesítési engedély). A vízgazdálkodási hatósági 
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jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rend, 3. § (l) értelmében vízimunka elvégzéséhez, 

vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az 

építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni. A kérelemhez a külön jogszabályban 

meghatározott mellékleteket - ideértve az engedélyezési terveket (tervdokumentációt) - kell csatolni. A vízjogi 

létesítési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi követelményeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz 

szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet tartalmazza. 

 

A gyártelepen meglévő vízilétesítmények átalakítása, bővítése a fenti jogszabályok alapján vízjogi engedély 

köteles tevékenységek. 

Jelen eljárás tárgya a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. 

rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 4. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

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

A Ket. 33. § (3) bek, c) pontja szerint nem számít be az ügyintézési határidőbe a hiánypótlásra irányuló 

felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. 

 

A kérelem 2017. március 03. napján érkezett a vízügyi hatóságra, melyre, valamint a fentiekre tekintettel 

szakhatósági állásfoglalását a 15 napos ügyintézési határidőn belül adta ki. 

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki. A 

vízügyi hatósága Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését. 

A vízügyi hatóság illetékességéi a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokul ellátó szervek 

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

Szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 11. pontja alapján, a 

hatályos jogszabályok figyelembevételével, adtam ki. 

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Kel. 78. § (l) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen hatóságom részére megküldeni.” 

 

* 

 

A fentiek alapján a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott (60536-3-93/2016. számon 

módosított) jogerős környezetvédelmi engedélyt a rendelkező rész szerint módosítottam. 

 

A határozatot a R. 10. § (8) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján hoztam meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00258-2/2017. (KTFO-azonosító: 60536-28-

1/2017.) számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem 

emelkedik jogerőre. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. április 18. 

 

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. 

 

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.  

 

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  

 

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 

A Ket. 14. § (3) bekezdés b) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján 
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kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket 

állapíthat meg a közlésre. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 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 Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének és 

Városföld Község Jegyzőjének, akik gondoskodnak annak közzétételéről.  

 

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

 

Kecskemét, 2017. március 23. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

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

2. Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.)                                      tv. 

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

 (5000 Szolnok, Hősök tere 6.)                                                                                                             HKP 

4. BKMKH Népegészségügyi Főosztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                     HKP 

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály  

     Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                                                       HKP 

6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

 (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                  HKP 

7. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály 

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

8. CSMKH Szegedi Járási Hivatala Hatóság Főosztály II. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 

(6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9.)                                                                                                  HKP 

9. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.)                              HKP 

10.  Városföld Község Jegyzője (6033 Városföld, Felszabadulás u. 35.) – kifüggesztésre külön levéllel      tv. 

11.  Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

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

12. Csongrád Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6721 Szeged, Felső-Tisza-part 17.)                                          HKP 

13. Bács-Kiskun  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 (6000 Kecskemét, Deák Ferenc rér 3.) – tájékoztatásul                                                                        HKP  

14. Hatósági nyilvántartás 

15. Irattár 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 

 


