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H A T Á R O Z A T 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) részére az általa 2017. 
április 13. napján benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció és a 2017. április 12. napján benyújtott 

egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti módosítása iránti kérelem alapján 

 

e g y s é g e s  k ö r n y e z e t h a s z n á l a t i  e n g e d é l y t  
 

adok a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen, a 26500 hrsz. alatti telephelyen végzett, a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R.) 

2. számú melléklet  

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

 

Alapadatok 

Engedélyes neve: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 
Székhelye: 6000 Kecskemét, Mercedes út 1. 

Statisztikai számjel: 14398649-2910-113-03 

Környezetvédelmi Ügyfél Jele (KÜJ száma): 102340417 
A telephely Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ száma): 102032177 

Energiaközpont IPPC KTJ szám: 102149833 

NOSE-P kód: égési folyamatok  50 és  300 MW 101.02 
 égés helyhez kötött motorokban  101.05 
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Engedélyezett tevékenység és telephely 

 

Megnevezése: 1.1. Tüzelőberendezések 50 MWth-ot meghaladó hőteljesítménnyel 
 

Tüzelőberendezések névleges bemenő hőteljesítménye: 

 3 db gázkazán: 18,706 MW/db,  56,118 MW 

 2 db gázmotor:  5,966 MW/db,  11,932 MW 

Tüzelőberendezések összes bemenő hőteljesítménye:  68,05 MW 

 

Hőtermelő berendezések kimenő teljesítménye: 

 3 db kazán: 18,00 MW/db,  54,00 MW 

 2 db gázmotor: 2,497 MW/db,  4,994 MW 

Hőtermelő berendezések összes kimenő teljesítménye:  58,994 MW 

 

Gázmotorok elektromos teljesítménye (cos φ=1):  2,677 MW/db,  5,354 MW 
 

Folytatásának helye: 6000 Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület, 26500 hrsz. 
Telekméret: 441,5366 ha 

Övezeti besorolás: Gipe-N-6110*78* 

 
Sarokponti EOV koordináták: 

 ÉK: EOVx = 170382 m EOVy = 700709 m 

 ÉNy: EOVx = 170024 m EOVy = 699856 m 
 DK: EOVx = 169079 m EOVy = 701540 m 

 DNy: EOVx = 168642 m EOVy = 700495 m 

 

Energiaközpont súlyponti EOV koordinátái: 
 EOVx = 169065 m EOVy = 701312 m 

 

A környezetvédelmi felülvizsgálatot végző adatai 
Neve:  EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.  

Székhelye:  1122 Budapest, Határőr út 39. 

 

 

 

A TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE 

 

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

Kelet-Nyugat, illetve az Észak - Dél irányú fő közlekedési utak kereszteződésében helyezkedik el. A 
területet É-ÉNy-i irányból - az 54. számú főúttól (D-i elkerülő út) délre fekvő - Kereskedelmi szolgáltató 

területek, K-ÉK-i irányból az 5. számú főút, D-DK-ről külterületi mezőgazdasági területek és Városföld 

közigazgatási határa, Ny, DNy–ról tervezett ipari gazdasági területek, beépítetlen külterületi mező- és 

erdőgazdasági területek és dűlőutak, illetve a Daimler út határolja. 
É-ÉNy-i irányban az 54. számú út és a Mercedes-Benz üzemi területe között, illetve az 54. számú út 

túloldalán, valamint az 5. számú főút – 44. sz. főút kereszteződésétől É-ra, ÉK-re részben beépített, részben 

beépítetlen kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek, illetve ipari gazdasági területek fekszenek. 
ÉNy–ra az 54. számú főút – Búzakalász u. kereszteződésétől ÉNy-ra, az un. Kósafalu kertvárosias beépítésű 

lakóterülete található, ÉK-K-DK-i irányban az 5. számú főút túloldalán, illetve D-DK-i irányban - néhány 

tanya kivételével - nagy kiterjedésű beépítetlen külterületi mezőgazdasági területek fekszenek.  
Ny-DNy-i irányban elsősorban a Mercedes-Benz gyárát kiszolgáló Ipari Park (I-Park II.), illetve egyéb 

beruházók ipari, kereskedelmi létesítményeit és egy kamionmosót is magába foglaló ipari gazdasági 

területek, illetve DNy-ra beépítetlen mező- és erdőgazdasági területek találhatóak. 
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A tevékenység alapadatai  

A Mercedes-Benz kecskeméti üzemében három világszerte sikeres Mercedes-Benz modell készül. Az 

autógyártás műveletei közül a kecskeméti gyárban a fém karosszéria elemek préselését, a préselt elemek kész 
karosszériává való összeépítését, a karosszéria alapozását és festését, majd a kész karosszériába a beszállított 

alkatrészek és alegységek (pl. futómű, ülések, stb.) beszerelését végzik. 

 

Alapadatok   

Termelési kapacitás 199 680 személygépkocsi/év 

Maximális termelési kapacitás 700 személygépkocsi/nap 

Műszakok száma 3 műszak/nap 

Munkanapok száma hetente 7 nap/hét 

Technológiai alapadatok   

Összes bevont teljes fémfelület 19 968 000 m2/év 

A felületkezelő medencék (tartályok) össztérfogata 1 394 m3 

Beépített bemenő hőteljesítmény (Energiaközpont)  68,05 MW 

Névleges hűtési kapacitás*  15 053 kW 

Oldószer felhasználás 757 t/év 

Területek   

Telekméret 4 415 336 m2 

Üzemi terület 1 840 000 m2 

Bruttó épületterület összesen 367 774 m2 

Várható energiafelhasználás   

Földgáz 14 794 668 Nm3/év 

Villamos energia 130 195 kVA 

Vízfelhasználás: 

 Ipari víz 

 Ivóvíz 

259 584 

233 529 

26 055 

m3/év 

Szennyvíz 191 693 m3/év 

Tűzivíz 6 000 l/perc 

Telepített sprinkler szivattyú kapacitás 2400 + 800 m3/h 

*A beépített hűtési kapacitás az alábbi egységekből áll: 

 Energiaközpontban 2 db abszorpciós hűtőgép működik  2 x 1.500 kW 
 Energiaközpontban 3 db kompressziós hűtőgép működik: 2 x 3.000 kW + 1 x 2.600 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 
 

A gépjármű gyártási technológia elengedhetetlen része az üzemegységek teljes energiaellátását biztosító 

energiaközpont, amely a telephely déli határa mellett található. Az energiaközpont feladata a gyártó 
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részlegek és épületek földgázzal, ipari, tűzi és ivóvízzel, elektromos árammal, hővel (technológia és 

légtérfűtés), hűtővízzel, valamint sűrített levegővel történő ellátása. 

Az energiaközpont legfőbb funkcionális egységei a 061 jelű épületben helyezkednek el. Itt található a 
hőellátás 3 db melegvíz kazánja, a 2 db gázmotoros kapcsolt hő- és villamos áram termelő blokkfűtőerőmű, a 

sűrített levegő előállításához szükséges kompresszorok, az elektromos alközpontok, a hűtőberendezések, 

valamint a szükségáram-ellátást biztosító dízelgenerátor. A további kiszolgáló tevékenységek közül a 062 
jelű épületben helyezték el a 120 kV-os transzformátort, illetve a 060 jelű általános szolgáltató épületben 

található a hulladékgyűjtő központ, a tűzoltó sprinkler-rendszer berendezései, valamint a gépek 

karbantartásához, szereléséhez szükséges szerelőműhely. 
 

Az energiaközpont által biztosított, a gyár üzemegységei által igényelt szolgáltatási kapacitások táblázatos 

összefoglalása: 

 

 Tervezési szolgáltatási igény 

Hőigény (fűtési és technológiai)  36.000 kW 

Fűtővíz térfogatáram 700 m3/h 

Hűtési igény jelenleg 5.600 kW 

Hűtővíz térfogatáram 520 m3/h 

Sűrített levegő 174 Nm3/min 

 

A technológia ismertetése 

Az üzem technológiai, valamint légtér fűtési hőigényét az energiaközpont épületében 3 db, egyenként 18,7 
MW névleges bemenő hőteljesítményű melegvizes kazán biztosítja. Az energiatakarékos üzemelés és a 

minimális CO2 kibocsátás érdekében a kazánhoz integrált füstgázhőcserélő (Economizer, ECO 1) berendezés 

is kapcsolódik füstgáz hőhasznosító funkcióval. 
 

Emellett az energiaközpont integrált energiahatékonyságának növelése érdekében a kazánok mellett több 

ponton, illetve egységben történik kiegészítő hőbevitel (hővisszanyerés) a melegvíz rendszerbe: 

 2 db gázmotor egyenként 2460 kW hasznos hőteljesítménnyel a visszaérkező meleg víz 
előmelegítésére, 

 Füstgázhőcserélő ECO 1 (3 x 738 kW) visszatérő vezetékbe való betáplálással, 

 Kondenzációs füstgázhőcserélő ECO 2 (3 x 800 kW) az alacsony hőmérsékletű rendszerbe 
való betáplálással, 

 Sűrített levegő előállításnál a kompresszorok hűtővize révén. 

 

A hőelosztás az üzemben, illetve az energiaközponton belül két különböző hőmérsékleti szinten történik: egy 
magas hőmérsékletű, 95/50 °C hőfoklépcsővel működő és egy alacsony hőmérsékletű, 45/35 °C 

hőfoklépcsővel működő rendszerben. 

 
A melegvíz rendszerben vegyszeres kondicionálással állítják be a kazánvíz foszfáttartalmát, a pH értékét és 

ez által megfelelő oxigénmegkötő, korróziógátló, valamint keménység stabilizáló hatás érhető el. 

 
Az egyes épületek épületgépészeti központjaiban a hőt szekunder körös hőcserélők segítségével megfelelő 

hőmérséklet- és nyomásértékre állítják be. A hőelosztó hálózat segítségével biztosítják a helyiségek fűtését, 

valamint a melegvíz termelést a szaniter létesítmények számára. 

 
Az energiaközpont épületében kettő ún. gázmotoros blokkfűtőerőmű modult (Block-heizkraftwerk, BHKW) 

létesítettek. Ez az egybeépített berendezés valósítja meg a hő- és a villamos energia kapcsolt termelését, azaz 

az elégetett földgáz fedezi mind a melegvíz, mind a villamos áram előállításának energiaszükségletét és ezzel 
magasabb termikus hatásfok érhető el. 

 

A blokkfűtőerőmű hőcserélőin keresztül adja le a hőt, így hasznosítva a motor hulladékhőjét, míg a 
tengelyteljesítményt áramtermelésre használják fel. A csatlakoztatott, gázmotorral hajtott generátor áramot 

termel, amelyet betáplálnak a belső áramhálózatba, elektromos áramot külső szolgáltató felé nem értékesítik. 
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MELEGVIZES KAZÁNOK 

Az üzem technológiai, valamint légtér fűtési hőigényét 3 db a LOOS INTERNATIONAL Loos Deutschland 

GmbH által gyártott, LOOS-UNIMAT UT-HZ típusú háromhuzamú – lángcsöves – füstcsöves kazán 
biztosítja. A kazánok földgázzal és fűtőolajjal is üzemeltethetőek. 

 

A kazántest egymáshoz kapcsolódó alapvető főegységei a hengeres kazánköpeny és az elülső és hátsó aljzat. 
A kazán szimmetrikus központi fekvésű lángcsőből, a belső fekvésű víz által hűtött fordítókamrából, a 2. és a 

3. huzamok füstcsöveiből épül fel. A biztonságos működés érdekében az előre menő és visszatérő 

vízcsonkokon kívül magába foglalja a túlnyomás biztosítót, a nyomásmérőt és leeresztőt, védőcsövet az 
elektródákhoz, az elindító- és vizsgálónyílásokat, a tűztér számára a hátsó falon a víz revíziós nyílásokat. 

Továbbá egy vízvisszakeverő szelepet is beépítettek a belső visszatérő hőmérséklet emelésére. 

 

A füstgázoldali tisztításhoz és ellenőrzéshez elülső fordítókamrákat alakítottak ki, az ajtók nyithatóak és 
minőségi belső szigeteléssel ellátottak. A füstgázkamra a füstgáz kondenzátum csonkokkal, füstgázoldali 

vizsgálati nyílással, ECO csatlakozási lehetőség kiépítésével készült. 

 
A kazántest és az edény fenekek szigetelése ásványi kőzetgyapotból és strukturált alumínium burkolatból áll. 

A speciális szigetelési technikának köszönhetően a hőhidak elkerülhetőek, ami a hézagbiztosító lemezek 

alacsony számával érhető el. 
A nagyteljesítményű melegvíz kazánokat kazánacélból gyártották, tartós, robusztus, de ugyanakkor rugalmas 

konstrukciójú, gazdaságos, környezetbarát, ECO csatlakozási lehetőséggel készült. A kazánberendezés 

tüzelőanyaga jelen esetben alacsony fűtőértékű földgáz (L-gáz), amely fűtőolajjal is üzemeltethető, de 

működésüket csak földgázra tervezték. A kazánokhoz egyenként 2 db különválasztott füstgáz hőhasznosító 
hőcserélő (ECO 1) csatlakozik, mellyel a füstgázhőmérséklet csökkenthető, ezáltal kevesebb tüzelőanyag-

felhasználás szükséges, így kevesebb füstgáz keletkezik, a hatásfok, pedig több mint 96% lehet. A kazánból 

kilépőfüstgáz hője még tovább hasznosítható, a kondenzációs füstgázhőcserélővel (ECO 2) a hatásfok 100% 
fölé emelkedik. 

 

A melegvíz kazánok műszaki jellemzői 

Kazán típusa LOOS-UNIMAT UT-HZ 

Tüzelőanyag Normál fűtőértékű földgáz 

Tüzelőanyag térfogatárama 2118 m³/h 

Névleges hőteljesítmény kazánonként 18000 kW 

Névleges hőteljesítmény összesen 54000 kW 

Hatásfok 96,2 % 

Tűztérterhelés 1,4 MW/m³ 

Víz térfogat 45669 l 

Keringtetett vízmennyiség 798,8 m³/h 

Megengedett hálózati magasság 53,97 m 

Max. megengedett üzemi túlnyomás 10 bar 

Biztonsági szelep nyomása 8 bar 

Kazánvíz átlagos kimenő hőmérséklete 95 °C 

Kazánvíz átlagos visszatérő hőmérséklete 75 °C 

Min. megengedett visszatérő hőmérséklet 60 °C 

Max. megengedett hőmérséklet különbség 
kimenő/visszatérő 

40 °C 

Biztonsági határoló megszólalási hőmérséklete 105 °C 

Fizikai jellemzők 

Kazántest szállítási súlya 49535 kg 

Kazántest teljes súlya +/- 2% 94569 kg 
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A kazántest átmérője 3800 mm 

Szigetelőanyag ALU Stucco 

Minimális szigetelés vastagság 100 mm 

Szigetelésburkolat (Al) 0,6 mm 

Egyéb jellemzők 

Kimenő csonkok névleges átmérője 400 mm 

Visszatérő csonkok névleges átmérője 400 mm 

Víz legkisebb térfogatárama 119,5 m³/h 

Füstgázcsatlakozó csonkok száma a kazánon 2 db 

Füstgázcsonk névleges átmérője (DIN24151, DIN24154) 600 mm 

Füstgáz hőmérséklete 108 °C 

Füstgáz térfogatáram nedves 21811 m³/h 

Füstgáz tömegáram nedves 27064 kg/h 

Füstgázveszteség (EN 12953 / 11) 3,7 % 

Sugárzási hőveszteség 0,11 % 

Össz. hangnyomásszint 107,0 dB(A) 

 

Füstgáz-hőhasznosító berendezés 

A füstgázok utólagos hőhasznosítása és a kazán hatásfokának növelése érdekében telepített füstgáz 
hővisszanyerő berendezések (Economizer: ECO 1 és ECO 2) az európai nyomástartó edények irányelveknek 

(97/23EG) megfelelően alkalmasak a magasnyomású melegvíz kazánokhoz. 

 

A füstgáz hőcserélőben (ECO 1) a távozó füstgázból kinyerhető hő a távhő vezeték visszatérő ágát 
előmelegíti, eközben a távozó füstgáz hőmérséklete lecsökken. A visszanyert hő növeli a kazán hatásfokát, 

miközben kisebb tüzelőanyag felhasználás mellett kisebb a füstgáz emisszió is. 

A rendszerhez tartozik egy ECO 2 kondenzációs hővisszanyerő rendszer is, mely a fentihez hasonló elven 
alacsonyabb hőmérsékletű vizek melegítését végzi. 

 

Integrált füstgáz-hővisszanyerő műszaki jellemzői 

LOOS – füstgázhő-hasznosító, ECO 1 

ECO teljesítmény 668 kW 

Beérkező füstgáz hőmérséklet  108 °C 

Hőátadási felület 244 m² 

Átmenő víz térfogatárama 14,6 m³/h 

Belépő vízhőmérséklete 65 °C 

Kilépő vízhőmérséklet 95 °C 

Szigetelőanyag ALU Stucco 

Min. szigetelés vastagság 100 mm 

LOOS – füstgázhő-hasznosító, ECO 2 

ECO teljesítmény 735 kW 

Nedves gáz térfogatárama 21811 m³/h 

Átmenő víz térfogatárama 69,2 m³/h 

Beérkező füstgáz hőmérséklet  108 °C 

Kilépő füstgáz hőmérséklet 74 °C 

Belépő vízhőmérséklete 35 °C 
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Kilépő vízhőmérséklet 44 °C 

Keletkező kondenzvíz térfogatáram 687 l/h 

Szigetelőanyag ALU Stucco 

Min. szigetelés vastagság 100 mm 

 

Beépített égők műszaki leírása 
Az energiaközpont kazánjai Dreizler gyártmányú automata monoblock típusú, alternatív tüzelésű (gáz és 

olajtüzelésre alkalmas, jelen esetben gáztüzelésre beállítva) égő berendezésekkel szereltek, kazánonként 2 db 

égővel, EN 267 / EN 676 szerinti tűztértúlnyomás alapján felszerelve.  
Az égők világviszonylatban a legmodernebb és bizonyos szempontból egyedülálló technológiát képviselnek.  

 

Az égők alacsony NOx kibocsátását az alábbi fejlesztések teszik lehetővé: 
 Frekvencia-szabályozott légbefúvók 

 Égőfejbe integrált füstgáz visszavezetés (ARZ Super, Európai Szabadalom Szám: 195 09 219) 

 Hatásfok optimalizálás oxigén és CO vezérléssel (lambda-szonda) 

 

A kazánokba épített égők műszaki adatai 

Gyártó  Dreizler 

Kivitel Monoblock 

Típusa 
MC 10001.2 VM30 ARZ 

SUPER 

Súlya 1300 kg 

Motor(ok) névleges teljesítménye (elektromos) 33,0 kW 

Szabályozási mód fokozatmentes 

Égő szabályzási tartománya 5,0 

A bekeverési levegő hőmérséklete 25,0 °C 

Pótlólagos füstgáz ellenállás 3,9 mbar 

Pótlólagos légellenállás 0,0 mbar 

Biztonsági szelep névleges átmérője 80 mm 

Égő hangnyomásszint (hangvédelem nélkül) 90 dB(A) 

Égő hangnyomásszint (hangvédelemmel) 75 dB(A) 

Külön gyújtó közeg Nem szükséges 

Olaj általános minősége Ólommentes, szűrt 

Min. szükséges olajnyomás az égő előtt 0,5 bar 

Max. szükséges olajnyomás az égő előtt 1,8 bar 

Min. olaj hőmérséklet az olajszivattyú előtt 5,0 °C 

Max. olaj hőmérséklet az olajszivattyú előtt 25 °C 

NOx – kibocsátás (olaj) 180 mg/Nm³ 

NOx – kibocsátás (gáz) 70 mg/Nm³ 

 

A tüzelőberendezésbe beépített berendezések főbb műszaki specifikációi: 
 2 db beépített égőfej (gyújtóberendezéssel, tüzelőanyag porlasztó berendezéssel (olaj), 

tüzelőanyag-levegő- arányszabályozó berendezéssel, biztonsági tüzelőanyag elzáró szerelvénnyel 

(tüzelőanyagonként)) 
 Teljesítményszabályozó (hőmérséklet - mérőjel átalakító (jelkimenet 4-20 mA)) 

 Égéslevegő ventilátor (égőre szerelve, motorral) 

 Automata égővezérlés (tüzelésmenedzsment-rendszer, lambda-szondás vezérlés, az érvényes 

európai normák szerint) 
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 Automata ellenőrző berendezés (a gázbiztonsági elzáró szerelvény tömítettségének 

ellenőrzéséhez) 

 Égővezérlés- feszültségmentes kapcsolat (üzemi vagy zavarjelzőként; a szabályzó – illetve 
vezérlő berendezések pótlólagos bekötése és elektromos ellátása a vezérlőszekrényről történik.) 

 

GÁZMOTOROK 
A gázmotoros blokkfűtőerőmű (Block-heizkraftwerk, BHKW) valósítja meg a hő és a villamos energia 

kapcsolt termelését, ezáltal az elégetett földgáz fedezi mind a melegvíz, mind a villamos áram előállításának 

energiaszükségletét, mely által nagyobb energetikai hatásfok érhető el. 
 

A blokkfűtőerőmű hőcserélőin keresztül végigvezetik a felmelegített vizet, ezáltal hasznosítják a motor 

hulladékhőjét, a tengely teljesítményt áramtermelésre használják fel. Az erőműhez csatlakoztatott, 

gázmotorral hajtott generátor áramot termel, amelyet betáplálnak a belső áramhálózatba. 
 

A gázmotorokat az alacsony légszennyező anyag kibocsátás érdekében földgázszegény keverékkel és 

számítógépes vezérléssel (LEANOX) üzemeltetik. A gázmotorok füstgázelvezető rendszerébe beépített 
katalizátorok biztosítják, hogy a kilépő füstgáz légszennyező anyag koncentrációja kibocsátási határérték 

alatt maradjon. 

 

A teljesítményre és fogyasztásra vonatkozó adatok: 

Bemenő teljesítmény 5.966 kW 

ISO szabványos teljesítmény (ICFN) 2.745 kW 

Elektromos teljesítmény (cos =1) 2.677 kW 

Összes hasznosítható hőteljesítmény 2.460 kW 

Elektromos hatásfok 44,84 % 

Termikus hatásfok 41,83 % 

Összhatásfok 86,67 % 

Hatékony középnyomás névleges teljesítmény és 

fordulatszám esetén 
22,00 bar 

Gáztípus Földgáz  

Viszonyítási metánszám / legkisebb metánszám 94/80 mz d) 

Sűrítési viszony 12,00 Ipszilon 

Minimális gázáram nyomás az előégő kamra számára 3,5-4,0 bar 

Min./max. gázáram nyomás a gázszabályozó kör 

bemeneténél 
120–200 c) mbar 

A beállított gázáram nyomás ingadozási tartománya 10% % 

Gázáram nyomás max. megengedett változási sebessége 10 mbar/sec 

Keverék hűtővizének max. megengedett hőmérséklete a 

2. fokozatban 
40 °C 

Fajlagos üzemanyag fogyasztás 2,17 kWh/kWh 

Fajlagos olajfogyasztás 0,30 g/kWh 

Max. olajhőmérséklet 80 °C 

Motor hűtővizének hőmérséklete, max. 95 °C 

Olaj töltési mennyisége (olajcsere) 648 liter 

 
A blokkfűtőerőművek felépítésére jellemző, hogy a gázmotor, a hozzákapcsolt önszabályozó háromfázisú 

szinkrongenerátor, a keringtető szivattyú, a különböző szerelvények, a csövezés, a nyomástartó szabályozás, 

valamint a kapcsoló-berendezések a kábelezéssel egy összetett egységet (modult) képeznek, ami alkalmas 95 

C-os melegvíz előállítására és egyidejűleg áram termelésére. A kapcsoló-berendezés a modul összes 
vezérlési funkciójával, valamint Bus-csatlakozási lehetőséggel rendelkezik, míg a víz oldalon a 
szivattyúegység tartalmazza a szerelvényeket, szabályozó szelepet, hőcserélőt és a hőmennyiség mérésére 

alkalmas csővezetékeket. 
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A gázmotor négyütemű Ottó-motor, vegyes feltöltéssel, távozó gázok által hajtott turbófeltöltővel és vegyes 

hűtéssel, nagy teljesítményű gyújtással és a keverék elektronikus előkészítésével, amely a GE JENBACHER 

által kifejlesztett Leanox-Mager keverékégető eljárással működik.  

 

A motor műszaki alapadatai 

Gyártó  GE Jenbacher 

Motor típusa  J 616 GS-F01 

Működési mód  4-ütemű 

Felépítés  V 60° 

Hengerek száma  16 

Furat mm 190 

Löket mm 220 

Hengerűrtartalom Liter 99.80 

Névleges fordulatszám ford./perc 1500 

Dugattyú átlagos sebessége m/s 11,00 

Hosszúság mm 4.894 

Szélesség mm 1.886 

Magasság mm 1.503 

Tömeg üresen (szárazon) kg 10.000 

Üzemi tömeg (motor) kg 11.000 

Tömeg tehetetlenségi nyomatéka kgm2 64,96 

Forgási irány (lendítőkerékre nézve)  balra 

Lendítőkerék csatlakozása  SAE 24” 

Rádiózavar foka VDE 0875 szerint  N 

Indulási teljesítmény kW 20 

Indító feszültsége V 24 

 

A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐVÉDELMI VONATKOZÁSAI 

 

Az autógyár technológiai eredetű légszennyezőanyag emissziói helyhez kötött pontforrásokhoz kötődnek. A 
kibocsátó pontforrások között véggáz kürtők, szellőző nyílások és füstgáz kémények találhatók. Az 

energiaközpont hő- és villamos energia előállításához 6 db légszennyező pontforrás kapcsolódik.  

 

A személygépjármű gyártáshoz kapcsolódó pontforrások jelentős része a festő/felületkezelő üzemekben 
találhatók, amelyeknek üzemeltetésével kapcsolatos környezetvédelmi előírásokat a 60536-6-91/2016. 

számon kiadott, 60536-6-97/2016. számon és CSZ/01/15728-5/2016. számon (KTFO-azonosító: 60536-6-

100/2016.) módosított egységes környezethasználati engedély tartalmazza. 
 

Hőenergia termelés 

Az energiaközpontban 3 db 18,7 MW névleges bemenő hőteljesítményű, földgáztüzelésű melegvizes kazán 
üzemel. A kazánberendezés tüzelőanyaga jelen esetben normál fűtőértékű vezetékes földgáz (H-gáz), amely 

fűtőolajjal is üzemeltethető, azonban működésüket csak földgázra tervezték. A kazánok automata monoblock 

típusú, duáltüzelésű (jelenleg gáztüzelésre beállítva) égő berendezésekkel felszereltek, kazánonként 2 db 

égővel, melyek alacsony NOx-kibocsátású technológiával üzemelnek. 
 

A kazánokhoz egyenként 2 db különválasztott füstgáz hőhasznosító hőcserélő (un. Economizer ECO 1) 

csatlakozik. Az ECO 1 füstgázhőcserélő berendezéssel kevesebb tüzelőanyag-felhasználás szükséges, így 
kevesebb füstgáz keletkezik, a hatásfok, pedig több mint 96 % lehet, ezáltal energiatakarékos üzemelés és a 

minimális CO2 kibocsátás érhető el. A kazánból kilépő füstgáz hője még tovább hasznosítható, a 

kondenzációs füstgázhőcserélővel (ECO2) a hatásfok 100 % fölé emelkedik 
 

A berendezések üzemmódját a mindenkori hőelvétel szabja meg, melyet központi elektronika szabályoz a 

hő- és nyomásviszonyok alapján. A készülékek automatikus működésűek. 
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Melegvizes kazánok műszaki 

jellemzői 
I. II. III. 

Típus LOOS-UNIMAT UT-HZ 

Gyártó LOOS INTERNATIONAL Loos Deutschland GmbH 

Kivitel háromhuzamú – lángcsöves – füstcsöves 

Teljesítménye 18,7 MW 18,7 MW 18,7 MW 

Darabszám 1 1 1 

Integrált füstgáz hőhasznosítók 

Típusa ECO1/ECO2 ECO1/ECO2 ECO1/ECO2 

Gyártó LOOS 

Darabszám 2 db/kazán 2 db/kazán 2 db/kazán 

ECO teljesítmény 738 kW/800 kW 738 kW/800 kW 738 kW/800 kW 

Beépített gázégők 

Típusa MC 10001.2 VM30 ARZ SUPER 

Gyártó Dreizler 

Kivitel automata monoblokk, duáltüzelésű (gáz/olaj) 

Hőteljesítménye (kW) 1400 – 10500 1400 – 10500 1400 – 10500 

Darabszám 2 db 2 db 2 db 

Füstgáz alacsony NOx 

kibocsátási technológia 

frekvencia-szabályozott légbefúvók, égőfejbe integrált füstgáz 

visszavezetés, oxigén lambda-szonda 

 

Hő- és villamos energia kapcsolt termelése 

Az energiaközpontba telepített 2 db földgázüzemű gázmotoros blokkfűtőerőmű valósítja meg a hő- és a 

villamos energia kapcsolt termelését. A blokkfűtőerőmű hőcserélőin keresztül hasznosítják a motor 
hulladékhőjét, a tengelyteljesítményt áramtermelésre használják fel. Az erőműhez csatlakoztatott, 

gázmotorral hajtott generátor áramot termel, amelyet betáplálnak a belső áramhálózatba. 

 

A gázmotorokat földgázszegény keverékkel és számítógépes vezérléssel üzemeltetik az alacsony 
légszennyező anyag kibocsátás érdekében. A gázmotorok füstgázelvezető rendszerébe beépített katalizátorok 

a kilépő füstgáz légszennyező anyag koncentrációját kibocsátási határérték alatt tartják. 

 

Gázmotor műszaki adatai 

Gyártó  GE Jenbacher 

Motor típusa J 616 GS-F01 

Darabszám 2 

Bemenő teljesítmény (kW) 5.966 kW 

Működési mód 4-ütemű 

Hengerek száma 16 

Névleges fordulatszám (ford./perc) 1500 

 

Szükség áramforrás 
A tartalékáram ellátás feladata, hogy az általános áramellátás kiesése esetén fenntartsa a menekülési és a 

mentési útvonalak biztonsági megvilágításának áramellátását. Ekkor a pót-áramfejlesztő látja el az épület 

biztonsági áramellátásának épületen belüli fő elosztóját. Az épület fő elosztója táplálja a biztonsági 

megvilágítás minden szinten elhelyezett fali elosztóit. 
 

A tartalék áramforrás műszaki adatai 

Megnevezése: 12-hengeres dízelaggregát 

Gyártó: MTU 

Típusa: 12V4000G23 

Darabszám: 1 
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Kapcsolódó generátor típusa: Marelli MJB 450 LB4 

Motor fordulatszám: 1500 ford./perc 

Névleges teljesítmény: 1420 kW 

Fajlagos fogyasztás:  

- 100 % teljesítménynél: 189 g/kWh 

- 75 % teljesítménynél: 195 g/kWh 

- 50 % teljesítménynél: 203 g/kWh 

- 25 % teljesítménynél: 235 g/kWh 

Üresjárati fogyasztás: 21 kg/h 

Maximális üzemanyag ellátás: 12 l/perc 

 

Hűtővíz előállítás és ellátás 
Az üzem hűtési igényeit az energiaközpontban kiépített hidegvíz előállító rendszer fedezi. A hűtőrendszer 

négy különböző elven működő berendezéstípusból áll. 

- Nyitott hűtőtornyok: az épület tetején 6 egységből álló, darabonként 2 MW teljesítményű GEA 
Polacel XT2.720-VL-185. típusú nyitott nedves visszahűtő berendezés, 

a 2012. évi bővítés során további 2 egység került elhelyezésre, darabonként 4 MW teljesítménnyel, a 

berendezés típusa Baltimore Aircoil S3-D 728 W 759. 

- Abszorpciós hűtőgépek: épületen belül 2 egység van, Carrier-Sanyo 16LJ 11-53 típusú, melegvíz 
körből nyert energiával állítja elő a hideg vizet, berendezések darabonként 1,5 MW teljesítményűek. 

- Nagyteljesítményű turbóhűtőgépek: épületen belül 2 egység van, Carrier (Evergreen) 19XR típusú, a 

hűtőközeg R134A, a töltet mennyisége 720 kg/berendezés, darabonként 3 MW teljesítményűek. 
- Kompressziós hűtőgép: 1 egység az épületen belül elhelyezve, 2,6 MW teljesítménnyel, a 

berendezés kompressziós elven elektromos áram felvétellel állít elő hidegvizet, típusa: Cofely 

Quantum W 275. 
 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. telephelyén a hőtermelési technológiához kapcsolódó 

hatályos, levegővédelmet szabályozó rendelet szerinti bejelentés köteles légszennyező pontforrások 

paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

A 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 

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 
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P616 
Dízelaggregát 

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

SO2, CO, NOX, 
szilárd, CO2 

 

A kazánok és a gázmotorok füstgázait kettő darab kéményen, a tüzelőberendezésekhez kapcsolódóan 

összesen 5 db egy-egy pontforrást jelentő füstcsatornán (P611-P615) keresztül vezetik ki a légkörbe. 

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

pontforrások hatásterülete a gázmotorokhoz kapcsolódó pontforrástól számított 560 m sugarú körrel 

lehatárolt terület. A hatásterület a déli, keleti és észak-keleti irányokban telephelyen kívüli mezőgazdasági 
művelésű területeket és lakóingatlanokat érint. 

 

A TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI 

 

Technológiai hulladékok gyűjtése, kezelése 

Az energiaközpont üzemszerű működése során technológiai hulladék nem keletkezik. A technológiához 

kapcsolódóan a technológiai gépek, berendezések karbantartása, javítása során keletkezik karbantartási 
veszélyes és nem veszélyes hulladék. 

A javítási, karbantartási tevékenység során keletkező hulladékokat polietilén zsákban, 200 literes 

fémhordóban, és 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edényben gyűjtik. A hulladékok gyűjtését feliratozott, 
felfestéssel lehatárolt munkahelyi gyűjtőhelyeken végzik; a hulladékkóddal és felirattal jelölt zárt tároló 

edények kármentővel ellátottak. 

Az üzemrészben szelektíven összegyűjtött hulladékokat a telephelyen - jogszabályi előírásoknak 
megfelelően - kialakított 2.500 m2 alapterületű központi hulladékudvaron gyűjtik össze a hulladékkezelőnek 

való átadásig. 

 

Települési hulladékok gyűjtése, kezelése 
A szelektíven gyűjtött települési szilárd hulladékot zárt edényben gyűjtik, majd hulladékkezelőnek adják át 

kezelésre. 

 

A telephelyen a felülvizsgálati időszak alatt keletkezett hulladékok: 

 

Azonosító 

kód 
Hulladék megnevezése 

Keletkezett hulladékok mennyisége 2012. - 2017. év 

közötti időszakban, évi bontásban [t] 

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 

130205* 

ásványolaj alapú, klórvegyületet 

nem tartalmazó motor-, hajtómű-és 
kenőolaj 

0,75 2,25 3 3 3 

150110* 

veszélyes anyagokat maradékként 

tartalmazó vagy azokkal 

szennyezett csomagolási hulladék 

0,06 0,19 0,25 0,25 0,25 

161002 
vizes folyékony hulladék, amely 

különbözik a 16 10 01-től 
7,50 22,5 30 30 30 

150202* 

veszélyes anyagokkal szennyezett 

abszorbensek, szűrőanyagok 
törlőkendők, védőruházat 

0,13 0,39 0,52 0,52 0,52 

150102 műanyag csomagolási hulladék 0,16 0,49 0,656 0,656 0,656 
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Telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok 

 

Hulladék 

megnevezése 
Azonosító kód 

További kezelés a 

helyszínen 

Helyszínen történő 

hasznosítás 

Telephelyen kívüli 

kezelés módja 

ásványolaj alapú, 
klórvegyületet nem 

tartalmazó motor-, 

hajtómű, és 
kenőolaj 

13 02 05* 

nincs nincs 

átadás engedéllyel 

rendelkező 

hulladék-
gazdálkodónak 

veszélyes 

anyagokat 

maradékként 
tartalmazó, vagy 

azokkal szennyezett 

csomagolási 

hulladék 

15 01 10* 

veszélyes 
anyagokkal 

szennyezett 

abszorbensek, 
szűrőanyagok, 

védőruházat 

15 02 02* 

vizes folyékony 

hulladék 
16 10 02 

veszélyes 

anyagokat 
tartalmazó 

kiselejtezett 

berendezés 

16 02 13* 

elemek és 
akkumulátorok 

20 01 33* 

telítődött vagy 

kimerült ioncserélő 

gyanták 

19 09 05 

fénycsövek és 
egyéb 

higanytartalmú 

hulladék 

20 01 21* 

műanyag 
csomagolási 

hulladék 

15 01 02 
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egyéb települési 

hulladék 
20 03 01 

lerakás települési 

szilárd 
hulladéklerakóban 

 

Hulladék nyilvántartás, adatszolgáltatás 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelő hulladék 
nyilvántartást vezet, illetve a felülvizsgálat időszakban eleget tett a veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

adatszolgáltatási kötelezettségének. 

 

A TEVÉKENYSÉG ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI VONATKOZÁSAI 

 

A telephely Kecskemét külterületén, 26500 hrsz. alatt, a településtől D-i irányban helyezkedik el, gazdasági, 
ipari (Gipe-N-6110*78*) övezetben. A létesítmény kb. 2200 m x 1500 m nagyságú területen, maximális 

kapacitás mellett – beleértve a tesztpályát is – 3 műszakban működik. A létesítmény egyik részüzeme az 

engedély tárgyát képező Energiaközpont, ami a telephely D-i oldalán található. 

2015. évben a gyártelek határain belül megvalósult az üzem óvoda és bölcsőde épülete, ezzel egy új zajtól 
védendő épületet építettek ki az üzem hatásterületén belül.  

Az új karosszéria üzem (Rohbau) létesítése során és a meglévő összeszerelő üzem bővítésével (MF-Halle) új 

kültéri környezeti zajforrásokat telepítenek. A dominánsnak nevezhető zajforrások a tetőn elhelyezett 
légkezelő (AHU) berendezések, technológiai és csarnok helyiségek elszívó egységei, valamint szintén a 

tetőn elhelyezett hűtőberendezések. A légtechnikai befúvó és kifúvó egységeket hangtompított kivitelben 

építik be. 

A telephely zajkibocsátásánál nem lehet külön választani az egyes tevékenységeket, a telepen folytatott 
tevékenység legfontosabb zajforrás-csoportjai az alábbiak: présüzem, karosszéria üzem, festőüzem, 

összeszerelő üzem, energiaközpont, tesztpálya, belső szállítás, parkoló. 

A létesítmény az üzemelés ideje alatt zajterhelést okoz a környezetében, a felhagyás esetleges lehetősége 
zajvédelmi szempontból jelenleg nem elemezhető. 

A zajterhelés közvetlen és közvetett hatást egyaránt okoz. A hatások érintik Kecskemét összefüggő lakott 

területének D-i peremét, illetve a környező tanyaépületeket. 
 

A TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI 

 

Vízellátás és vízelőkészítés 
Az üzem teljes vízigénye közüzemi hálózatból biztosított. 

A szaniter vízfelhasználás közvetlenül az épületbeállásnál levő DN100 vezeték vízéből történik, míg a 

technológiai célú felhasználás lágyított vizet igényel minden esetben. A 0°dH keménységű lágyvíz 
elsősorban a fűtő- és hűtővíz rendszerek víz utánpótlását szolgálja ki, míg a bekeveréssel előállított 3°dH 

keménységű vizet a hűtőtornyok vízpótlására használják fel. 

 

Szennyvíz 

Kommunális szennyvíz 

A szociális helyiségekben keletkező szennyvizet a pódiumokról és a szellőző szintekről ejtő vezetékkel az 

épület alatt elhelyezkedő alapvezetékekben lévő szerelési aknákba gyűjtik, majd a szennyvíz az épületen 
kívüli szennyvízvezetékekbe kerül. 

Technológiai szennyvíz 

Az Energiaközpont saját vízfelhasználása összesen 600 m3/nap, melyből a legnagyobb hányadot a 
hűtőtornyok pótvíz utánpótlása igényli, mely több mint 400 m3/nap. Többlet szennyvíz a füstgáz 

víztartalmából eredő kondenzvíz, ami részben a füstcsatorna falán lejátszódó szabályozatlan kondenzáció, 

részben, pedig az ECO-2 hőcserélőben végbemenő, üzemszerű kondenzáció során keletkezik. 

 
Az üzemi csatornahálózatba való bevezetés előtt a jellemzően 2,9 és 5,3 közötti pH-jú savas kondenzvizek 

semlegesítését automatavezérlésű, folyamatos üzemelésű előkezelő végzi.  

A többi szennyvízáram előtisztítást nem igényel a bevezetés előtt. 
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A telep tisztított technológiai-, valamint kommunális szennyvize a városi közcsatorna hálózatba való 

csatlakozás után a Bácsvíz Zrt. által üzemeltetett Kecskeméti Szennyvíztisztító Telepre kerül. 

 

Csapadékvíz 

Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A tetőfelületekről a tiszta csapadékvíz zárt csővezetéken keresztül 

kerül a telephely csapadékvíz gyűjtőhálózatába, onnan a szikkasztó medence rendszerbe. 
 

Havária 

A teljes üzem területére kiterjedő, a 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő üzemi kárelhárítási terv készült, melyet az Alsó-Tisza-

vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 82177-1-4/2012. számon hagyott 

jóvá. 

 

Monitoring 

A teljes üzem területén belül egy referencia kút mellett 7 db kútból álló talajvízfigyelő rendszert építettek ki.  

A telephelyen kutanként évi egy mintavételezés, vízvizsgálat történik. Vizsgált komponenskör: pH, KOI, 
fajlagos vezetőképesség, szerves oldószer extrakt, összes oldott anyag, TPH, ammónium, nitrit, nitrát, Fe, 

Cu, Zn, Mn, Cd, Pb, Cr, Ni. 

A monitoring kutakra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély száma: TVH-70390-14-9/2017., az engedély 
hatálya: 2027. február 28. napja. 

Az energiaközpontból esetlegesen származó talajvíz szennyezés észlelésére a legközelebb eső, déli 

üzemhatáron mélyített furat az alkalmas. 

 

Üzemi kárelhárítási terv 

A telephely az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 82177-

1-4/2012. számon jóváhagyott, 2017. június 30. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.  
 

ALAPÁLLAPOT JELENTÉS A FÖLDTANI KÖZEG MINŐSÉGÉRE VONATKOZÓAN 

 

A telephely környezeti állapotának megismerése céljából 2008. évben 6 db furatból talajminta vételezés 
történt. A mintákat a Labor Institut für Chemische Analytik GmbH (DAP-PA-2234.00 számon akkreditált 

szervezet) vizsgálta nehézfémekre – kadmium, ólom, króm (összes), réz, higany, nikkel és cink –, összes 

PAH és PCB komponensekre. A vizsgálat mintákban a vizsgált komponensek mindegyike (B) 
szennyezettségi határérték alatti koncentrációjú volt. Mindezek alapján a földtani közeg nem minősül 

szennyezettnek. 

 

A TEVÉKENYSÉG TÁJ-, ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI 

 

Az érintett terület természetvédelmi oltalom alatt nem áll. Védett természeti érték előfordulási helyeként nem 

ismert. A tevékenység folytatása természet- és tájvédelmi érdeket nem sért. 
 

ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA 

 
Az Elérhető Legjobb Technika (Best Available Techniques, röviden BAT) összefoglalva a következőket 

jelenti: mindazon technikák, beleértve a technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, 

amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a 
leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából. 

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából elkészült a nagy tüzelőberendezések 

engedélyezésére vonatkozó „Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához a nagy 
tüzelőberendezések engedélyeztetése során” című dokumentáció. 

 

A létesítmény technológiája, a technikai megoldások levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, földtani közeg 
védelme és zajvédelmi szempontból megfelelnek a BAT szerinti gazdaságossági szempontból legésszerűbb 

és a környezet védelmét megfelelően biztosító technológiák követelményeinek, az alábbiakra tekintettel. 

 



16 
 

A BAT-nak való megfelelés levegőtisztaság-védelmi szempontból, a létesítmény energiatakarékosságra és 

levegőterhelés csökkentésére tett intézkedési: 

 Az üzem részére szükséges hőenergiát földgázból állítják elő, mely a legtisztább energiahordozó.  

 A gázmotorokat folyamatosan üzemeltetik, a hőt télen a fűtési rendszerbe, nyáron az abszorpciós 

hűtőkbe továbbítják.  

 A termelt villamosenergiát a saját rendszerben használják fel, ezt a mennyiséget nem kell előállítani 

alacsony hatékonyságú hőerőműben és nem kell megvásárolni és elszállítani.  

 A blokkfűtőerőmű működtetése során felhasznált földgázt 86,67 %-os összhatásfokkal hasznosítják, 

ebből 44,84 % jut az elektromos áramra, 41,83 % a hőelőállításra. 

 A többlet hőenergiát kiváló hatásfokú gázkazánokkal állítják elő, melyek nem csak füstgáz 

hőcserélővel (ECO1), hanem kondenzációs füstgáz hőcserélővel (ECO2) is el vannak látva, ezáltal 
valósul meg a füstgáz hőtartalmának teljes hasznosítása, az összhatásfok nagyobb, mint 100%. 

 Az alkalmazott gázkazánok háromhuzamúak, alacsony tűztérterhelésűek, ami biztosítja a káros 

anyagokban szegény égést, alacsony nitrogén-oxid kibocsátást.  

 A kazánok egyedi műszerezéssel, korszerű folyamatirányító rendszerrel rendelkeznek. A beépített 

alternatív égők frekvenciaszabályozott légbefúvókkal és égőfejbe integrált füstgáz visszavezetővel 
szereltek. 

  A hatásfok optimalizálásra oxigén vezérléssel ellátott lambda-szondát építettek be. A biztonságos és 

környezetkímélő üzemelést „Tüzelésmenedzsment-rendszer” biztosítja.  

 A gázmotor nagy légfeleslegű tüzelésű, oxidációs katalizátorral, számítógépes vezérléssel felszerelt. A 

gázmotorok még 50%-os terhelésnél is teljesítik az elvárt hatásfokot. 

 A kompresszorok által termelt hőt két fűtési rendszerben hasznosítják, a magas és alacsony 
hőmérsékletű rendszerben. 

 A hűtési-fűtési rendszerekben szoftverfrissítési fejlesztést hajtottak végre, ennek révén 

energiatakarékosabb üzem és optimálisabb hatásfok érhető el. 

 A kazántest többrétegű szigetelésének köszönhetően csekély a sugárzási veszteség. A kazánok, 

gázmotorok füstgáz hőhasznosítóval rendelkeznek. A kondenzációs füstgázhőcserélővel a kazán 

hatásfok 100 % fölé emelkedik. 

 A frekvenciaváltóval ellátott forgógépek, önszabályzós háromfázisú villanymotorok takarékos 

energiafelhasználást biztosítanak. 

 A gázmotorokba szerelt új típusú, jobb minőségű gyújtógyertyák kevesebb karbantartást igényelnek, 

ezáltal stabil villamos áram előállítást biztosítanak. 

 Nyári időszakban a gázmotorok által termelt hővel az abszorpciós hűtőgépeket látják el. 

 Az átmeneti évszakokban a külső levegőt hasznosítják az ún. szabad hűtéssel, a hűtöttvizes távvezeték 

visszatérő ágát előhűtik hőcserélőn keresztül, ekkor sem az abszorpciós, sem a turbóhűtőgépet nem 
kell üzemeltetni. 

 A gázégőket télen párhuzamos üzemben, nyáron soros üzemben működtetik az energiafelhasználás 

minimalizálása és az optimálisabb hatásfok biztosítása érdekében  

 
A BAT-nak való megfelelés hulladékgazdálkodási szempontból: 

 Az energiaközpont működése nem jár jelentős mennyiségű hulladék keletkezésével. A tevékenység 

során törekednek a hulladékképződés megelőzésére, a hulladékok újrahasználtra történő előkészítésére, 

újrafeldolgozására, illetve egyéb hasznosítására. 

 Az üzem szelektívhulladék gyűjtőrendszere biztosítja a hasznosítható hulladékok újrahasznosítási 

lehetőségét. 

 A veszélyes hulladékok zárt gyűjtésével a környezetszennyezés megelőzött.  

 

A BAT-nak való megfelelés a zaj –és rezgésvédelmi szempontból: 

 A kazánberendezéseket zárt térbe telepítették, mely a zajkibocsátást csökkenti.  

 Zajgátló falszerkezeteket alakítottak ki, a szabadtérben telepítésre kerülő ventilátorokat, szivattyúkat 

zajcsillapító burkolattal, valamint szívóoldali zajcsillapító berendezésekkel látták el. 
 

A BAT-nak való megfelelés a földtani közeg védelme szempontjából: 

 A tevékenységet vízzáró és vegyszerálló padozattal rendelkező üzemépületben végzik. 

 A kommunális szennyvizet közvetlenül a közcsatorna hálózatba vezetik el. 
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 Környezetkárosítás elkerülése érdekében a befogadóba való bevezetés előtt a szennyeződhető 

csurgalék-, csapadékvizeket olajleválasztón vezetik át, valamint a keletkező kondenzvizeket 

semlegesítés után a közcsatorna hálózatba bocsátják.  

 
A tevékenység végzésével kapcsolatos előírások a korszerű, környezettudatos műszaki megoldások 

fenntartására irányulnak, melyek betartásával a telep megfelel a legjobb elérhető technika (BAT) 

feltételrendszerének.  

 

ELŐÍRÁSOK 

 

A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 

 

Általános előírások 

1. Minden esetben az egységes környezetvédelmi 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 az egységes környezethasználati engedély módosításának. A 

létesítési (építési), illetve működési (használatbavételi) engedély az egységes környezethasználati 

engedélyben foglaltaktól nem térhet el.  

2. A tevékenységet úgy kell végezni és a létesítményt működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az 
egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal 

kapcsolatos, a hatóság által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét fogja képezni. 

3. Az egységes környezethasználati engedély a jogszabályokban előírt más hatóságok engedélyének 

megszerzése alól nem mentesít.  

4. Az engedély 50 MWth-ot meghaladó hőteljesítménnyű tüzelőberendezésre vonatkozik. 

A telephelyen üzemelő 3 db gázkazán összes bemenő hőteljesítménye:  68,05 MW 
5. Az 1995. évi LIII. törvény 96/B. § (1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni. Évközben 

megkezdett tevékenység esetén a díj időarányos. 

Határidő: tárgyév február 28-ig. 
 

SZABÁLYOK A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN 

Óvintézkedések 

6. Az engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítania, hogy az engedélyben 
foglaltaktól való eltérés esetén sor kerüljön a megfelelő intézkedés megtételére. Az engedélyben 

foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a 

felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására. 

 
Készenlét és továbbképzés 

7. Az engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a 

megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája 
jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő feljegyzéseket kell 

készítenie, és az éves környezeti beszámolójában ismertetni kell. 

8. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, 
képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie. 

9. Az engedélyes köteles biztosítani, hogy alkalmazottai ismerjék az ebben az engedélyben 

megfogalmazott követelményeket. 

10. Az engedélyes köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak tisztában legyenek jelen engedély azon 
követelményeivel, melyek felelősségi körüket érintik. 

11. Az engedélyesnek gondoskodnia kell arról, hogy ennek az engedélynek 1 példánya, illetve az 

engedélykérelmi dokumentáció azon részei, melyekre az engedélyben hivatkozás történik, 
rendelkezésre álljanak minden alkalmazott számára, aki az engedély hatálya alá tartozó tevékenységet 

végez. 

 

Felelősség 
12. A létesítmény működtetője köteles felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi 

megbízottat alkalmazni és minden környezetvédelmi adatközlésben meg kell adni a környezetvédelmi 
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megbízott nevét és adatait. 

 

Jelentéstétel 
13. Az engedélyes köteles hatóságunk részére az engedély kiadását követően az utolsó naptári évről (január 

1-től december 31-ig terjedő időintervallumról) március 31-ig és ezt követően minden évben március 

31-i határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” 
benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a hatóságunk által támasztott 

követelményeknek. A jelentésnek tartalmaznia kell legalább az „Adatrögzítés, adatközlés és 

jelentéstétel a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság részére” című részben előírtakat. 
14. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti 

hatásairól. 

 

Értesítés: 
15. Az engedélyes köteles értesíteni hatóságunkat vagy bármely, a hatóságunk által megjelölt egyéb 

hatóságot, a lehetőség szerinti minél rövidebb időn, de legkésőbb 8 órán belül, a következő események 

bármelyikének bekövetkezése esetén: 
 A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén. 

 Bármely olyan esetben, amely az egyes környezeti elemek veszélyeztetését vagy szennyezését 

okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet. 
16. Az engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és 

pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való 

csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. Az engedélyes köteles 

feljegyzést készíteni valamennyi, a fentiekben megjelölt eseményről. A hatóságunk részére benyújtott 
jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a 

környezetre gyakorolt hatás, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett 

intézkedéseket. 
17. Minden olyan esemény kapcsán, amely valamely környezeti elem veszélyeztetését, szennyezését 

okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet, az engedélyes köteles az esemény bekövetkezte 

után a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb 24 órán belül a következő hatóságokat értesíteni: 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályt (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642., telefon: 
+36/76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu) 

Hulladékgazdálkodás, levegő-, zaj- és rezgés-, földtani közeg-, táj- és természetvédelem 

vonatkozásában, 

 Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató–helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályt (6728 Szeged, Napos út 4., telefon: +36/62/549-340 Fax: 

+36/62/549-342, e-mail: vizugy.csongrad@katved.gov.hu) 

Felszíni- és felszín alatti víz veszélyeztetése, szennyezése esetén, 

 Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3., 

telefon: +36/76/502-010, +36/76/481-651, Fax: +36/76/502-012, e-mail: 

bacs.titkarsag@katved.gov.hu ) 

Tűz- és katasztrófahelyzet esetén, 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
Népegészségügyi Osztályt (6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32., telefon: +36/76/500-030 fax: 

+36/76/998-020)  

Emberi egészség veszélyeztetése esetén. 
 

ERŐFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA 

 
18. Az engedélyes köteles a telephelyen felhasznált alapanyagokról, kiegészítőkről valamint az előállított 

termékek mennyiségéről, és minden egyéb anyagról (takarítás, fertőtlenítéshez felhasznált anyagok, 

stb.), és a keletkező melléktermékekről, hulladékról fajtánként nyilvántartást vezetni. A 

nyilvántartásban a különböző üzemegységenként külön-külön kell az előbbieket rögzíteni. 

Határidő: folyamatos 
19. Az engedélyes köteles a telephelyen felhasznált energiák (villamos energia, gáz, gőz,) mennyiségét is 

rögzíteni. Szükséges megadni a gyárban felhasznált energiák mennyiségén kívül az azokhoz kapcsolódó 
fajlagos értékeket is külön-külön üzemrészenként és energiahordózóként. Szükséges az egyes 

mailto:kornyezetvedelem@bacs.gov.hu
mailto:vizugy.csongrad@katved.gov.hu
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berendezéseket, gépeket rendszeresen karbantartani. 

20. Az engedélyes köteles a telep anyaggazdálkodását rendszeresen átvilágítani. Az átvilágításról készített 

dokumentációt az 5 évenként elkészítésre kerülő, egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati 
dokumentációjához kell csatolni. 

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként) 
21. Az engedélyes köteles a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos veszteségfeltáró vizsgálatot 

(belső energetikai auditálást) rendszeresen elvégezni. Az auditnak fel kell tárnia minden, az energia 

felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget. A vizsgálatnak többek 

között tartalmaznia kell: a fent részletezett adatokat, az egyes energetikai rendszerek állapotát, mekkora 
megtakarítás érhető el az egyes megoldásokkal (költséghaszon-elemzés), melyek azok a fejlesztések, 

karbantartások, rekonstrukciók, amelyek szükségesek. 

Határidő: 5 évente (az 5 éves felülvizsgálati dokumentáció részeként) 
22. Az engedélyes köteles a veszteségfeltáró vizsgálat (energetikai belső audit) megállapításai alapján, az 

energiatakarékossági intézkedési tervben leírtak szerint, a legracionálisabb megoldás(oka)t 

megvalósítani, a szükséges átalakításokat, beruházásokat, fejlesztéseket elvégezni. 

Határidő: folyamatos 
 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

 
23. Légszennyező pontforrások technológiai kibocsátási határértékei: 

 

A teljes telephelyen (energiaközpont, gépjárműgyártás és kiszolgáló létesítmények) működő 

légszennyező pontforrások összesen 9 technológiába sorolhatók: 
 

1. Hőenergia előállítás 

2. Hőenergia - gázmotor 
3. Szükségáramforrás 

4. Gépjármű felületkezelés 

5. Gépjárműmotorok járatása, tesztelése 

6. Lézervágás 
7. Mechanikai felületkezelés - csiszolás - minőségellenőrzés 

8. Kézi felülettisztítás 

9. Szennyvíz előkezelés 
 

A melegvíz előállítási, energia és hőtermelő technológia pontforrásai: 

 

Azonossági 

szám 

Kapcsolódó tüzelő 

berendezés megnevezése 
Teljesítmény (MW) Légszennyező anyag 

P611 Kazán 1. 18,706 CO, NOX, CO2 

P612 Kazán 2. 18,706 CO, NOX, CO2 

P613 Kazán 3. 18,706 CO, NOX, CO2 

P614 Gázmotor 1. 5,966 CO, NOX, CH, CO2 

P615 Gázmotor 2. 5,966 CO, NOX, CH, CO2 

P616 Dízelaggregát 1420 
SO2, CO, NOX, szilárd, 

CO2 

 
1. számú technológia: Hőenergia ellátás: 

 

A pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határérték a 140 kW és az ennél nagyobb, de 50 
MW-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai 

kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. sz. melléklete szerint: 

 

Légszennyező anyag Forrás Határérték 

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) 
P611, P612, P613 

35 mg/m3 

Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) 350 mg/m3 
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Szén-monoxid 100 mg/m3 

Szilárd anyag 5 mg/m3 

A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% 

oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 

A technológiai kibocsátási határértékek légszennyező pontforrásonként értendők. 

 
2. számú technológia: Hőenergia - gázmotor: 

 

A négyütemű gázmotorokra megállapított technológiai kibocsátási határérték a helyhez kötött földgázüzemű 
gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok 

megállapításáról szóló 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet 1. számú melléklete szerint: 

 

Légszennyező anyag Forrás Határérték (mg/m
3
) 

Nitrogén-oxidok P614, P615 500 

Szén-monoxid P614, P615 650 

Összes szénhidrogén C1-ben kifejezve 
(kivéve metán) 

P614, P615 150 

A megadott határértékek fizikai normál állapotú, száraz füstgázra vonatkoznak, 5% O2 tartalom mellett. Az 

5%-nál nagyobb etántartalmú földgázok esetében az összes szénhidrogén tartalom C1-ben kifejezve, a metán 

kivételével 250 mg/m3. 

 
Szükség áramforrás pontforrása: 

Az 50 h/év-nél rövidebb ideig üzemelő szükség áramforrás légszennyező anyag kibocsátása határértékkel 

nem szabályozott, azonban a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettség miatt az évenkénti légszennyező 
anyag kibocsátás (LM) bejelentése kötelező. 

 

Pontforrások emisszió mérése 

24. A bejelentés köteles pontforrás által kibocsátott légszennyező anyagok határértéknek való megfelelését 
akkreditált laboratórium által elvégzett időszakos szabványos mérésekkel kell igazolni. 

25. A mérések időpontjáról a mérést megelőző 8 nappal írásbeli értesítést kell a környezetvédelmi 

hatóságnak küldeni. A mérési jegyzőkönyveket a tárgyévet követő éves beszámolóhoz csatolva kell a 
környezetvédelmi hatóságra megküldeni. 

26. A telephelyen mérendő légszennyező pontforrások és mérési gyakoriságuk: 

A P611-P612-P613 jelű kazán kémények légszennyező anyag kibocsátását évente átlagos üzemvitelt 

biztosítva kell beméretni. 
A P614-P615 jelű gázmotor kémények légszennyező anyag kibocsátását évente kell mérni. 

 

Általános előírások 
27. A tüzelőberendezések kidobó nyílásain kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros 

mértékű légszennyezést. 

28. A földgázüzemű kazánok hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást. 
29. A légszennyező pontforrásokra vonatkozó éves adatszolgáltatási kötelezettséget (LM) a mérési 

eredmények alapján kell teljesíteni. 

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

azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell. 
31. A levegő védelméről szóló kormányrendelet az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatos változásokról 

bejelentési kötelezettséget ír elő, amelyet maradéktalanul teljesíteni kell. 

32. A telephely növényzetét folyamatosan gondozni, az elpusztult egyedeket pótolni kell. 
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HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 

33. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően kell végezni. 

34. A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből származó 
hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, szelektíven – veszélyes hulladék esetén a hatályos 

jogszabályban meghatározott módon – gyűjteni. 

35. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy 
energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, 

vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak. 

36. Az engedélyes köteles a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő részletes nyilvántartást vezetni a 
hulladékokról, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggő anyagokról és eljárásokról, 

amelyet a hatóság munkatársainak mindenkor köteles azok kérésére rendelkezésre bocsátani.  

37. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon a 

hatóságnak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint. 
38. Technológiánként anyagmérleget kell készíteni, melyet az éves beszámoló részeként be kell nyújtani 

környezetvédelmi hatósághoz. 

39. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak 
adható át. 

40. A telephely üzemeltetésének időszakában fent kell tartani a jogszabályi előírásoknak megfelelő a 

telephelyi tevékenység során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző gyűjtését biztosító 
munkahelyi gyűjtőhelyet. 

41. A hulladék gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes 

hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére kihelyezett gyűjtőedény befogadó kapacitását. 

42. A hulladék gyűjtőhelyeken a hulladékok gyűjtését, oly módon kell végezni, hogy azok ne keveredjenek 
és mindegyik hulladék gyűjtésénél biztosított legyen az elfolyást, elszóródást és környezetszennyezést 

megelőző tárolás. 

43. A gyűjtőhelyen alkalmazott gyűjtőeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A 
sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni. 

44. A munkahelyi gyűjtőhely gyűjtési kapacitásának folyamatos fenntartása érdekében a hulladékot szükség 

szerint, de legalább 6 havonta el kell szállítani az üzemi gyűjtőhelyre, illetve át kell adni arra 

engedéllyel rendelkezőnek. 
45. A munkahelyi gyűjtőhelyeknek akkora szabad gyűjtési kapacitással kell rendelkeznie, amely biztosítja a 

telephely mindenkori termelési volumene során keletkező hulladékok környezetszennyezést megelőző 

gyűjtését. 
46. Meg kell adni az energiaközponthoz kapcsolódóan üzemeltetett munkahelyi hulladék gyűjtőhelyek 

kiépítettségét, méretét.  

Meg kell adni az adott gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék azonosító kóddal megjelölt hulladék fajtáját, az 
adott hulladék gyűjtőhelyen történő gyűjtésének módját és a hulladék gyűjtőhely tárolókapacitásának 

figyelembevételével az egyszerre gyűjthető hulladék mennyiségét kg-ban. 

Teljesítési határidő: jelen határozat jogerőre emelkedését követő 60 nap 
47. Meg kell adni átlagos üzemvitel mellett a munkahelyi hulladék gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékok 

üzemi gyűjtőhelyre, vagy hulladékgazdálkodónak kezelésre történő átadásának rendszerességét. 

Teljesítési határidő: jelen határozat jogerőre emelkedését követő 60 nap 
48. Felül kell vizsgálni, hogy az adott gyűjtőhelyek kiépítettsége kielégíti-e a 246/2014. (IX. 29.) Korm. 

rendelet vonatkozó előírásait. Amennyiben nem, akkor a gyűjtőhelyek előírásoknak megfelelő 

kialakítását mikorra és milyen módon tervezik megvalósítani. 

Teljesítési határidő: jelen határozat jogerőre emelkedését követő 60 nap 
 

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

 

49. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési 
Területen, a 26500 hrsz.-ú ingatlanon, a R. 3. számú mellékletének 68. pontja szerint minősülő közúti 

gépjárműgyártás tevékenység létesítéséhez adott 60.536-3-86/2015. számú környezetvédelmi engedély 

szerinti zajkibocsátási határértéknek kell teljesülnie az üzem egészének vonatkozásában, jelen határozat 
52. pontja szerinti módosítással. 



22 
 

50. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési 

Területen, a 26500 hrsz.-ú ingatlanon, a R. 2. számú mellékletének 2.6. pontja szerinti „fémek és 

műanyagok felületi kezelése elektrolitikus, vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád 
térfogata meghaladja a 30 m3-t” tevékenységre vonatkozóan kiadott 60.536-6-91/2015. számú egységes 

környezethasználati engedély szerinti zajkibocsátási határértéknek teljesülniük kell, a jelen határozat 

52. pontja szerinti módosítással. 
51. A közúti gépjárműgyártás tevékenység folytatásakor a zajkibocsátási határértékeknek teljesülni kell. 

52. A teljes üzemszerű állapotban az üzemi zaj vonatkozásában a zajkibocsátási határértékek az alábbiak: 

 

Védendő épület helye, megnevezése Helyrajzi szám 
Zajkibocsátási határérték, dB 

nappal / éjjel 

Kecskemét, Kazal utca, Búzakalász 

utca 

8701/19 

50 / 40 

8701/15 

8701/10 

Vízaknai utca 22. 8701/9 

Vízaknai utca 21. 8701/5 

Tanyaépület (Tóth tanya, 75) 0801/40 60 / 50 

Bende tanya II. (9) 0786/5 

60 / 50 

Bende tanya I. (11) 0786/128 

Bálint tanya (4) 0788/7; 0788/5 

Pár tanya (5) 0788/2 

Nyilas tanya (73) 077/2 

Kaszala tanya (76) 0801/19 

Kecskemét, Daimler u. 1. 

Csillag Bölcsőde és Óvoda 
26500 60/- 

 

53. Az MFA2 csarnok próbaüzeme alatt 24 órás ellenőrző méréseket kell végezni a következő pontokon: 

- Bende tanya I. 

- Bende tanya II. 
- Horváth tanya II. 

- Kecskemét, Vízaknai utca 

- Kecskemét, Kazal u. 

Határidő: zajmérést követő 30 napon belül a mérési jegyzőkönyveket be kell nyújtani 

hatóságunkra. 

54. A telephely zajhelyzetének megváltozását a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete 

szerinti formanyomtatványon a környezetvédelmi hatósághoz be kell jelenteni. 

Határidő: folyamatos. 

 

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME 
 

55. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést 

és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. 
56. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi 

határértéknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben. 

57. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező 

anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve 
elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható. 

58. Az üzemépület, a kezelőtartályok, a szennyvíztároló aknák és szennyvízkezelő műtárgyak műszaki 

védelmét folyamatosan ellenőrizni kell és a hibahelyek kijavításáról haladéktalanul gondoskodni 
szükséges. A tapasztalatokról és az esetleges javításokról évente összefoglaló jelentést kell készíteni. 

Határidő: tárgyévet követő év március 31., az éves jelentés részeként. 
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MŰSZAKI BALESET MEGELŐZÉSE ÉS ELHÁRÍTÁSA  

 
59. A vonatkozó jogszabályok értelmében, engedélyesnek – a jelen engedély keretében végzett tevékenység 

folytatásának ideje alatt – mindenkor érvényes üzemi kárelhárítási tervvel kell rendelkeznie. 

60. Eleget kell tenni az érvényben lévő, elfogadott üzemi kárelhárítási tervben foglaltaknak, illetve az adott 
esemény bekövetkeztére vonatkozó értesítési, bejelentési kötelezettségeknek. 

61. Lakossági érdeklődésre az engedélyes köteles időben tájékoztatást adni tevékenysége környezeti 

hatásairól. 
62. Az engedélyesnek – a jelenleg érvényben lévő üzemi kárelhárítási terv lejártát megelőzően – aktualizált 

üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni és benyújtani hatóságunkra 2 példányban.  

Határidő: 2017. június 15. 

 

A BAT ALKALMAZÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  

 

63. Az engedélyesnek, mint környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet 
terhelésének csökkentése érdekében, az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy 

kell végezni, a berendezéseket úgy kell működtetni, hogy a kibocsátásai megfeleljenek az egységes 

környezethasználati engedélyben foglaltaknak. 
64. Az engedélyesnek az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkedni kell: 

 a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról, 

 a kibocsátások megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre csökkentéséről, 

 a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkezett hulladék mennyiségének és 

veszélyességének csökkentéséről, 

 a környezetszennyezést megelőző hulladékgyűjtést biztosító hulladéktároló edényzetek, illetve 

gyűjtőhelyek alkalmazásáról, 

 a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről és ezek bekövetkezése esetén a környezeti 

következmények csökkentéséről, 

 a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás 

megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról, 

 valamint arról, hogy minimumra csökkenjenek a létesítmény működésére visszavezethető 

zavaró környezeti hatások, illetve veszélyek fellépésének lehetősége az alábbi területeken: 

- a légszennyezés, 

- a tevékenység és forgalom okozta zajterhelés, 
- a tűzesetek. 

65. Az épületgépészeti, technológiai berendezések és telephelyi létesítmények karbantartását rendszeresen 

el kell végezni. 

66. A telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell 
akadályozni, hogy a földtani közeg szennyeződjön. 

67. Az engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika 

követelményeinek megfelelően üzemeltetni. 
 

A TEVÉKENYSÉG MEGSZÜNTETÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  

 

68. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely egészére, vagy egy részére vonatkozó felhagyást 
követően, az engedélyes köteles hatóságunk egyetértésével leszerelni a környezet-szennyezést okozó 

gépeket, biztonságossá tenni a talajt, altalajt, építményeket, épületeket, az azokban található 

berendezéseket, gondoskodni a tárolt, kezelt hulladékok, anyagok ártalmatlanításáról, illetve 
hasznosításáról. 

69. Az üzemeltetett technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező 

hulladékkezelőnek kell átadni. 

70. Levegővédelmi szempontból a tevékenység teljes telepen, vagy annak egy részén történő felhagyása 
esetén a levegő szennyezettségét – beleértve a bűzt is – előidézni képes anyagokat, berendezéseket a 

levegő káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről 

elszállítani. 
71. Hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén 
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történő felhagyása esetén az adott területen lévő, illetve az adott területen megelőzően üzemeltetett 

technológiához kapcsolódó valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell 

átadni. 
72. A tevékenységnek a teljes telephelyen, vagy annak egy részén történő felhagyása előtt állapotvizsgálati 

dokumentáció hatóságunkra történő benyújtásával kell igazolni, hogy a földtani közegben környezeti 

kár nem következett be. 
 

ADATRÖGZÍTÉS, ADATKÖZLÉS ÉS JELENTÉSTÉTEL A KÖRNYEZETVÉDELMI  

HATÓSÁG RÉSZÉRE  

 

73. Az engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, 

laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni. 

74. Az engedélyes köteles a tevékenység szokásos végzése során felmerülő minden olyan esetet 
nyilvántartásba venni, amely a környezet veszélyeztetését okozza. 

75. Az engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéshez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt 

nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos 
nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott 

választ. Az engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő egy hónapon belül a panaszokat 

részletező beszámolót hatóságunkhoz benyújtani. 
76. Az engedélyben megjelölt nyilvántartás formájának a hatóságunk által elfogadottnak kell lennie. A 

nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és hatóságunk részére a hozzáférhetőséget  

mindenkor biztosítani kell. 

77. Valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az 
engedélyben foglaltak szerint hatóságunkhoz az általa előírt formában, gyakorisággal és határidőre kell 

benyújtani, egy eredeti és egy másolati példányban. 

78. Minden beszámolót az engedélyes képviselőjének vagy az engedélyes által megnevezett felelős 
vezetőnek kell aláírnia. 

79. Minden, az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a környezetvédelmi 

hatóság rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzés alkalmával, illetve bármilyen lehetséges 

időpontban. 
80. A beszámolónak ebben az engedélyben lefektetettek szerint meghatározott gyakorisága és tárgyköre – a 

minták elemzése alapján – a környezetvédelmi hatóság írásbeli hozzájárulásával módosítható. 

81. Az éves környezeti beszámolók adatszolgáltatásában az üzemeltetővel és telephellyel kapcsolatosan 
kérjük az alábbi azonosítókat szerepeltetni. 

 KÜJ, KTJ; 

 A cég neve (cégbírósági bejegyzés szerinti rövidített név), cégforma (Kft., Bt.,…), a cég 

székhelye (irányítószám, település, utca, házszám, hrsz., Pf.); 

 A telephely/létesítmény neve, a telephely/létesítmény címe (irányítószám, település, utca, 

házszám, hrsz.); 

 A telephely/létesítmény EOV koordinátái (5-10 m-es pontosság); 

 TEÁOR ’08 kód (a mindenkor érvényben lévő TEÁOR szerint); 

 Arra való nyilatkozat, hogy a R. értelmében új, illetve meglévő létesítményről van-e szó, történt-e 

a jogszabály értelmében jelentős változtatás; 

 Az IPPC köteles tevékenység besorolása a R. 2. számú melléklet szerint; 

 Fő, illetve nem fő IPPC tevékenység megnevezése (fő tevékenységként azt az egy tevékenységet 

kell megjelölni, amelyik az elsődleges gazdasági tevékenységhez legjobban kapcsolódik és/vagy 

a legnagyobb szennyezőanyag kibocsátással jár, az összes többi tevékenységet nem fő 

tevékenységként kell feltüntetni); 

 A létesítmény teljesítmény/kapacitás adatai (az IPPC köteles tevékenység/ek kapacitás adatai, 

megjelölve a megnevezést, a mennyiséget és a dimenziót is); 

 NOSE-P kód. 

82. A beszámolókat a következő címre kell elküldeni: 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642 
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Adatszolgáltatás, beszámoló 

megnevezése 

Adatszolgáltatás, beszámoló 

gyakorisága 
Beadási határidő 

Éves adatszolgáltatás 

Éves levegőtisztaság-védelmi 
bejelentés (LM) évente 

március 31. 
(E)PRTR-A adatlap (166/2006/EK 

rendelet alapján) 

Éves hulladék (veszélyes, 

nem veszélyes) bejelentés, 
mennyiségtől függően EPRTR 

jelentés 

évente március 1. 

Eseti beszámoló 

Panaszok (ha voltak) 

eseti 

Panasz beérkezését követő 

2 napon belül 

Haváriák bejelentése 
haladéktalanul 

A bejelentett események 

összefoglalója 

Az eseményt követő 

1 hónapon belül 

Energetikai belső auditálás 

(veszteségfeltáró vizsgálat) 
5 évente 

A felülvizsgálati dokumentáció 

részeként 

Éves környezeti beszámoló minimális tartalma 

Hulladékgazdálkodás: 

keletkezett hulladékok 
technológiánkénti anyagmérleg 

évente 

március 31. 

Levegővédelem: 

pontforrásokra vonatkozó 

levegőtisztaság-védelmi adatok 
elvégzett mérések jegyzőkönyvei, 

a mérési eredmények értékelése 

BAT-(elérhető legjobb technika)-

nak való megfelelőség vizsgálata 

Földtani közeg védelem: 

üzemépület, a kezelőtartályok, a 

szennyvíztároló aknák és 

szennyvízkezelő műtárgyak 
műszaki állapotának ellenőrzése 

Környezetvédelemhez kapcsolódó 

képzések 

Panaszok (ha voltak) éves 

összefoglaló jelentése 

Bejelentett események (ha voltak) 
éves összefoglaló jelentése 

BAT-nak (elérhető legjobb 

technika) való megfelelőség 
vizsgálata 

5 évente 

 

* 

 



26 
 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1. 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. Az üzemelésből származó zaj nem okozhat egészségügyi határértéket meghaladó zajterhelést a 

védendő épület – óvoda- homlokzatánál. 

1.2. Az üzemelés során keletkező kommunális szilárd hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt 
kizáró módon kell végezni, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a 

bűz- és szaghatást csökkenti. 

1.3. A veszélyes hulladékokkal történő tevékenység (gyűjtés) során törekedni kell az egészségügyi 
kockázatok minimalizálására. 

1.4. A tevékenység során felhasznált veszélyes besorolású anyagokkal és keverékekkel végzett 

tevékenység során a káros hatások megfelelő módon történő azonosítását, megelőzését, 
csökkentését és elhárítását megfelelő kémiai kockázatértékelés alapján végzett kockázatkezelési 

intézkedésekkel kell biztosítani, valamint a felhasznált veszélyes anyagok/keverékek formai és 

tartalmi követelményeknek megfelelő biztonságtechnikai adatlapjainak rendelkezésre kell állnia.  

1.5. A telephelyen a Legionella-fertőződési kockázat egységes módszertan szerinti felmérését el kell 
végezni. 

1.6. A tevékenység során a nemdohányzók védelme érdekében folyamatosan biztosítani kell a 

vonatkozó egészségvédelmi követelményeket. 
 

2. Növény- és talajvédelmi szakkérdésben, így különösen a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata: 

 
2.1. A benyújtott dokumentumok alapján a felülvizsgálati dokumentációt talajvédelmi szempontból 

elfogadjuk. 

 

* 
 

A szakhatóság előírásai: 
 

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

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35600/2466-1/2017.ált. sz. szakhatósági állásfoglalása: 

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

Főosztály megkeresésére indult szakhatósági eljárásban a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 

(6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) részére kiadott, Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület 
elnevezésű, 26500 hrsz.-ú területen folytatott, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 1.1. 

pontja szerinti „tüzelőberendezések 50 MWth-ot meghaladó bemenő hőteljesítménnyel” tevékenységre 

vonatkozó 60.536-5-14/2010. számon kiadott és 60536-5-25/2012. számon egységes szerkezetben 

módosított egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatára és módosítására irányuló 
eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom 
 

az alábbi előírások betartásával: 

 
1. Az energiaközpont meglévő vízilétesítményeit a vonatozó vízjogi üzemeltetési engedélyekben 

foglaltaknak megfelelően kell üzemeltetni, fenntartani. 

2. Az energiaközponthoz tartozó, a jelenlegi jogerős vízjogi engedélyek hatálya alá eső 

vízilétesítményeket átalakítani, bővíteni, új vízilétesítményeket építeni csak vízjogi létesítési 
engedély birtokában lehet. 
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3. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormány rendelet 8. §-a értelmében 

a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak környezetvédelmi 

megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, 
illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával. 

4.  A tevékenység csak ellenőrzött körülmények között végezhető - beleértve a monitoring 

kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást -, úgy hogy hosszú távon se veszélyeztesse a 
felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését. 

5. A talajvíz mintavételeket éves gyakorisággal kell végezni, a nyugalmi talajvízszintek 

meghatározását követően. A talajvízminták vizsgálata során az alábbi komponensek mérését kell 
elvégezni: pH, KOI, fajlagos vezetőképesség, szerves oldószer extrakt, összes oldott anyag, 

TPH, ammónium, nitrit, nitrát, Fe, Cu, Zn, Mn, Cd, Pb, Cr, Ni. A mintavételeket és a 

vizsgálatokat is csak arra akkreditált szervezet végezheti a vonatkozó szabványok 

figyelembevételével. 
6. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz és földtani közeg (B) szennyezettségi 

határértéknél (vagy az alapállapotnál) kedvezőtlenebb állapotát. 

 
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 I. fokú határozat, 

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

* 

 

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások 
beszerzési kötelezettsége alól. 

 

Az engedély érvényességi ideje: jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 11 év. 
 

Az engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatára a határozat jogerőre emelkedését 

követő 5 éven belül a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerinti felülvizsgálatot 

kell benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz. 
 

Az engedély jogerőre emelkedésével érvényét veszti az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 60536-5-14/2010. számon kiadott, 60536-5-25/2012. számon 
egységes szerkezetben módosított egységes környezethasználati engedély. 

 

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 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 525 000 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 a 1 050 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.  

 
A határozat fellebbezés hiányában - a fellebbezési határidő leteltét követő napon - külön értesítés nélkül 

jogerőre emelkedik.  
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I N D O K O L Á S 

 
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 R. 2. számú melléklete 1.1. pontja szerinti („tüzelőberendezések 50 MWth-ot 

meghaladó bemenő hőteljesítménnyel”)  tevékenység folytatásához, a létesítmény üzemeltetéséhez. 

 
A fenti engedélyt Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kérelmére az az Alsó-Tisza-vidéki 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 60536-5-25/2012. számon egységes 

szerkezetben módosította. 

A 60536-5-25/2012. számú határozat 2012. április 14. napján emelkedett jogerőre és 2027. április 14. napjáig 
érvényes. 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2017. április 12. napján 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 kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz, amely alapján 2017. 

április 12. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2017. április 13. napján a fenti engedély 5 éves 
felülvizsgálata iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz, amely alapján 2017. április 13. napján 

közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.)  33/B. § (1) bekezdés alapján a hatóság együttes eldöntés céljából elrendelheti az előtte 

folyamatban lévő olyan eljárások egyesítését, amelyek tárgya egymással összefügg. A hatóság a döntéseit 

egybefoglalhatja. 
A Ket. 33/B. § (3) bekezdése alapján az eljárások egyesítése esetén a hatóság a legkorábban indult ügy 

ügyintézési határidején belül jár el. 

 
A R. 2. sz. mellékletének 1.1. pontja alapján a tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez kötött. 

 

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. 
 

A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 

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

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 
 
Az ügyfél hatóságunk BK-05/KTF/01095-3/2017. számú (KTFO-azonosító: 60536-30-2/2017.) hiánypótlási 

felhívására 2017. április 28. napján megküldte az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat 

másolatát. 

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

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményekben foglaltakat a rendelkező részben előírtuk.  
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A szakkérdések vizsgálatának indokolása: 

 

1. A közegészségügyi szakkérdés indokolása: 
A benyújtott dokumentumokat átvizsgálva megállapítottuk, hogy a teljes körű környezetvédelmi 

felülvizsgálati dokumentáció alapján közegészségügyi szempontból fenti kikötések betartása indokolt. 

 
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 települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 

közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet, a kémiai biztonságról szóló 2000. 

évi XXV. törvény, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes 
rendelet, 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 nem dohányzók 

védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 
törvény, valamint a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre 

vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján adtam ki. 

 
Hatáskörömet a Rendelet 31. § (3) bekezdése és 5. melléklet B) pontja, valamint a Kecskemét közigazgatási 

területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) 

bekezdése és 1. sz. mellékletének 4. pontja, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint 
a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 

államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, 

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja meg. 

 

2. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

A létesítmény üzemeltetése során nem lehet negatív hatással a beruházás környezetésben lévő 
mezőgazdasági területekre. A dokumentáció alapján ilyen lehetőség nem merül fel. 

 

A szakkérdés vizsgálata a megkeresés, az elektronikusan rendelkezésre bocsátott vizsgálati dokumentáció 
(készítette: Pádár Adrienn Csilla 6723 Szeged, Agyagos u. 47. készült: 2016. december-2017 január) 

valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 43. § (1) és (3) bekezdése, 48. § (2) 

előírásai alapján történt.  
A talajvédelmi hatósági jogkört a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016 (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § e) pontja, valamint a 14. § (4) bekezdése állapítja 

meg. A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést a Rendelet 28. § (1) bekezdés figyelembevételével 

történt. 
 

A szakhatóságot 44. § (1) bekezdése és a Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. április 

21-én. 
A vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

 

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

Főosztály fenti számú, 2017. április 27. napján érkezett megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági 
állásfoglalását kérte Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) részére 

kiadott, a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület elnevezésű, 26500 hrsz.-ú területen lévő 

energiaközpontra vonatkozó 60.536-5-14/2010. számon kiadott és 60536-5-25/2012. számon egységes 
szerkezetben módosított egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálatára és módosítására 

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

60.536-5-14/2010. számon kiadott és 60536-5-25/2012. számon egységes szerkezetben módosított egységes 

környezethasználati engedély módosítására, 5 éves környezetvédelmi felülvizsgálatára vonatkozó egységes 
szerkezetű dokumentációt (készítője: EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr 

út 39.),  Témaszám: E-1024/17.) 

 

Vízellátás és vízelőkészítés 

Az üzem teljes vízigényét a közüzemi hálózatból vételezett víz elégíti ki, mely sem nyomásfokozást, - a 

technológiai vízfelhasználás esetében a lágyításon kívül - sem vízkezelést nem igényel, mivel a közművezeték 
nyomása az átadási ponton elegendő (kb. 7 bar), illetve minősége az ivóvízre vonatkozó előírásoknak 

megfelel. 

Az Energiaközpont épületében a szaniter vízfelhasználás közvetlenül az épületbeállásnál levő DN100 

vezetékből vételezett vízből történik, míg a technológiai célú felhasználás lágyított vizet igényel minden 
esetben. A 0°dH keménységű lágyvíz elsősorban a fűtő- és hűtővíz rendszerek víz utánpótlását szolgálja ki, 

míg a bekeveréssel előállított 5°dH keménységű vizet a visszahűtő tornyok permetezéséhez használják. 

Az Energiaközpont eredetileg tervezett saját vízfelhasználása összesen megközelítőleg 600 m3/nap, melyből a 
legnagyobb hányadot a hűtőtornyok pótvíz utánpótlása igényli, mely összesen több, mint 400 m3/nap (ezen 

számítás alapján 6 x 0,789 l/s = 4,734 l/s). A 2012. évi hűtési kapacitás bővítés során hűtőtornyok beépített 

kapacitása több mint másfélszeresre emelkedett, illetve a bővítés kapcsán az eredetileg tervezett 2 db 
vízlágyító berendezés mellé további 2 db újabb vízlágyító berendezés került telepítésre a megnövekedett, 

azaz kb. 600 m3/nap vízigény biztosítására. 

 

Vízlágyító berendezés 
A vízlágyítás 2 db két oszlopos kivitelű, hagyományos ioncserélő gyantás berendezésen történik, amely 

leállás nélküli regenerálással működik (azaz az egyik oszlop működő állapotban van, míg a másik oszlop 

regenerálás alatt áll). 
A folyamat célja a szolgáltatott közüzemi ivóvíz lágyítása, azaz a kezelendő vízben lévő a Ca++ és Mg++ 

ionok Na+ ionokra cserélése, amelyek magasabb vízhőmérsékleten sem válnak ki a vízből. 

A folyamatosan üzemelő kétoszlopos vízkezelő üvegszál erősítésű, polietilén tartály, amely a vízlágyító 

ioncserélő töltetet tartalmazza. A berendezés mindkét oszlopához külön vezérlő fej tartozik, amelyek az 
oszlopokat felváltva üzemeltetik. A vezérlő fejek az oszlopok oldalán kerülnek elhelyezésre. A regeneráló 

vegyszer megfelelő oldása érdekében mindkét vezérlő fejhez külön regeneráló tartály tartozik. 

A gyantatöltet bizonyos mennyiségű lágyvíz letermelése után lemerül, ezért regenerálni kell. A vezérlőfej 
automatikusan vezérli, az oszlopok működését, miközben a lemerült oszlopot regenerálja. A regenerálás 

NaCl oldat felhasználásával automatikusan történik. Sófogyasztása kb. 75 kg regenerálási ciklusonként. A 

berendezés a kezelőszemélyzet részéről csak időszakos felügyeletet, valamint regeneráló vegyszerutántöltést 
igényel. 

 

A vízlágyító berendezés főbb műszaki adatai: 

 Térfogatáram: 15 m3/h 

 Üzemi nyomás: 2,5 - 6 bar 

 Nyomásesés a tölteten: 0,8 bar 

 Vízhőmérséklet: 4°C és 30°C között 

 Környezeti hőmérséklet: 4°C és 40°C között 

 Nyersvíz / kezeltvíz csatlakozás: DN 65 

 kezeltvíz csatlakozás: DN 50 

 Szennyvíz csatorna mérete: DN 50 

 Elektromos csatlakozás: 230V,  50Hz  

 Elektromos teljesítmény: max. 50 W 

 Szélesség: 4,0 m 

 Mélység: 1,1 m 

 Magasság: 2,6 m 
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Az energiaközpont szennyvíz kibocsátásai 

 

Szociális szennyvíz 
A szociális helyiségekben keletkező szennyvíz gyűjtése az épület alatt elhelyezkedő alapvezetékekben történik, 

majd a szennyvíz az épületen kívüli szennyvízvezetékekbe kerül. 

 
Üzemi szennyvíz 

Ezen szennyvíz a vízlágyító berendezés regenerálása során keletkező zagyvíz. Sajátos többlet szennyvíz 

keletkezését eredményezi továbbá a füstgáz víztartalmából eredő kondenzvíz, ami részben a füstcsatorna 
falán lejátszódó szabályozatlan kondenzáció, részben, pedig az ECO-2 hőcserélőben végbemenő, üzemszerű 

kondenzáció során keletkezik. 

 

Az Energiaközpontból kibocsátott technológiai szennyvízáramok 
 

Szennyvízáram 
Becsült maximális 

mennyiség 
Minőségi jellemzők 

Vízlágyító berendezés regenerálása 
során keletkező zagyvíz 

10 m3/nap 

Előkezelés nélkül csatornába 

vezethető, elsősorban kalcium és 

magnézium só tartalom 

Kondenzvíz a kémények és a 

kondenzációs hőcserélőből 

kb. 55 m3/nap 

(max. 3 x 790 kg/h) 
Semlegesítve NaOH-dal 

 
Az üzemi csatornahálózatba való bevezetés előtt a jellemzően 2,9 és 5,3 közötti pH-jú savas kondenzvizek 

semlegesítését automatavezérlésű, folyamatos üzemelésű előkezelő végzi. Semlegesítésre NaOH-ot 

használnak. A kondenzvíz valós mennyisége, illetve kémhatása jelentősen függ az üzemelés hatékonyságától, 
az elégetett földgáz minőségétől, illetve az időjárási viszonyoktól. 

A többi szennyvízáram bevezetés előtti előtisztítást nem igényel. 

 

Szennyvízelhelyezés 
A telep technológiai (közömbösített), valamint kommunális szennyvize a városi közcsatorna hálózatba való 

bevezetést követően a Bácsvíz Zrt. által üzemeltetett Kecskeméti Szennyvíztisztító Telepre kerül. 

 
Az energiaközpontban folytatott tevékenységekre vonatkozóan a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. sz. 

melléklete nem tartalmaz technológiai határértéket, az üzemi szennyvízgyűjtő hálózatba történő bevezetésnél, 

az elkeveredés előtti, külön mérőhely kialakítása nem indokolt. Az üzem egyesített szennyvíz kibocsátására 

kell teljesíteni a közcsatornába való bevezetésre vonatkozó határértékeket, melynek vizsgálata az üzemi 
végaknából történő mintavétellel biztosított.  

Fentiek alapján jelen engedélyben az energiaközpont tevékenységéből származó technológiai szennyvíz 

minőségére külön határértékeket nem állapítunk meg. 
 

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

(Kecskemét, belterület 26500 hrsz. alatti ingatlan) telken belüli vízellátás, szennyvízelvezetés és a festőüzemi 
szennyvíz előkezelő rendszer vízilétesítményeire, valamint a telephely szennyvízkobácsátására vonatkozóan a 

67665-6-14/2013. számon kiadott, TVH-67665-11-2/2014., TVH-67665-17-9/2015., TVH-67665-6-20/2016. 

és TVH-95021-7-8/2016. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 

hatálya: 2020. szeptember 30. napja. 
 

Csapadékvíz elvezetés 

Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A tetőfelületekről a tiszta csapadékvíz zárt csővezetéken keresztül 
kerül a telephely csapadékvíz gyűjtőhálózatába, onnan a szikkasztó medence rendszerbe. 

 

Havária 
A teljes üzem területére kiterjedő, a 90/2007. (IV. 26.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő üzemi kárelhárítási terv készült, melyet az Alsó-Tisza-vidéki 
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Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 82177-1-4/2012. számon kiadott határozatával 

jóváhagyott. 

 
Az Energiaközpontban felhasznált anyagokat vizsgálva, havária esetén veszélyesnek minősülő anyag 

elsősorban az épületben nagyobb mennyiségben tárolt üzemanyag (gázolaj a szükségáramforráshoz 1000 l-

es napi tartályban, illetve 4000 l-es tároló tartályban) és kenőolajok (legnagyobb mennyiségben a 
gázmotorhoz, melyben összesen 530 l motorolaj található). 

Havária esetekben a leghatékonyabb víz- és talajvédelmi megoldás a szennyezés, illetve víz az épületben való 

benntartása. Ennek érdekében az alábbi műszaki megoldások kerülnek kiépítésre. 
 

Vízzáró és vegyszerálló padlózat 

A vízüveg felületbevonó (pl. Ashford gyártmányú) színtelen, szagtalan, vizes alapú folyadék, mely 6-8 mm 

vastagságban a beton felső rétegébe beépülve, kémiai reakció útján az alábbi hatásokat fejti ki: 
 Párazáró hatásával megakadályozza a hajszálrepedések és a hőmérsékleti változások 

okozta repedezettségek kialakulását. 

 Felületlezáró hatásával a felső kéregbe mélyen behatolva kémiai reakcióba lép a beton 
cementtartalmával, megakadályozza a betonpor pórusokon keresztüli kijutását, mely által 

tökéletesen pormentes felületet hoz létre. 

 Kéregerősítés révén a beton alkotórészeit egyetlen szilárd tömegbe egyesíti, megnövelve a 
felület tömörségét, keménységét. 

 Vegyszerállóság a különféle savak és lúgok nagy részével szemben az Ashford Formulával 

kezelt beton ellenálló lesz. 

 
Kármentő medencék, összefolyó aknák 

Az üzemanyag és kenőanyag tároló tartályok (dízelgenerátor, kompresszorok) alatt kármentő tartályokat 

alakítottak ki. 
A súlyos vízkár megelőzése érdekében a kazánházban az esetlegesen elfolyó nagy mennyiségű fűtővíz 

összegyűjtésére süllyesztett összefolyó akna került kiépítésre. Az aknában szivattyú zsomp található, melyen 

keresztül az akna leüríthető, kiszivattyúzható. 

 
Ajtók és kapuk kialakítása 

Az épületek ajtóinál és kapuinál kb. 1-2 cm magasságú küszöböket, vagy felhajtó rámpákat alakítottak ki. 

Ezek a küszöbök a szivárgások visszatartására és az oltóvíz visszatartására egyaránt szolgálnak, hogy az 
épületen kívüli területeket ne érje szennyezés. Emellett, a kapuk külső oldalán, a kapu teljes szélességében 

vízelvezető folyókákat alakítottak ki, ezzel megakadályozva a víz kijutását az épületből. 

 

Monitoring rendszer: 

A telephelyen jelenleg 8 db meglévő monitoring kút üzemel, kutanként évi egy mintavételezés, vízvizsgálat 

történik. Vizsgált komponenskör: pH, KOI, fajlagos vezetőképesség, szerves oldószer extrakt, összes oldott 

anyag, TPH, ammónium, nitrit, nitrát, Fe, Cu, Zn, Mn, Cd, Pb, Cr, Ni. 
Az energiaközpontból esetlegesen származó talajvíz szennyezés észlelésére a legközelebb eső, déli 

üzemhatáron mélyített furat az alkalmas. 

 
A monitoring kutakra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély száma: TVH-70390-14-9/2017., az engedély 

hatálya: 2027. február 28. napja. 

 

Előírások indokolása: 

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

bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges a vízilétesítmény 

használatbavételéhez és üzemeltetéséhez, a vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély). A gyártelepen 
meglévő vízilétesítmények vonatkozásában ezen jogszabály alapján kértem a vízjogi üzemeltetési 

engedélynek megfelelő üzemeltetést, ugyanezen rendelet 28. § (1) bekezdés a) pontja alapján pedig új 

létesítmények esetében a vízjogi létesítési engedély megszerzését. 
A felszín alatti vizeket ért szennyezések és azok hatásainak környezetvédelmi minősítéséhez és a szükséges 

védelmi intézkedések megtételéhez a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékletében 

megadott (B) szennyezettségi határértékeket kell alkalmazni. 
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A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21) Korm. rend. 8. § b) pontja alapján a felszín alatti 

vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, 

beleértve a monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. 
 

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 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 kibocsátásának 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 szakhatósági megkeresés 2017. április 27. napján érkezett a vízügyi hatóságra, melyre 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 hatóság a Ket. 78.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését. 

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

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 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 5. számú melléklet II. 3. pontja alapján, a 

hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki. 

 
Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a Ket. 78. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 

szíveskedjen hatóságom részére megküldeni.” 

 

* 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2016. december 20. napján érkezett levelében tájékoztatta 
hatóságunkat, hogy a P613 jelű földgáztüzelésű kazánon meghibásodás miatt füstcsatorna kompenzátor 

cserét szükséges végrehajtani. Hatóságunk 60536-4-184/2017. iktatószámú végzésében felszólította a 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft-t a hiba kijavítását követő emisszió mérési kötelezettség 
haladéktalan teljesítésére. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2017. április 12. napján érkezett 

(60536-4-203/2017. számon iktatott) levelében tájékoztatta hatóságunkat, hogy a P613 pontforrás 2016. évre 

vonatkozó akkreditált emisszió mérését 2017. április 11. napján tervezik elvégeztetni. Ezt követően a 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2017. április 12. napján benyújtotta a 60536-5-25/2012. 
számon kiadott egységes környezethasználati engedély nem jelentős változtatás miatti (a P613 jelű 

pontforrás éves mérésre vonatkozó) módosítása iránti kérelmét, melyben arról tájékoztatta a hatóságot, hogy 

a P613 jelű pontforrás 1. számú égőjénél műszaki hiba jelentkezett, valamint a hiba kijavítása előreláthatólag 
nem valósítható meg a 2017. év I. féléves fűtési időszakában. 

 

A P613 jelű pontforrás 2017. év II. féléves fűtési időszakában végzett emisszió mérést követően hatóságunk 
a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. P613 pontforrásra vonatkozó mérési kötelezettségét a 2016. 

és 2017. évre vonatkozóan is teljesítettnek tekinti. 

 

A rendelkező részben tett előírások indokolása: 
 

A tevékenység végzésének általános feltételeinek indokolása (1-5. pont): 

A szabályozás köre a tevékenység ellenőrzésének, végzésének és működtetésének pontos megjelölését 
tartalmazza. Olyan módosítás vagy átépítés, amely a R. 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti jelentős 

változtatásnak minősül, csak a változtatásra vonatkozó, jogerős módosított egységes környezethasználati 

engedély birtokában valósítható meg.  
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 96/B. § 

(1) bekezdése értelmében felügyeleti díjat kell fizetni mindazoknak, akik tevékenységüket egységes 

környezethasználati engedély birtokában végzik. 
 

Szabályok a tevékenység végzése során indokolása (6-17. pont): 

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról 
szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése írja elő, illetve a rendelet melléklete határozza 

meg, hogy az engedélyesnek felsőfokú környezetvédelmi képesítéssel rendelkező környezetvédelmi 

megbízottat kell alkalmaznia. 
Olyan megfelelő háttértervezést kell biztosítani már a tevékenység végzését megelőzően, amely lehetővé 

teszi a folyamatos értékelést, a környezet állapotát befolyásoló tények egymással összehasonlítható módon 

való rögzítését és az ezzel kapcsolatos megfelelő adatszolgáltatást. 

Az események kapcsán történő értesítés szabályainak előírása biztosítja a hatóságok részére a 
tevékenységgel kapcsolatos naprakész információk megismerését. 

 

Az erőforrások felhasználásával kapcsolatos előírások indokolása (18-22. pont): 
Fenti előírások célja a telephely működése kapcsán az anyag- és energia felhasználás hatékonyabbá tétele, 

ezáltal csökkenteni lehet az anyag- és energia felhasználást, valamint az energia költségeket. Az energetikai 

auditban meg kell adni a telepen felhasznált energiák éves mennyiségi adatait, be kell mutatni az energetikai 
rendszerek állapotát, meg kell adni a fajlagos éves energiafogyasztási adatokat. Be kell mutatni az egyes 

energia megtakarítási lehetőségeket és ehhez kapcsolódóan az egyes megtérülési időket. 

 

Levegővédelemmel kapcsolatos előírások indokolása (23-32. pont): 
Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. és 5. § alapján tettük. 

 

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság a 
levegőtisztaság-védelmi előírásokat az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, illetve környezeti 

hatásvizsgálati eljárásban, a 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. 
 

A P611, P612, P613 jelű légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását évente kell a 140 kWth 

és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 
légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 4. § 

(1) bekezdése szerinti méréssel igazolni. A pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határérték a 

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú melléklete szerint került meghatározásra. 
 

A P614, P615 jelű légszennyező pontforrásokra vonatkozó légszennyező anyag kibocsátását a helyhez kötött 

földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó 

szabályok megállapításáról szóló 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet 5. §-a alapján az üzemeltető évente - 
legalább egy alkalommal - köteles méréssel ellenőrizni. A négyütemű gázmotorokra megállapított 

technológiai kibocsátási határértékeket a 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet 1. számú melléklete alapján 

állapítottuk meg. 
 

A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. 

§ (2) és 32. § (1) bekezdése, illetve a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni. 
 

A légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, a levegőterheltségi 

szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 

kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti akkreditált méréssel kell megállapítani.  
 

A telephelyen folytatott tevékenységek együttes levegővédelmi hatásterületét a P614, P615 jelű pontforrások 

(gázmotor) NOx komponens emissziója határozza meg. A levegővédelmi hatásterület a mértékadó pontforrás 
560 m-es körzetében jelölhető ki.  

 

A zöld növényfelület biztosítja a szálló és ülepedő por megkötését, valamint elősegíti a környezeti levegő 

tisztulását, javítja a környezet mikroklímáját. 
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Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások indokolása (33-48. pont): 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) 4. §-a alapján minden tevékenységet 
úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a 

környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezet-veszélyeztetést vagy 

környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és 
veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását. 

A Ht. 31. § (1) bekezdés szerint a hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről. 

A Ht. 12. § (4) bekezdés alapján a hulladékbirtokos a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – 
amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – az ingatlanon, 

telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő 

tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet. 

A Ht. 56. § (1) bekezdés szerint veszélyes hulladékot hulladékgazdálkodási engedély nélkül más 
hulladékkal, illetve anyaggal összekeverni vagy hígítani nem lehet. 

 

A Ht. 65. § (1) bekezdése előírja, hogy a hulladék termelője, illetve kezelője a telephelyén nyilvántartás 
vezetésére kötelezett.   

 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) 
Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.   

 

A nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásainkat a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés (A hulladék 
termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott 

kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak 

átadott vagy általa kezelt hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet) alapján tettük. 
 

A munkahelyi gyűjtőhellyel kapcsolatos előírásainkat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (9) bekezdés 

alapján tettük. A hulladék elszállításának gyakorisága a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak 
figyelembevételével történt. 

 

A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, azok kezelési 
módjaként csak a hasznosítás fogadható el (újrafeldolgozás, visszanyerés, energetikai hasznosítás). 

Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a 

keletkező hulladékok mennyiségének csökkentését. 
 

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a környezetvédelmi hatóság a 86137-1-

1/2011. iktatószámú levelében fogadta el. 

 
Zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása (49-54. pont): 

A zajkibocsátási határérték a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet melléklete szerint került 
meghatározásra. 

A létesítmény hatásterületének határa a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a alapján került meghatározásra. 
A benyújtott zajmérési jegyzőkönyv alapján a telephely üzemelése, megfelel a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet által 

előírt zajterhelési határértékeknek, ezért az üzemelésnek zajvédelmi akadálya nincs. 

A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. §-a értelmében a zajkibocsátási határértékek megállapítása után 
minden olyan, az üzemi zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését 

befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti bejelentőlapon köteles bejelenteni a 

környezetvédelmi hatóságnak. 
A telephely zajhelyzetének megváltozásáról benyújtott jelentés alapján, a zajkibocsátási határérték 

felülvizsgálatának szükségessége megvizsgálható. 
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Földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása (55-58. pont): 

Feltételeinket a földtani közeg védelme érdekében írtuk elő. 

A Kvtv. 6. § (1) bekezdése tartalmazza. 
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 10. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb 

állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 
A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez 

szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 

rendelet határozza meg. 
A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján írtuk elő. 

 

A műszaki baleset megelőzése és elhárítása előírásainak indokolása (59-62. pont): 

A műszaki baleset megelőzés és elhárítás célja a környezet védelmének biztosítása. 
A telephely üzemeltetője a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 

26.) Korm. rendelet 6. § (3), illetve a 2. számú melléklet 1.1. pontja –Tüzelőberendezések 50 MWth-ot 

meghaladó bemenő hőteljesítménnyel – alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére kötelezett. 
Az ügyfél az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 82177-1-

4/2012. számon jóváhagyott, 2017. június 30. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik. 

 
A BAT alkalmazásával kapcsolatos előírások indokolása (63-67. pont): 

Az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítható a környezet terhelés minimális szinten tartása. 

 

A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások indokolása (68-72. pont): 
A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások teljesítésével biztosítani kell a környezet védelmét. 

 

Adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel előírásainak indokolása (73-82. pont): 
Az adatrögzítés, adatközlés és jelentéstétel célja a tevékenységgel kapcsolatos megfelelő információk 

összegyűjtése és az ezekhez kapcsolódó adatközlések megalapozása. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy a felülvizsgálati dokumentáció megfelel a R. 8. sz. 
melléklete szerinti követelményeknek. 

 

A környezetvédelmi hatóság a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció, továbbá az eljárásba bevont 
szakhatóság állásfoglalása alapján a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére (annak 

átláthatóságára tekintettel, a jogszabályváltozásokat is figyelembe véve) egységes szerkezetben egységes 

környezethasználati engedélyt adott, továbbá rendelkezett arról, hogy ezen engedély jogerőre emelkedésével 
érvényét veszti az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 60536-

5-14/2010. számon kiadott, 60536-5-25/2012. számon egységes szerkezetben módosított egységes 

környezethasználati engedély. 

 
Az engedélyt a R. 17. § (2) bekezdése, a 20. § (3)-(5) bekezdése, a 20/A. § (12) bekezdés a) pontja, a Kvtv. 

70. § (1) bekezdése alapján – figyelembe véve a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat – adtam ki. 

 
Az engedély érvényességi ideje a R. 20/A. § (1) bekezdésén alapul. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/01095-2/2017. számú (KTFO-azonosító:60536-
30-1/2017.) végzésével függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, 

hogy hatóságunk 2017. június 13. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2017. június 13. 
 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 3. számú 
mellékletének 1.1. és 10.1. pontjai alapján határoztam meg. 

 

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottuk. 
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A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 
A jogorvoslati eljárás díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése rendelkezik. 

 

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a 
R. 26. § (4) bekezdése határozza meg. 

 

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 

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.  

 
A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Kvtv. 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a Rendelet 8/A. § 

(1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2017. május 25. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

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

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

3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                        HKP 

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály  

     Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.)                                                      HKP 

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály      
      Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                                                   HKP 

6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.) – tájékoztatásul                                                                        HKP  
7. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.)                                            tv. 

8. Városföld Község Jegyzője (6033 Városföld, Felszabadulás u. 35.)                                                        tv. 

9. Hatósági nyilvántartás 

10. Irattár 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Csókási Anita 
főosztályvezető 

 


