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Tárgy: A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, 

közúti gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott környezetvédelmi engedély (Kecskemét 8686/401 hrsz. alatti KILK 

bérelt csarnok miatti) módosítása, határozat 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) – továbbiakban 

Engedélyes – részére a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen, a Kecskemét 26500 hrsz.-ú 

ingatlanra vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének 25. 

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

60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott [60536-3-93/2016. számon és BK-

05/KTF/00258-6/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-28-4/2017.) módosított] környezetvédelmi 
engedélyt – az engedélyes kérelmére – az alábbiak szerint  

 

módosítom: 

 

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

előírások” résszel egészül ki: 

 
Általános előírások: 

30. A környezethasználó a Kecskemét belterület 8683/401 helyrajzi számú telephelyet (KILK 

Innovációs és Logisztikai Kft. tulajdonában lévő bérelt csarnok) Környezetvédelmi Területi Jel 
(KTJ) igénylésével - elektronikus úton - a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszerbe (KAR) 

köteles bejelenteni. 

 Határidő: jogerőre emelkedéstől számított 15 napon belül 
 

2. Az engedély rendelkező részének 1. oldalán „Az engedély adatai:” rész az alábbiakra 

módosul: 

 

Az engedélyes adatai:  

Név: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 

Székhely: 6000 Kecskemét, Mercedes út 1. 
Statisztikai számjel: 14398649-2910-113-03 

Adószám: 14398649-2-44 

Cégjegyzékszám: 03-09-119767 

A cég főtevékenysége:  TEÁOR’08 2910 Közúti gépjármű gyártása 

KÜJ: 102 340 417 
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KTJtelephely: 102 032 177 

KTJKILK csarnok:  

 

3. Az engedély rendelkező részének 1-2 oldalán lévő „A tevékenység, telephely adatai:” rész az 

alábbiakra módosul: 

 

A tevékenység, telephely adatai: 

A beruházási terület jelenlegi adatai: 

 
Cím:  6000 Kecskemét, Mercedes út 1. 

6000 Kecskemét 8683/401 hrsz. (KILK Innovációs és 

Logisztikai Kft. tulajdonában lévő bérelt csarnok) 

 
 Központi telephely Külső telephely (KILK 

csarnok) 

Helyrajzi szám: 26500 hrsz. 8683/401 hrsz. 
Területi besorolás: belterület belterület 

Telek területe: 441,5366 ha 1,232 ha 

Övezeti besorolás: Gip-9159 Gksz-8159 
 

Központi telephely sarokponti koordinátái:  

ÉK:  EOVx = 700 709  EOVy = 170 382 

ÉNy:  EOVx = 699 856  EOVy = 170 024 
DK:  EOVx = 701 540  EOVy = 169 079 

DNy:  EOVx = 700 495  EOVy = 168 642 

 

4. Az engedély rendelkező részének 18. -19.  oldalán „A tevékenység alapadatai” táblázat 

helyébe a következő táblázat kerül: 

 

A tevékenység alapadatai: 
 

Alapadatok 1. ütem  Mértékegység 

Termelési kapacitás 199 680 szgk/év 

Maximális termelési kapacitás 700 szgk/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*  14 680 kW 

Oldószer felhasználás 757 t/év 

Területek   

Telekméret (elsődleges telephely, 26500 hrsz.) 4 415 336 m2 

Telekméret (kiegészítő telephely, 8683/401 hrsz.) 12 320 m2 

Üzemi terület 1 852 320 m2 

Bruttó épületterület összesen 370 327 m
2
 

Várható energiafelhasználás a megemelt kapacitásnál    

Földgáz 14 794 668 Nm3/év 

Villamos energia 130 195 kVA 
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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 (meglévő) 

+ 

800 (új) 

m3/h 

*A beépített hűtési kapacitás az alábbi egységekből áll: 

 Energiaközpontban 2 db adszorpciós 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 

 KILK csarnoknál 1 db irodai hűtőgépegység létesül:   1 x 24 kW 

 

5. Az engedély rendelkező részének 23-24. oldalán lévő „A kapcsolódó műveletek, egyéb 

kiszolgáló létesítmények ismertetése” fejezet az alábbiakkal egészül ki: 

 

 KILK csarnok 

 

A Kft. a személygépjármű gyártást kiegészítő minőségellenőrző tevékenységét a KILK 

Innovációs és Logisztikai Központ Kft. tulajdonában lévő, Kecskemét, Daimler út 8683/401 hrsz. 

alatti KILK elnevezésű bérelt csarnokban valósítja meg. A KILK csarnok telepítési helyéül 
szolgáló ingatlan kiegészítő telephelyként, üzemi területként szolgál. A csarnok bruttó 

épületterülete 4774 m2. A csarnoképület két eltérő funkciójú területre tagolódik: a QM részlegen 

minőségbiztosítási-minőségellenőrzési feladatok kerülnek végrehajtásra, a PO-Linie területén 
elsősorban az új típusú, kereskedelmi forgalomban még nem lévő előszériás, vagy prototípus 

személygépkocsik összeszerelése, utómunkálatai, vizsgálatai, próbái, javításai történnek. A teljes 

személyautógyár termelési kapacitása a KILK csarnokban végzett tevékenység által nem 
növekszik. 

 

A csarnok fűtését 8 db, egyenként 32 kW bemenő hőteljesítményű, földgáztüzelésű légfűtő 

berendezés, az irodaépület fűtését kondenzációs kazán, hűtését elektromos üzemű klímarendszer 
biztosítja. 

Az épület vízellátása, valamint a szennyvízelvezetése a meglévő közműhálózatokra csatlakozik. 

A létesítményben csak kommunális szennyvíz keletkezik. A tetőfelületekről, útburkolatokról 
összegyűjtött szennyezetlen csapadékvizet szikkasztó-tározó tó rendszerben elszikkasztják. 

A csarnokban keletkező hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik, elszállításáról a 

Kft. gondoskodik saját hulladékgazdálkodási rendszerén belül. 

 

6. Az engedély rendelkező részének 25-26 oldalán lévő „A tevékenység környezeti hatásai” 

fejezet „A közúti gépjárműgyártáshoz kapcsolódó légszennyező pontforrások alcím – 

Határértékkel szabályozott, bejelentés köteles pontforrások” megnevezésű táblázat helyébe a 

következő lép: 

 

Pont-

forrás 
Berendezések Pontforrás helye 

Kibocsá-

tó felület 

(m
2
) 

Magas-

ság (m) 

Légszennyező 

anyagok 

P202 
Alumínium csiszoló 

kabin 

Karosszéria üzem 

0,13 25,5 szilárd 

P203 
Utójavítás elszívó 1. 

kürtő 
0,126 16 VOC 

P204 
Utójavítás elszívó 2. 

kürtő 
0,126 16 VOC 

P206 Roncsolásos 0,080 10 szilárd 
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anyagvizsgáló 

egyesített elszívó 

kürtő 

P401 
Görgős próbapad 

zárt fülkéje 
Összeszerelő üzem 

3,24  22 
CO2, CO, NOx, 

CHössz, szilárd 

P404 
Lézervágó elszívó 

kürtő 
0,159 21 szilárd, CO, NOx 

P313 
Sósavas leválasztó 

elszívó kürtő 
Szennyvíz előtisztító 0,12 22,5 sósav 

P205 

Személygépkocsi 
tesztpad közös 

elszívó kürtő 

KILK csarnok (kiegészítő 
telephely, Kecskemét 

8683/401 hrsz.)  

0,126 12 
CO2, CO, NOx, 

SOx, szilárd, 

formaldehid 

 

* 
 

Szakkérdés vizsgálata: 

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

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

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a 
talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények 

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 
1.1. 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. 

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

1.3. 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.  
1.4. A tevékenység során a nemdohányzók védelme érdekében folyamatosan biztosítani kell a 

vonatkozó egészségvédelmi követelményeket. 

 

* 
 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/5904-1/2017.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalása: 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatala Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály megkeresése alapján a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 

26500 hrsz.-ú telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó, 60536-3-86/2015. számon egységes 

szerkezetbe foglalt, 60536-3-93/2016., valamint BK-05/KTF/00258-6/2017. iktatószámon, 60536-28-
4/2017 KTFO-azonosító számon módosított környezetvédelmi engedély ismételt módosítására irányuló 

eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom az alábbi előírás betartása mellett: 

 

 A gépek takarításából származó szennyvizet csak engedéllyel rendelkező ártalmatlanító telepre 

lehet szállítani; az elszállítást igazoló bizonylatokat meg kell őrizni és ellenőrzéskor fel kell tudni 

mutatni. 
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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.” 
 

* 

 

A 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott környezetvédelmi engedélyt módodító  BK-

05/KTF/00258-6/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-28-4/2017.) határozatot visszavonom. 

 

Jelen határozat a 60536-3-86/2015. számú környezetvédelmi engedély egyéb rendelkezéseit nem 

érinti. 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 

példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. 
 

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

díjtétel 50 %-a, azaz 300 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-
38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

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

feltüntetni jelen határozat számát. 

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

merült fel. 

 

Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

 

I N D O K O L Á S 

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

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

Engedélyes részére egységes szerkezetben környezetvédelmi engedélyt adott a Kecskemét Déli 
Gazdasági Fejlesztési Területen, a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó a R. 1. számú 

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

tevékenységhez. 
 

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

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. által 2015. december 9-én benyújtott (a kecskeméti gyárban az 

Összeszerelő összeszerelő (Montage) üzemrészhez kapcsolódó 12 333 m² alapterületű kiegészítő 
csarnokrész-bővítésére vonatkozó) felülvizsgálati dokumentáció alapján módosította. 

 

Az Engedélyes 2017. február 16-án a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott (60536-3-
93/2016. számon módosított) környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmet (az Edicon 

Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. által készített felülvizsgálati dokumentációt) nyújtott be a 

hatóságunkhoz a tervezett multifunkciós csarnok (MF-Halle) kapcsán. A kérelem alapján hatóságunk a 
fenti számú környezetvédelmi engedélyt BK-05/KTF/00258-6/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-

28-4/2017.) módosította. 

 

Az Engedélyes megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője, Literáthy 
Bálint 2017. november 22-én a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott [60536-3-

93/2016. számon és BK-05/KTF/00258-6/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-28-4/2017.) 

módosított] környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmet [az Edicon Környezetvédelmi 
Mérnöki Iroda Kft. által készített felülvizsgálati dokumentációt] nyújtott be hatóságunkhoz, tekintettel 

arra, hogy a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. stratégiai termelésfejlesztési tervezése 

során 2017. nyarán döntést hozott arról, hogy az újonnan létesítendő multifunkciós csarnok (MF-
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Halle) helyett a Kecskemét, Daimler út 8683/401 hrsz. alatti KILK bérelt csarnokban valósítaná 

meg a személyautógyártást kiegészítő tevékenységét. 

 
A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 

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

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

ügy. 

 

A R. 10. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt - hivatalból 
vagy kérelemre - módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban 

kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt 

kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Kecskemét település 
vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 

Az Engedélyes hatóságunk BK-05/KTF/05472-3/2017. számú (KTFO-azonosító: 60536-34-2/2017.) 
hiánypótlási felhívását (igazgatási szolgáltatási díj megfizetését és a képviseleti jogosultság igazolását ) 

2017. december 13-án teljesítette valamint hatóságunk BK-05/KTF/05472-6/2017. számú (KTFO-

azonosító: 60536-34-5/2017.) számú hiánypótlási felhívására a dokumentációt kiegészítette. 

 

Az Engedélyes kérelmét megvizsgálva hatóságunk a következőket állapította meg:  

 

Az Engedélyes 2017. november 22-én felülvizsgálati dokumentációt alapján Engedélyes az újonnan 
létesítendő multifunkciós csarnok (MF-Halle) helyett  a Kecskemét, Daimler út 8683/401 hrsz. alatti 

KILK elnevezésű bérelt csarnokban valósítaná meg a személyautó gyártást kiegészítő minőségellenőrző 

tevékenységét. 

 
A KILK csarnokban végzett tevékenység által a teljes személyautógyár termelési kapacitása nem 

növekszik. A csarnoképület QM-területe minőségbiztosítási funkciót tölt be, míg a PO-Linie 

megnevezésű területen az új típusú személygépkocsik vizsgálatai, beállításai történnek. 
 

A tevékenységgel érintett ingatlanra vonatkozóan a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 

24.) Korm. rendeletben foglaltak alapján KTJ azonosítót kell elektronikusan igényelni a területileg 
illetékes környezetvédelmi hatóságtól. 

 

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

Kecskemét 26500 hrsz. alatti telephelyre 60536-6-91/2016. számon kiadott (60536-6-97/2016. sz. 
módosított) egységes környezethasználati engedély módosítása (a Karosszéria üzemben működtetett P205 

jelű pontforrás megszüntetése) iránti kérelmet nyújtott be a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz, mely 

alapján a 60536-6-100/2016. számú határozattal a Csongrád Megyei Kormányhivatal módosította a fenti 
számú egységes környezethasználati engedélyt. Jelen E-1044/17 számú dokumentáció alapján a korábban 

megszűntetett P205 jelű pontforrás kerül áthelyezésre a KILK csarnok QM-területére.  

 
* 

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

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  
 

A benyújtott dokumentumokat átvizsgálva megállapítottuk, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentáció alapján közegészségügyi szempontból fenti kikötések betartása indokolt. 
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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 egyes tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) 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 Rendelet 31. § (3) bekezdése és 5. melléklet B) pontja, valamint a Kecskemét 

közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 336/2017. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. 

mellékletének 19. 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. 

 
* 

 

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

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály állásfoglalását a rendelkező részben, „A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági 
állásfoglalás” fejezetben előírtam.  

 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalás indokolása: 

 

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

Természetvédelmi Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) fenti számú, 2017. november 29. 
napján érkezett megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary Kft. állal üzemeltett Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 26500 

hrsz.-ú telephelyre vonatkozó 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetbe foglalt, 60536-3-93/2016., 

valamint BK-05/KTF/00258-6/2017. iktatószámon, 60536-28-4/2017 KTFO-azonosító számon módosított 
környezetvédelmi engedély ismételt módosítására irányuló eljárásban. 

 

Az eljáró hatóság a vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátotta az EDiCon Kft. 
(1122 Budapest, Határőr út 39.) által a tárgyi témában készített környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentációt (témaszám: E-1044/17). A dokumentációt a tervező hatóságom részére 2017. december 

07. napján elektronikus úton megküldött, az eljáró hatóság részére teljesített hiánypótlási anyaggal 
kiegészítette. 

 

A Kecskemét Deli Gazdasági Fejlesztési kerületen lévő 26500 hrsz.-ú telephelyre vonatkozó 60536-3-

86/2015. számon egységes szerkezetbe foglalt, 60536-3-93/2016., valamint BK- 05/KTF/00258-6/2017. 
iktatószámon, 60536-28-4/2017 KTFO-azonosító számon módosított környezetvédelmi engedély ismételt 

módosítására az alábbiak miatt kerül sor: 

 
MBMH Kft. a kecskeméti 26500 hrsz.-ú telephelyen összeszerelő üzemi csarnokbővítést kívánt 

megvalósítani, az Összeszerelő csarnokhoz K-i irányban ráépítve egy multifunkciós (MF-Halle) 

csarnokrész kialakításával. MBMH Kft. az újonnan létesítendő multifunkciós csarnok (MF-Halle) helyett 
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a KILK Innovációs és Logisztikai Központ Kft-től (Székhely: 6000 Kecskemét, 8683/401 hrsz.) bérelt 

csarnokban tervezi megvalósítani a személyautó gyártást kiegészítő tevékenységét. 

 
A bérelt csarnok a Kecskemét, belterület 8683/401 hrsz.-ú, 12 320 m2 területű ingatlanon található, és az 

alábbi főbb meglévő létesítményekkel rendelkezik: 

• 4539,2 m2 hasznos alapterületű, egyszintes ipari csarnok 

• 235,3 m2 hasznos alapterületű iroda-szociális blokk 

• 28,5 m2 hasznos alapterületű porta-konténer 

• 9 m2 hasznos alapterületű trafó 

• 17 db férőhelyes személygépkocsi parkoló + 10 db férőhelyes kerékpár tároló 

 
A meglévő csarnok főbb funkciói az MBMH Kft. által végzett tevékenységek szerinti bontásban: 

 PO-Linie összeszerelő funkció. Ezen részlegben az új típusú, kereskedelmi forgalomban még nem 
lévő személygépkocsik utómunkálatai, vizsgálatai, próbái, javításai és igazításai történnek. 

 QM akcionálási és minőségbiztosítási funkció. Ezen csarnokrészbe kerül áttelepítésre a karosszéria 
üzemrész ENY-i sarkában meglévő minőségbiztosítási minőségellenőrzési funkciót ellátó QM-terület. 

 
A teljes személyautógyár termelési kapacitása az új csarnok bérlése következtében nem növekszik, 

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

termelési kapacitás is változatlanul 700 szgk/nap marad. 

VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS, CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS 

Kecskemét, belterület 8683/401 hrsz.-ú telephely vízellátása és szennyvízelvezetése a települési 

közműhálózat igénybevételével történik. 

Ivóvíz a szociális blokkokban kerül felhasználásra 235 m3/év mennyiségben, így kizárólag kommunális 

jellegű szennyvíz keletkezésére lehet számítani. Technológiai vízhasználat nincs. A gépek takarításából 

származó szennyvizet (2,0 m3/alkalom, 100 m3/év) külön tartályban kerül gyűjtésre, és a takarításért 

felelős szakcég gondoskodik ezen vízmennyiség elszállításáról, elhelyezéséről. 

A telephely teljes éves vízhasználata: 335 m3/év. 

A tetőszintről, a burkolt felületekről és utakról elfolyó csapadékvíz befogadója az üzemi terület határánál 

kialakított, meglévő szikkasztó-tározó tó rendszer. 

Jelen eljárás tárgya a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 336/2017. (XI. 9.) Korm. 

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

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

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

felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő. 

A szakhatósági megkeresésé 2017. november 29. napján érkezett a vízügyi hatóságra, melyre, valamint a 

fentiekre tekintettel szakhatósági állásfoglalását a 15 napos ügyintézési határidőn belül adta ki. 

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

vízügyi 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.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg. 

Szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet II. 3. 
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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 fentiek alapján a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott (többször módosított) 

jogerős környezetvédelmi engedélyt a rendelkező rész szerint módosítottam. 
 

Tekintettel arra, hogy a tervezett multifunkciós csarnok (MF-Halle) helyett az Engedélyes a Kecskemét, 

Daimler út 8683/401 hrsz. alatti KILK bérelt csarnokban valósítaná meg a személyautógyártást 
kiegészítő tevékenységét, a környezetvédelmi engedélyt a tervezett multifunkciós csarnok (MF-Halle) 

kapcsán módosító BK-05/KTF/00258-6/2017. számú (KTFO-azonosító: 60536-28-4/2017.) határozatot 

visszavontam. 
 

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

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

 
A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/05472-2/2017. (KTFO-azonosító: 60536-34-

1/2017.) számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel 

arra, hogy hatóságunk 2018. január 22. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 
 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 4. 
számú melléklet 9.1. és 21. pontja alapján határoztam meg. 

 

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

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  

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

megtámadott döntést hozta. 

 

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

beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak 

felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási 
szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg a közlésre, valamint az f) pont alapján a fellebbezésre 

tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra. 

 

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 Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 336/2017. (XI. 9.) 

Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés szerint 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben 

hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

 

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

meg. 
 

Kecskemét, 2017. december 15. 

 

                                       
 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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Kapják: 

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

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

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 
 (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) HKP 

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

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály  
      (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)  HKP 

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

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

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

 (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)  HKP                                                                                             

8. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály 
     (6000 Kecskemét, József A. u. 2.) HKP                                                                                                 

9. CSMKH Szegedi Járási Hivatala Hatóság Főosztály II. Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály 
(6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9.) HKP                                                                                                   

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

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

12.  Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

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

13. Csongrád Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6722 Szeged, Napos út 4.) HKP 

14. Bács-Kiskun  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

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

15. Hatósági nyilvántartás 

16. Irattár 
 


