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KTFO-azonosító: 60536-35-14/2018. 

Ikt. szám: BK-05/KTF/00168-10//2018.  
Hiv. szám: - 

Melléklet: - 

Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes 

Telefon: +36 (76) 795-862 

 

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

gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott környezetvédelmi engedély jelentős módosítása (K2 személyautógyár 

megvalósítása), közlemény az eljárás megindításáról és közmeghallgatás tartásáról 

 

 

K Ö Z L E M É N Y 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)  

székhelye: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.  

elérhetősége: 
postacím: 6001 Kecskemét Pf. 642 

tel.: 76/795-870 

e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu, Honlap: http://bkmkh.hu/ 
 

értesíti az érintetteket, 

 

 

I. 

 

hogy a  Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) megbízásából az 
EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) ügyvezetője, Literáthy Bálint 

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

dokumentáció, tartalma alapján a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen, a 26500 hrsz.-ú 
ingatlanra vonatkozó, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 25. pontja és 3. sz. 

mellékletének 68. pontja szerint minősülő közúti gépjárműgyártás tevékenységhez 60536-3-86/2015. számon 

egységes szerkezetben kiadott [60536-3-93/2016. számon, BK-05/KTF/05472-12/2017. számon (KTFO-

azonosító: 60536-34-6/2017.) és BK-05/KTF/00168-1/2018. számon KTFO-azonosító: 60536-35-5/2018.) 
módosított] környezetvédelmi engedély jelentős, egységes szerkezetben történő módosítása iránti – 

kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, melyet 2018 április 18-án kiegészített. 

 

„A K2 gyár területén, annak fejlesztési tervével összhangban az MBMH Kft. új személyautógyártási 

tevékenységet tervez megvalósítani, ugyanakkor a jelenlegi tevékenységhez a létesítési helyszín, illetve egyéb 

infrastrukturális kapcsolatok révén a jelenlegi K1 személyautógyártási tevékenység bővítésének tekinthető.” 

 

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. 

 

http://bkmkh.hu/
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Az eljárás megindításának napja: 2018. április 18. 

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2018. április 18. 

Az ügyintézési határidő: a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdés és a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (1) bekezdése alapján 42 nap. 

 
Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás 

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama. 

 
Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Kisgyörgyei Ágnes hatósági szakügyintéző  

(Telefon: +36 (76) 795-862) 

Sipos Orsolya környezetvédekmi szakügyintéző  

(Telefon: +36 (76) 795-871) 
 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 
A közlemény közzétételének időpontja: 2018. április 18. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett települések:  
Kecskemét, Városföld 

 

A tevékenységnek határon átterjedő környezeti hatása nincs. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-15. §-

ai szerinti eljárás – országhatárokon átterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs folyamatban.  
            

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárás kapcsán 

észrevételeket a későbbiekben megtartandó közmeghallgatás időpontjáig közvetlenül a környezetvédelmi 
hatósághoz, illetve az érintett települések jegyzőjéhez lehet benyújtani. Észrevételek megtételére és kérdések 

feltevésére a közmeghallgatáson is lehetőség nyílik. 

 

A környezetvédelmi hatóság döntési lehetőségei: 

 

a) kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, 

b) a kérelmet elutasítja. 
 

A kérelem és a mellékletek nyomtatott példányába a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán és a tevékenység telepítési helye szerinti 
települések (Kecskemét és Városföld) jegyzőjénél lehet betekinteni.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.  

 
A kiegészített kérelem és mellékletei elektronikus elérhetőségei: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/467/259769714154164984/publicLink/60536-35-18.zip 

vagy 

https://is.gd/J2whUL 

 

II. 
 

hogy a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) megbízásából az 

EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) ügyvezetője, Literáthy Bálint 

által 2018. április 17-én előterjesztett, 2018 április 18-án kiegészített – a K2 személyautógyár megvalósítása 

tárgyú környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, tartalma alapján a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési 

Területen, a 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú 

mellékletének 25. pontja és 3. sz. mellékletének 68. pontja szerint minősülő közúti gépjárműgyártás 
tevékenységhez 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott [60536-3-93/2016. számon, BK-

05/KTF/05472-12/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-34-6/2017.) és BK-05/KTF/00168-1/2018. 

számon KTFO-azonosító: 60536-35-5/2018.) módosított] környezetvédelmi engedély jelentős, egységes 

szerkezetben történő módosítása iránti – kérelem alapján indult, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
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szerinti eljárás keretében 2018. május 23-án, szerdán, 10:00 órakor közmeghallgatás tartására kerül sor a 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. emelet 2. számú termében, a Kecskemét, 

Kossuth tér 1. szám alatt.  
 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 
A közlemény közzétételének időpontja: 2018. április 18. 

 

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy az eljárás kapcsán észrevételeket a közmeghallgatás 
időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy az érintett települések jegyzőjéhez lehet benyújtani. 

Észrevételek megtételére és kérdések feltevésére a közmeghallgatáson is lehetőség nyílik.  

 

Kecskemét, 2018. április 18. 
 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Dr. Petrovics György 
osztályvezető 

 


