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

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642 

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

 

 

BÁCS-K ISK UN ME GY EI KO RM ÁNYH IV ATA L  

KECS KEM ÉTI  JÁR ÁS I HIVA TA LA  

                                                                                                                                                            

KTFO-azonosító: 60536-35-23/2018. 

Ikt. szám: BK-05/KTF/00168-39/2018. 
Hiv. szám: - 

Melléklet: - 

Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes 

Sipos Orsolya 

Czellár Ágnes 

Kormos Tamás 

Domokos Antal 

Pintér Ágnes 

Kecskeméti Boglárka 

Mészáros Mónika 

Kocsis János 
Mandula Róbert 

Földi Zoltán 

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), eljárást lezáró 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, 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 engedélyt – az engedélyes 

kérelmére, a K2 személyautógyár megvalósítása tárgyú környezeti hatásvizsgálati dokumentáció és annak 
kiegészítései alapján – az alábbiak szerint módosítom és 

 

a  k ö r n y e z e t v é d e l m i   e n g e d é l y t    

 

egységes szerkezetben az alábbiak szerint adom ki: 

 

ENGEDÉLYEZETT TEVÉKENYSÉG 

 

Engedélyes adatai: 
Név: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 

Székhely: 6000 Kecskemét, Mercedes út 1. 

Statisztikai számjel: 14398649-2910-113-03 
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Cégjegyzék szám: 03-09-119767 

KÜJ:  102 340 417 

 

Telephely adatai: 
 Központi telephely Külső telephely  

(KILK csarnok) 
Cím: 6000 Kecskemét, Mercedes út 1.  

Helyrajzi szám: 26500 hrsz. 8683/401 hrsz. 

KTJ: 102 032 177 102 745 026 

Telek területe: 441,5366 ha 1,232 ha 
 

Központi telephely sarokponti koordinátái:  

ÉK:  EOVx = 700 709 m EOVy = 170 382 m 
ÉNy:  EOVx = 699 856 m EOVy = 170 024 m 

DK:  EOVx = 701 540 m EOVy = 169 079 m 

DNy:  EOVx = 700 495 m EOVy = 168 642 m 
 

Tevékenység adatai: 

Megnevezése:  314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 25. pont 

Közútigépjármű-gyártó üzem (gyártás, összeszerelés, 
motorgyártás) 10 000 db/év késztermék előállításától 

Kapacitása: 421 000 db személygépjármű/év (K1 és K2 gyár működésekor) 

TEÁOR 2008 besorolása: 2910 Közúti gépjármű gyártása 
 

Környezeti hatásvizsgálatot végző adatai: 

Neve:  EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.  
Székhelye:  1122 Budapest, Határőr út 39. 

 

 

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. 
É-ÉNy-i irányban az 54. számú út és a Mercedes-Benz üzemi területe között, illetve az 54. számú út 

túloldalán, valamint az 5. sz. 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. sz. főút – Búzakalász u. kereszteződésétől ÉNy-ra, az ún. 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. 

 
 

TERVEZETT BŐVÍTÉSEK 

 

A Kft. a jelenlegi K1 személyautógyár bővítéseként új személygépjármű-gyártási tevékenységet tervez 
megvalósítani, melynek helyszíne a meglévő üzem melletti terület. A K2 elnevezésű új személyautógyár 

a kiszolgáló egységek vonatkozásában részlegesen kapcsolódik a meglévő üzemhez, míg a gyártási 

műveletek szempontjából funkcionálisan önálló gyárként működik. A bővítés által a Kft. személyautó-

gyártási kapacitása a jelenlegi 199 680 személygépkocsi / év (a továbbiakban: szgk/év) mennyiségről 

421 000 szgk/év mennyiségre emelkedik. 
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K2 bővítés során épülő új gyártócsarnokok adatai 

Épület megnevezése Megnevezés németül Jele Száma 
Beépített 

terület (m
2
) 

Új K2 épületek 

Présüzem Presswerk PW 210 17.858 

Karosszéria üzem Rohbau RB 220 130.222 

Festőüzem Oberfläche OF 230 25.634 

Központi karosszéria 

szortírozó 
Zentrale Karossen Sortier ZKS 235 4.282 

Összeszerelő üzem Montage MO 240 162.731 

K2 Tartálypark Tanklager TANK 265 523 

Nyugati teherporta Logistiktor West TOR 084 663 

Meglévő K1 épülethez hozzáépítés 

Szolgáltatóközpont Dienstleistungszentrum DLZ 060 4.691 

Energiaközpont Energiezentrale HKS 061 2.107 

Központi admin épület Zentral Gebäude ADM 050 1.248 

Összesen 324.325 

 

TECHNOLÓGIA ISMERTETÉSE 

 

Tevékenység alapadatai  

 

Alapadatok K1 üzem K2 üzem 
mérték-

egység 

Technológiai alapadatok 

Termelési kapacitás 216.000 205.000 szgk/év 

Maximális termelési kapacitás  34 30 szgk/óra 

Összes bevont teljes fémfelület 19.440.000 21.525.000 m2/év 

Felületkezelő kádak össztérfogata 1.394 1.636 m3 

Oldószer felhasználás 829 615 t/év 

Beépített bemenő hőteljesítmény (Energiaközpont)  68,05  36,4 MW 

Névleges hűtési kapacitás  14.680  28.000 kW 

Területfoglalás 

Telekméret (Hrsz.: 26500, 8683/401) 4.427.656 m2 

Üzemi terület 1.852.320 880.000 m2 

Bruttó épületterület összesen 370.327 324.325 m2 
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Szolgáltatási igény  

Földgáz 12.461.945 11.275.000 Nm3/év 

Villamos energia 118.762 112.714 kVA 

Vízfelhasználás: 301.851 348.500 m3/év 

Szennyvíz 

- melyből festőüzemi technológiai szennyvíz 

234.446 

121.982 

287.000 

164.000 
m3/év 

 

A gyártási technológia általános bemutatása: 

 

I. PRÉSÜZEM (PRESSWERK, PW) 

 

A nyersanyagot tekercselt acél, alumínium, vagy lemeztáblák formájában szállítják vasúton és 
tehergépkocsival közúton az áruátvételi területre. A lemeztekercseket a K1 üzemben lévő két kis 

transzferprésen lemezalkatrészek gyártására, míg a K2 üzemben fémlemezlapok kivágására használják. A 

beszállított lemeztáblák mindkét üzemben a külső héj részeit gyártó nagy tandemsorra kerülnek. 
 

K1 présüzem 

 

A lemezből préselt munkadarabok a K1 üzemrészben 3 préssoron készülnek: két kisméretű 
transzferprésen és egy nagy tandemsoron.  

A transzferprések működéséhez összesen kb. 2 x 1800 kVA elektromos energia, 2 x 330 Nm3/h sűrített 

levegő és 2 x 24 m3/h hűtővíz szükséges. A berendezés (tengelykapcsoló/fék és kenés) működéséhez több 
hidraulikus tápegység szükséges kb. 2000 l teljes olajtöltési mennyiséggel. 

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

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

amelyeket elektromotor hajt lendkerék közbeiktatásával. A préssor működéséhez összesen kb. 3 700 kVA 
elektromos energia, 30 m3/h sűrített levegő (6 bar nyomás mellett) és 80 m3/h hűtővíz szükséges. A 

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

szükséges kb. 17 000 l teljes olajtöltési mennyiséggel. 
 

K2 présüzem 

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

alumíniumlemezből készült lemezdarabok előállítására szolgál. Az alaplemezeket, amelyek legnagyobb 

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

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

(XL-prés). A préssor működéséhez összesen kb. 3000 kVA elektromos energia, 2000 m3/h sűrített levegő 

(6 bar nyomás mellett) és 163 m3/h hűtővíz szükséges. A berendezés (süllyesztékpárna, 
tengelykapcsoló/fék és kenés) működéséhez több hidraulikus tápegység szükséges kb. 20 000 l teljes 

olajtöltési mennyiséggel. 

 

II. KAROSSZÉRIA ÜZEM (ROHBAU, RB) 

 

K1 karosszéria üzem 

 
A karosszéria üzemben típus rugalmas gyártás valósítható meg. A karosszériák részben Bonazink 

bevonatú (horganyzott) és különösen nagy szilárdságú acéllemezből készülnek. Az egyes lemezpárokat 

ponthegesztéssel, hideg hegesztéssel, szegecseléssel, vagy ragasztással illesztik össze. Tömítésként 
ponthegesztő pasztát használnak. A csaphegesztés és a falcolás gyártási eljárását is alkalmazhatják a 

gyártási igényeknek megfelelően. 
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Az üzemrészben több száz fajta préselt acélelemből épül fel a végső nyers karosszéria. Az alegységek 

összeépítését követően a központi karosszériaépítésben robottechnika alkalmazásával állítják össze a 

teljes karosszériát. Az üzemben 350 féle alkotóelemet, 5260 hegesztési pontot, 220 szegecset és kb. 100 
m-nyi ragasztó anyagot használnak fel karosszériánként. A motorháztető és a sárvédő alumíniumból, a 

többi rész acélból készül. A hegesztési, ragasztási és összeépítési feladatokat 107 db robot látja el. 

 
K1 karosszéria üzemi gyártási folyamat: 

 Az 1. sz. összeépítési egység (Z1) részegységei az orr rész, a padlólemez és a farrész 

alegységekből áll. 

 A 2. sz. összeépítési egységnél (Z2) folytatják a kész karosszériák feldolgozását. Az egyes 

lemezpárokat ponthegesztéssel, kapcsozással, ragasztással illesztik össze. 

 A 3. sz. összeszerelő gyártósornál (Z3) manuálisan szerelik fel az ajtókat, a csomagtér-ajtót, a 

motorházfedelet és az elülső sárvédőket a karosszériára. Az itt készült nyers karosszériát szárító 

kemencébe viszik. A karosszéria-üzem beégető-szárító kemencéje a csarnok tetején létesült. A 

berendezés által végrehajtott művelet célja a karosszéria-üzemben felhasznált ragasztók és tömítő 

anyagok beégetése és megkötése. A szárító berendezés fűtőteréhez termikus utóégető berendezés 
kapcsolódik a távozó szerves komponensek elégetésére. 

 

A karosszéria üzem összterülete az MFA-2 jelű karosszéria üzemi csarnokbővítéssel duplájára 
emelkedett. Az MFA-2 csarnokrészben a meglévő karosszéria üzemi tevékenységgel lényegében azonos 

műveletek zajlanak hasonló berendezések és gyártósorok alkalmazásával. A csarnokrész ún. váltóterület, 

ahol újabb karosszéria fajtákat gyártanak, névleges kapacitása a meglévő üzemrésszel azonos lesz. A 

személyautó gyártási folyamat legszűkebb keresztmetszete a festőüzemi tevékenység. Az MFA-2 csarnok 
a jövőbeni technológiai váltás idejére biztosítja a gyártás folyamatosságát. Kizárólag a szériaváltás 

időszakában lesz üzemképes állapotban egyidejűleg a két üzemrész, mely idő alatt a régi típus gyártási 

volumene lecsökken, míg az új karosszéria típusból gyártott mennyiség növekszik. 
A csarnokban ún. vezető nélküli anyagmozgató szerelvények mozgatják az egyes gyártósorok közötti 

köztes karosszéria részeket. Az üzemben közel 650 KUKA-robot segíti a munkát. A robotokat ún. 

robotcellákba helyezik, „szigetes” elrendezésben, dróthálóval körbekerítve. 
 

K2 karosszéria üzem 

 

A meglévő K1 gyárhoz hasonlóan a K2 gyárban létesítendő karosszéria-üzemben is típus rugalmas 
gyártás valósítható meg. A karosszériák részben acéllemezből, részben pedig alumíniumlemezből 

készülnek. Az üzemrészben az alegységek összeépítését követően a központi karosszéria építés (Z1, Z2 és 

Z3) során állítják össze a teljes karosszériát robottechnika alkalmazásával. Az üzemben 3100 hegesztési 
pontot, 110 szegecset, 130 m-nyi ragasztó anyagot, 15 vágó csavarozást, 50 „Impact” kötést és több mint 

250 csavart használnak fel karosszériánként. A személygépjármű motorházfedele, az első sárvédője és a 

tető készül alumíniumból, a többi elem pedig acélból. Összesen 850 db robotot telepítenek az új 
karosszéria üzem Z-területein. 

 

K2 karosszéria üzemi gyártási folyamat: 

 Az 1. számú összeépítési egység (Z1) részegységei az orr rész, a padlólemez és a farrész 

alegységekből áll. 

 A 2. számú összeépítési egységnél (Z2) folytatják a kész „Z1” karosszériák feldolgozását. A belső 

és külső oldalfalat anyagmozgató rendszerrel viszik a gyártósorokhoz. Továbbá a hátsó középső 

darabot és a tetőkeretet összekötik. 

 A 3. számú összeszerelő gyártósornál (Z3) manuálisan szerelik fel az ajtókat, a motorházfedelet 

és az elülső sárvédőket a karosszériára. A szállító rendszer a nyers karosszériákat közvetlenül a 
Festőüzembe szállítja. A K2 üzemben nem létesül karosszéria üzemi szárító, beégető kemence. A 

kifejlesztett technika szerint a festőüzemi szárító-beégető kemencékben szilárdulnak, kötnek meg 

végleg a ragasztó anyagok, a korrózióvédő (KTL) réteg beégetésével együtt. 
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III. FESTŐÜZEM (OBERFLÄCHE, OF) 

 

A K1 illetve K2 festőüzemben végzik a nyers karosszériák komplex felületkezelését, illetve 
bevonatolását. A jelenlegi K1 gyárban a 90 m2-es karosszéria méret az irányadó, míg a tervezett K2 

üzemben a jelenleg is gyártott karosszéria méret mellett, egy nagyobb méretű személygépkocsit is 

gyártanak, amelynél az irányadó érték a 120 m2 személygépkocsinként. 
 

A K2 üzembe telepítendő felületkezelési és lakkozási technológia alapjaiban megegyezik a K1 gyárban 

megvalósított technológiával. Első lépésben a karosszéria elemeket zsírtalanítják és előkezelik, majd az 

elektroforetikus alapozás következik. Második lépcsőben a karosszériára felhordják a fedőréteget, 
melynek felvitele kettő technológiailag hasonló, de eltérő jellegű szakaszra oszlik: alapbevonat felvitele 

vízbázisú festék felhasználásával, illetve fényező lakkbevonat felvitelével.  

 
A festőüzemi tevékenységre vonatkozó – az elérhető legjobb technikán alapuló – környezetvédelmi 

követelmények az egységes környezethasználati engedélyben kerülnek meghatározásra. 

 
Karosszéria szortírozás (Zentrale Karossen Sortier, ZKS) 

A K2 festőüzem mellé épülő központi karosszériaszortírozó (235 jelű épület) egy szállító hídon keresztül 

fogadja a 220 jelű karosszéria üzem felől a nyers karosszériákat, majd átmeneti tárolást követően a 

festőüzem felé irányítja azokat, ahonnan visszakerülnek a már fényezett és festett karosszériák, majd 
ismét átmeneti tárolást és szortírozást követően egy másik hídon a 240 jelű összeszerelő üzem felé 

juttatják a karosszériákat. A tárgyi épület kialakítása lehetővé teszi nyers karosszériák fogadását a 

meglévő K1 személyautógyár karosszéria üzemi (Rohbau) csarnokából. A két üzemrész között a 
karosszériákat tehergépjárművel, vagy targoncával, az épületben található fogadó-átvevő kapun, illetve 

szortírozó berendezéseken keresztül mozgatják. 

 

IV. ÖSSZESZERELŐ ÜZEM (MONTAGE, MO) 

 

Az összeszerelő üzem futószalagjának egyes szakaszain a gépkocsi különböző alkatrészeit, elemeit építik 

be, részben a logisztikai területről származó, előre gyártott, beszállított részek (pl. kipufogócső, lökhárító, 
ülések, stb.) közvetlen beszerelésével, részben, pedig mellékgyártósorokról érkező, nagyobb alkotó 

elemek (pl. motor, ajtók, futómű, műszerfal) beillesztésével. A K1 összeszerelő üzem 2016-ban új 

csarnokrésszel bővült, mely logisztikai raktárként funkciónál. 
 

Az összeszerelés állomásai: 

 utastér kialakítás 

 alvázfelszerelés 

 motorblokk-összeszerelés 

 hajtómű-összeszerelés  

 ajtó-összeszerelés 

 futómű 

 szalagvégi munkálatok, járműtechnikai munkálatok 

 üzemanyag feltöltés a futószalagon 

 különböző olajok, folyadékok feltöltése 

 görgős próbapad 

 esőztető fülke 

 logisztika 

 revíziós (SAQ) csarnokban minőség-ellenőrzés 

 

IV. ENERGIAKÖZPONT (ENERGIEZENTRALE) 

 

A gyártási technológia elengedhetetlen kapcsolódó művelete az üzemegységek teljes energiaellátását 
biztosító energiaközpont, amelyet különálló épületekben, a K1 üzemi terület déli határa mellett alakítottak 

ki. Az Energiaközpont látja el a gyártó részlegeket és épületeket földgázzal, ipari, tűzi és ivóvízzel, 
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elektromos árammal, hővel (technológia és légtérfűtés), hűtővízzel, valamint sűrített levegővel. Az 

energiaközpont az alábbi három különálló épületet foglalja magában: Sprinklerközpont épülete (DLZ, 

építményszám: 060), Hőközpont épülete (HKS, építményszám: 061), Transzformátorház (ELT 
építményszám: 062). 

 

Az energiaközpont legtöbb funkcionális egysége a HKS épületben helyezkedik el, mint a 3 db 18,706 
MW-os bemenő teljesítményű földgáztüzelésű kazán, a 2 db, egyenként 5,966 MW névleges bemenő 

hőteljesítményű gázmotoros kapcsolt hő- és villamos áram termelő blokkfűtőerőmű, a sűrített levegő 

előállításához szükséges kompresszorok, az elektromos alközpontok, a hűtőberendezések, valamint a 

szükségáramellátást biztosító dízelgenerátor. A K2 gyárbővítés által megnövekedett technológiai 
hőigényt további 2 db 18 200 kW bemenő hőteljesítményű melegvízkazán biztosítja. 

 

A tüzelőberendezések üzemeltetésére vonatkozó - az elérhető legjobb technikán alapuló – 
környezetvédelmi követelmények meghatározására az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

során kerül sor. 

 

Kapcsolódó műveletek, egyéb kiszolgáló létesítmények ismertetése: 

 

 Hűtővíz 

A festőüzem technológiája számára a jelenlegi hűtési igényt (~5.750 kW), valamint a szolgáltató 

központ épületében található számítógépközpont hűtését (200 kW) az Energiaközpont biztosítja 
központilag. Összesen 5 db hűtőgép található, amelyek közül 3 db kompressziós folyamattal 

biztosít hideg vizet, míg további 2 db aszorpciós elven működik. A folyamatban a visszahűtést 

hűtőtornyok biztosítják, amelyek a HKS csarnoképület tetején helyezkednek el. 
A K2 fejlesztés keretében 7 db új hűtőgép telepítését tervezik, amelyek a K2 gyártó csarnokok 

technológiai és komfort hűtési igényét biztosítják. A  visszahűtést a tetőn elhelyezett 7 db 

hűtőtorony végzi, amelyek terv szerint zárt rendszerű hibrid-berendezések lesznek. 
 

 Szükség áramellátás 
Áramkimaradás esetén a menekülési és a mentési útvonalak biztonsági megvilágításának 

áramellátását az energiaközpontba, illetve az összeszerelő csarnokokba telepített szükségáram-

ellátást biztosító dízelaggregátok adják. 
 

 Tartálypark és töltőállomás 

A tartályparkban az új személygépkocsik feltöltéséhez szükséges folyadékokat (benzin, dízel, 

hűtőfolyadék, ablakmosó folyadék, stb.) és gázokat (klímagáz) tárolják. A folyadékok tartályai 
kettős falú, felszín feletti kialakításúak. A tartálypark mellett üzemel egy megfelelő műszaki 

védelemmel ellátott üzemi szükségleteket kiszolgáló üzemanyag-töltőállomás. A K2 üzemi 

területen kiépül egy új tartálypark, melynek funkciója és kialakítása is a K1-ben lévő 
létesítménnyel megegyezik. 

 

 Próbapálya 

A meglévő telephely északi határa mentén egy kb. 3 km teljes hosszúságú tesztpályát 

üzemeltetnek, amelyhez vizsgálóakna, szervizállomás, rámpa, valamint a vizes útszakasz 
szimulációjához egy műszaki öntöző rendszer is létesült. A tesztpálya teljes hosszában, annak É-i 

oldalán zajvédő dombot alakítottak 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 feladatokat hajtanak végre, a PO-Linie területén 
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elsősorban az új típusú, kereskedelmi forgalomban még nem lévő előszériás, vagy prototípus 

személygépkocsik összeszerelését, utómunkálatait, vizsgálatait, próbáit, javításait végzik. 

 

TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI VONATKOZÁSAI 

 

A személygépjármű gyártó üzem a környezeti levegőbe technológiai eredetű és gépjárműforgalomból 
származó légszennyező anyagokat bocsát ki. A technológiai eredetű légszennyezőanyag emissziók teljes 

egészében helyhez kötött pontforrásokhoz kötődnek. A kibocsátó pontforrások között vannak véggáz 

kürtők, szellőző nyílások és füstgáz kémények. Az autógyár légszennyezőanyag kibocsátása részben az 

energiaellátáshoz kapcsolódó földgáz elégetéséből keletkező gáz alakú és némi szilárd állapotú 
légszennyezőanyagokból (nitrogén-oxidok, szén-monoxid, kevés kén-dioxid és szilárd 

légszennyezőanyagok) származik, valamint a felületkezelési műveletek során felhasznált illékony szerves 

vegyületekből (VOC, oldószerek), illetve a karosszériaépítési műveleteknél használt elszívó berendezések 
véggázaival kijutó légszennyezőanyagokból (szilárd anyagok). 

 

Energiaközpont tüzelőberendezéseinek légszennyezőanyag kibocsátásai 
Az energiaközpontba 3 db 18 MW bemenő hőteljesítményű, földgáz tüzelésű melegvízkazánt telepítettek. 

Emellett 2 db gázmotoros blokkfűtőerőműt létesítettek, amely szintén földgáztüzelésű és kapcsoltan 

termel hőt (melegvizet) és elektromos energiát. A 2 db gázmotoros blokkfűtőerőmű elkülöníthető 

technológiai egységnek tekinthető és füstgázainak elvezetése is a melegvízkazánoktól függetlenül 
történik. A berendezések bemenő hőteljesítménye összesen 2 x 5,9 MW.  

A K2 bővítés keretében 2 db 18.200 kW bemenő hőteljesítményű melegvízkazánt telepítenek. 

A tüzelő berendezések működése során füstgáz (nitrogén-oxidok, szén-monoxid, kevés kén-dioxid és 
szilárd légszennyezőanyagok) kerül a környezeti levegőbe. 

 

Festőüzem technológiai légszennyezőanyag kibocsátásai 
A felületkezelés során a szárítókhoz, hűtőkhöz, festőkabinokhoz csatlakoztatott légtechnikai 

berendezéseken keresztül szívják be a friss levegőt, majd a technológiai légtereken, illetve 

berendezéseken áthaladva vízgőzzel, oldószerrel, CO-val, NOx-kal szennyezett véggáz áramlik a 

környezeti levegőbe. A felületkezelés szárítókamráiból elszívott légmennyiséget termikus véggázkezelő 
berendezéssel tisztítják, ezáltal csökkentik a CO és VOC kibocsátást. 

 

További technológiai jellegű kibocsátások: 

 WE-Box rakodó területének kipufogógáz elszívása: 

 Mind a présüzem, mind a karosszéria üzem esetében az alapanyag (WE-Box) beszállítási 

területén 14.400 m³/h légmennyiség elszívásával távolítják el a tehergépkocsik kipufogógázait. 

Az elszívó ventilátorokat ajtó érintéssel, túlfutási idővel és CO2-érzékelővel szabályozzák. A 

kipufogógázos levegő az általános csarnokszellőztetéshez kapcsolódik.  

 Vasúti rakodó terület szellőztetése (karosszéria üzem): 

 A vasúti beszállítás területén 20.000 m³/h légmennyiség elszívásával távolítják el a mozdonyok 

kipufogó gázait a nitrogén-oxidok feldúsulásának elkerülése érdekében. Az elszívott levegőt a 

tetőn közvetlenül a szabadba engedik. A ventilátorokat ajtó érintéssel, túlfutási idővel és CO2-

érzékelővel szabályozzák. 

 Targonca töltőállomás elszívása: 

A targonca töltőállomások területei az épülethomlokzat mentén helyezkednek el. Ezek a területek 
a csarnok szellőztetése révén alapvető szellőzést kapnak, amellyel a töltés során képződő 

hidrogén gázt elszívják. A légcsere biztosítását tehát a robbanásveszély indokolja. Az elszívott 

levegőt közvetlenül a tetőn vezetik ki, a rendszer vezérlése a töltőáram segítségével történik. Az 
elszívott levegő térfogatáramát a kialakítandó töltőhelyek száma határozza meg.  

 Veszélyes anyag tároló szekrények szellőztető elszívása: 
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Az összes új gyártócsarnokban egységes rendszerű veszélyes anyag tároló szekrényeket 

telepítenek. Minden veszélyes anyag tároló szekrény esetében 50 m³/h légmennyiséget elszívnak, 

időprogram alapján, időszakosan. Az elszívott levegőt közvetlenül a tetőn keresztül kivezetik. A 
rendszer felépítése szerint tartalmaz ventilátort, hangtompítót, egyedi időzítővel vezérelt. 

 Hegesztés során keletkező füstgázok elszívása 

A hegesztési füstöt a hegesztőállásoknál a hegesztési pontokhoz hozzárendelve szívják el. 

Összegzik a különböző területek hegesztési pontjait, a magas hegesztési pont-sűrűségű (>40 pont) 
területeken lehatároló védőfóliát helyeznek el. 

Az új K2 karosszéria üzemben az oszlopokon kb. 85 db egyedi légelszívó csatornát alakítanak ki, 

egyenként 8.500 m3/h térfogatáramú ventilátorokkal, melyek beszívó nyílása a padló közelében 

helyezkedik el, ezen lokális elszívási pontok a központi szellőztető rendszerre csatlakoznak rá.  
 

Összeszerelő üzem technológiai légszennyezőanyag kibocsátásai 

Az összeszerelő üzemben a beindított és járatott készautók kipufogó gázai jelentik elsősorban a 
légszennyezés forrását. Több helyre (görgős próbapad fülkéje, belső utak, stb.) építik ki a kipufogógáz-

elszívó berendezéseket, melyek pontforrásokhoz kapcsolódnak. Elszívó berendezés csatlakozik továbbá a 

gyártósoron történő üzemanyagbetöltés területén, valamint az utómunkálatok elvégzésére kialakított 
javító műhely légteréhez. Az utójavító kabinokhoz kapcsolódó elszívó rendszerek kidobó kürtői is 

légszennyező pontforrásoknak minősülnek. 

 

Éghajlatvédelem 
A benyújtott hatástanulmány részletesen vizsgálja a tervezett beruházás és az éghajlatváltozás 

kapcsolatát. A benyújtott dokumentáció szerint a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok előfordulása 

jelentősen befolyásolja a csarnokok technológiai hűtési (illetve fűtési) igényeit, amelyek meghaladhatják 
a beépített kapacitásokat. Tekintettel az egyes üzemi hőmérséklettől jelentősen függő technológiai 

lépésekre, a kapacitáshiány termelési kiesést is eredményezhet. Szélsőséges csapadékként jelentkező 

jégeső az elkészült, kültéri lerakatban átmenetileg tárolt autókban jelentős gazdasági károkat okozhat. 
Környezetvédelmi (levegőtisztaság-védelmi) szempontból különösen érzékeny a személyautógyártási 

tevékenység a napsugárzásra, a klímaváltozás hatására emelkedő napfényes időtartamra, mivel a gyártási 

tevékenységgel együtt járó VOC és NOx együttes kibocsátásához (együttes légköri jelenlétéhez) köthető 

fotokémiai reakciók gyakoriság, intenzitása növekszik, ami troposzférikus ózon képződéséhez vezethet. 
Az aszály és szárazság okozta talajerózió miatt megnövekedett környezeti porterheltség a személyautó-

gyártáshoz kiemelkedően fontos tiszta szellőző levegő biztosítását nehezíti meg. 

Az üvegházhatású gázok várható kibocsátása a fűtési technológiából származó szén-dioxid esetében 
49.230 tonna/év. 

 

TEVÉKENYSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VONATKOZÁSAI 

 
Hulladékok keletkezése a K1 üzemben 

Hulladékgazdálkodási szempontból a személygépkocsi-gyár üzemeltetőjének alapvető célja a hulladék 

keletkezésének megelőzése, valamint az újrahasznosítható hulladékokat eredményező technológiák, 
alapanyagok alkalmazása. 

A személygépkocsi-gyárban az alábbi hulladék csoportok keletkezésével kell számolni: 

 
- Az irodai és a vizes helyiségek szociális hulladéka 

- Papír és kartondobozok 

- A termelési területek és a műhelyek ipari hulladéka 

- Hasznosítható fóliák és műanyagok 

- Fa és fémhulladék, réz, sárgaréz, alumínium 

- A konyha és az étkező hulladéka, zsírleválasztó hulladéka 

- A fűnyírás, a fák/sövények metszésének hulladéka 

- Építési törmelék, feltört útburkolat, beton, kitermelt talaj 

- A termelés veszélyes hulladékai (PVC, ragasztó, stb.) 

- Lakk, foszfátozó, fémhidroxid iszapjai  
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- Oldószerek, olajok, egyéb folyékony hulladékok (pl. emulziók) 

- Kénsav, fékfolyadék, hűtőfolyadék stb. 

- Szennyezett fogyóeszközök (rongyok, szűrők, kesztyűk, stb.) 

- Elektronikus hulladék, fénycsövek, elemek, akkumulátorok 

 
Az üzem működése, karbantartása során keletkező különböző fajtájú veszélyes és nem veszélyes 

hulladékokat a keletkezés helyén a termelési és az igazgatási területeken frakciók szerint elválasztva, 

megfelelő nagyságú tárolókban gyűjtik. Ezeket az épületeken belüli hulladéktárolókat az épületek előtt 

elhelyezett gyűjtőkonténerekbe (1,1 m3; 2,2 m3; 2,5 m3, stb.) ürítik. A konténereket bizonyos 
időközönként vontatókkal a hulladékkezelő központban található központi gyűjtőhelyre viszik, és 

elkülönítve nagy gyűjtőtartályokba, préskonténerekbe billentik. A hulladékokat átmenetileg itt tárolják és 

itt készítik elő továbbszállításra, újrahasznosításra. A hulladék anyagokat besorolástól és mennyiségtől 
függően tartályokban, külön gyűjtőkben, vagy zsákokban/dobozokban gyűjtik, és a gazdaságosan 

kezelhető szállítási mennyiségek eléréséig átmenetileg elkülönítve tárolják. 

 

Hulladékok keletkezése a K2 üzemben 
A K2 üzem környezetvédelmi feladatainak megoldásánál előnyös az a körülmény, hogy a működő K1 

MBMH üzemhez képest az új K2 gyárban alapvető technológiai változtatás nem várható. Ennek 

megfelelően a jelenleg is működő üzemi hulladékgazdálkodási rendszer lényegi változtatás nélkül 
fenntartható. A K2 beruházás keretében a DLZ szolgáltató központot is bővítik, részben a megnövekedett 

anyagraktározási területek, másrészről pedig a hulladékgazdálkodási funkciókat ellátó területek 

növelésével. 
A K2 gyár egyik legjelentősebb módosítása a K1-hez viszonyítva az a festőüzemi szórókabinok 

leválasztó berendezésének kialakítása. Míg a K1 gyárban a szilárdanyag (por) leválasztása mésszel való 

megkötésen alapult, addig a K2 festőüzemben az „E-Cube” rendszer kerül telepítésre, ami alapvetően egy 

nagyméretű patronos, nagy hatékonyságú szűrő berendezés.  
 

Hulladékok gyűjtése  

A jelenleg működő K1 üzem hulladékgazdálkodási rendszeréhez kapcsolódik a K2 üzem rendszere. 
Ennek megfelelően a munkahelyi gyűjtőhelyek általában csoportosan, padló felfestéssel jelölt területen, 

kihelyezett gyűjtőedényekből állnak. Az üzemrészekben a munkahelyi gyűjtőhelyeken szelektíven 

összegyűjtött hulladékokat, a telephelyen kialakított 2.500 m2 alapterületű központi hulladékudvarban 

(üzemi gyűjtőhely) gyűjtik össze hulladékkezelőnek való átadásig. A belső begyűjtő járatok a megadott 
rendszerességgel, az edények cseréjével szállítják az összegyűjtött hulladékot az üzemi gyűjtőhelyre. 

 

TEVÉKENYSÉG FÖLDTANI KÖZEG VÉDELMI VONATKOZÁSAI 

 

Vízellátás 

A kecskeméti autógyár teljes vízigényét a városi közüzemi hálózat fedezi. 
A szociális vízhasználathoz vízkezelést nem végeznek, az egyes technológiákhoz (pl. a felületkezelés 

épületében) szükséges vízelőkészítésre az adott üzemrészben, a gyártási technológia részeként, 

decentralizáltan kerül sor. 

A maximális K1 és K2 üzem összesített vízigénye évente várhatóan 655.220 m3. 
 

Szennyvízkezelés, -elvezetés: 

 Szociális szennyvíz: 

A központi épületben és minden üzemrészben kialakítottak szociális blokkokat. Az üzem 
területén keletkező szociális szennyvíz további előkezelés nélkül az üzemi szennyvízcsatorna 

hálózatból a Kecskeméti Szennyvíztisztító Telepre kerül. 

 Technológiai szennyvíz: 

A K1 és K2 gyár maximális összesített szennyvízmennyisége várhatóan 522.440 m3/év. Az 
összes szennyvízmennyiségen belül a festőüzemi ipari előkezelt mennyisége évente 287.120 m3. 
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Festőüzemi szennyvíz előkezelése 

A K1-es autógyár teljes technológiai szennyvizének 65 %-a a festőüzemben keletkezik. A festőüzemen 

belül alakították ki az ipari szennyvizek kezelését szolgáló szennyvíztisztító rendszert. A szennyvízkezelő 
berendezések az olajtartalmú, festéktartalmú és savas-lúgos szennyvizek előtisztítására alkalmasak. Az 

előtisztítás során a technológiai szennyvizeket ülepítik, közömbösítik, utószűrés és pH végellenőrzés 

beállítása után a szennyvízcsatorna hálózatba juttatják. A technológiai szennyvizeket a szociális 
szennyvízzel egyesítetten a városi csatornahálózatba vezetik el.  

Az új K2 autógyárban is ezt az előtisztítást fogják alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy amíg a K1 

festőüzemből az összes keletkező technológiai szennyvizet a szennyvíz előkezelő berendezésen keresztül 

vezetve juttatják az üzemi szennyvízgyűjtő hálózatba, addig a K2 festőüzemében a K1-től eltérően 
keletkezik olyan szennyvíz is, ami nem kerül az előkezelő berendezésre. A kb. 30 m3/nap, kis mennyiségű 

oldószert tartalmazó kondenzvizek szennyezettsége nem indokolja az előkezelést, a közcsatornára 

vonatkozó küszöbértékek teljesülését nem veszélyezteti. 
K2 új festőüzemi technológiában egy korábban nem használt felületkezelő anyagot terveznek alkalmazni 

az előkezelés (VBH) utópassziválási műveleti lépésben. Az anyagot évente várhatóan 7 t/év 

mennyiségben használják fel.  
 

Csapadékvíz kezelés, elvezetés: 

A K1 és a K2 gyárból kikerülő tiszta csapadékvíz a kibővített szikkasztó-tározó tó rendszerbe vezetve 

elszikkad. A tető felületekről a csapadékvíz a szikkasztómedencébe kerül. A belső utakat és közlekedési 
területeket utcai víznyelőkkel, illetve vízelvezető árkokkal és gyűjtőcsatornákkal víztelenítik, a 

tetőfelületek csapadékvíz-elvezetésétől elkülönítve. A vízelvezető csatornákat a szikkasztó medencékbe 

csatlakoztatják.  
A talajmechanikai felmérés alapján az esővizek elszikkasztására alkalmas a terület. A talaj és löszös-

homokos földtani közeg mechanikai tulajdonságai (víz-áteresztőképesség) kedvezőek. 

A gyár északi, nyugati és keleti határán elhelyezett szikkasztó medencékben a keletkező csapadékvizet 
decentralizált módon elszikkasztják. A medencék természet közeli kialakításúak. A medencéket 

vízszintes NÁ 1000 vasbeton csatornákkal kötötték össze. A medencék közötti összeköttetések a teljes 

területre kiterjedő szikkasztási felület, és a visszatartási térfogat egyenletes kihasználását biztosítják. 

 
Műszaki védelem: 

A K1, valamint a K2 gyár üzemépületei megfelelő műszaki védelemmel ellátottak, az új létesítmények 

vízzáró vasbeton alaplemezekkel, vízüveg borítással készülnek, a veszélyes anyagokat tartalmazó 
tartályokat kármentőkkel látják el. A tevékenység üzemszerű folytatása mellett a földtani közeg 

elszennyeződése nem várható. 

 

Üzemi kárelhárítási terv: 
A Kft. a K1 gyárra vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság által BK-05/KTF/02310-6/2017. számon 

(KTFO-azonosító: 82177-2-4/2017.) jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik (érvényességi 

idő: 2022. július 30.). 

 

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. Az engedélyes az ingatlanon belül kíván teljes üzemi 

bővítést kialakítani, a meglévő üzemtől D-i irányban. Az új üzemi létesítményt (K2) a telephely D-i 

oldalán alakítják ki. 
Az új üzem kivitelezési munkálatai során a D-i és K-i irányban található zajtól védendő épületek 

zajterhelése megnő, a benyújtott dokumentáció számításai alapján a kivitelezési munkára vonatkozó 

határértékek az említett zajtól védendő épületeknél várhatóan teljesülnek.  
2016-ban megkezdődött a jelenleg meglévő karosszéria üzem (Rohbau) csarnokbővítése, valamint 2017-

ben az új oktatóközpont kialakítása.  

Az új üzemegységek létesítésével új kültéri zajforrásokat is telepítenek. Domináns zajforrások a tetőn 
elhelyezett légkezelő (AHU) berendezések, technológiai és csarnok helyiségek elszívó egységei, valamint 
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a tetőn elhelyezett hűtőberendezések. A légtechnikai befúvó és kifúvó egységeket hangtompított 

kivitelben építik be.   

A létesítmény maximális kapacitás mellett 3 műszakban működik. A fejlesztéssel új tesztpályát nem 
alakítanak ki, a meglévőt kívánják használni a tesztelési kapacitás növelésével. A teszt pálya a bővítést 

követően is, csak a zajszempontú nappali időszakban működik (6-22 óra). 

Az új üzemből eredő zajterheléssel az egész telephely zajvédelmi hatásterülete, és ezzel az érintett zajtól 
védendő létesítmények száma meg fog nőni. A bővítést követően a legközelebbi zajtól védendő 

ingatlanok zajterhelése megnő. A benyújtott dokumentáció alapján a legközelebbi zajtól védendő 

ingatlanoknál a zajterhelési határértékek teljesülnek. 

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. 

 

TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI 

 

Az érintett, Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 
2000 területet nem érint, a rendelkezésre álló adatok alapján az ingatlan nem ismert védett, fokozottan 

védett, jelölő faj élőhelyeként. 

 

ELŐÍRÁSOK 

 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

 
1. Helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető. 

2. Légszennyező pontforrásokat úgy kell kialakítani, üzemeltetni, hogy a források által kibocsátott 

légszennyező anyagok mennyisége a kibocsátási határértéket nem haladhatják meg.  

3. A telepítendő technológiáknak meg kell felelni az elérhető legjobb technikának. 
4. Az esetleges javítási, átalakítási, karbantartási munkálatok elvégzésénél törekedni kell arra, hogy az 

általuk okozott levegőterhelés a lehető legkisebb mértékű legyen, és ne okozzon légszennyezettségi 

határérték túllépést. 
5. Szükség esetén az építési, felvonulási, valamint a közvetlen szállítási területek locsolásával, 

vízpermetezéssel kell a diffúz légszennyezést megakadályozni. 

6. A burkolt útfelületeket napi rendszerességgel meg kell takarítani az esetlegesen felhordott sártól, 
portól. 

 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

 
7. A telephely bővítése, átalakítása, állagmegőrző felújítása során keletkező építési és bontási hulladék 

területfeltöltésre, tereprendezésre nem használható, a hulladékok talajba való taposását meg kell 

akadályozni. 
8. A tevékenységet környezetszennyezést kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak 

megfelelően kell végezni. 

9. 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. 

10. 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. 

11. A hasznosítható hulladékok gyűjtése csak szelektíven történhet. 
12. 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. 
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13. A hulladék nyilvántartást a telephelyen kell tartani, megőrizni úgy, hogy az bármely időpontú 

helyszíni ellenőrzéskor megtekinthető legyen. 

14. Az engedélyes köteles a telephelyén keletkező hulladékokról évente az arra rendszeresített adatlapon 
a hatóságnak adatszolgáltatást teljesíteni a hatályos jogszabályi előírások szerint. 

15. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladék csak engedéllyel rendelkező 

hulladékgazdálkodónak adható át. 
 

FÖLDTANI KÖZEG VÉDELME 

 

16. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű 
környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a 

környezetkárosítást. 

17. A tevékenységet a földtani közeg veszélyeztetését, károsodását, szennyezését kizáró módon kell 
végezni. 

18. A tevékenységgel nem okozhatják a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben. 
19. 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. 

 

ZAJ-ÉS REZGÉSVÉDELEM 

 

20. A teljes üzemszerű állapotban az üzemi zaj vonatkozásában a zajkibocsátási határértékek az 

alábbiak:  

 

Védendő épület helye, 

megnevezése 
Házszám Helyrajzi szám 

Építményjegyzék 

szerinti 

besorolás 

Zajkibocsátási 

határérték, dB 

nappal / éjjel 

Kecskemét, Kazal utca, 

Búzakalász utca 
- 

8701/19; 

8701/15; 

8701/10 

1110 

50 / 40 

Vízaknai utca 
22. 8701/9 1110 

21. 8701/5 1110 

Tóth tanya (75)  0801/40 1110 60 / 50 

Bende tanya II. (9)  0786/5 1110 

60 / 50 

Bende tanya I. (11)  0786/128 1110 

Bálint tanya (4)  0788/7; 0788/5 1110 

Pár tanya (5)  0788/2 1110 

Nyilas tanya (73)  077/2 1110 

Kaszala tanya (76)  0801/19 1110 

Kecskemét, Daimler u.  

Csillag Bölcsőde és 

Óvoda  

1. 26500 1263 60/- 
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21. Az új üzem (K2) próbaüzemét követően szabványos méréses zajvizsgálattal kell a telephely 

zajforrásaira vonatkozóan a legközelebbi zajtól védendő épületeknél a határértékek 

teljesülését. 

Határidő: a próbaüzemet követő 60 napon belül 

22. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerinti, számítással meghatározott hatásterületet 

szabványos méréses zajvizsgálattal pontosítani kell. 

Határidő: a próbaüzemet követő 60 napon belül 

23. Amennyiben a benyújtott zajvizsgálati jegyzőkönyv a hatásterület növekedését igazolja, a 

jegyzőkönyv benyújtásával egy időben meg kell kérni a zajkibocsátási határértékek módosítását. 

Határidő: a próbaüzemet követő 60 napon belül 
24. Az új zajforrások telepítése a zajcsökkentési intézkedések végrehajtása mellett telepíthetőek. 

25. A közúti gépjárműgyártás tevékenység folytatásakor a zajkibocsátási határértékeknek teljesülniük 

kell. 

Határidő: folyamatos 

26. A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony 

mértékű zajkibocsátását. 

Határidő: folyamatos 

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

szerinti formanyomtatványon az Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára be kell jelenteni. 

Határidő: folyamatos 

 

 
* 

 

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

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

ügyvezetője, Literáthy Bálint által előterjesztett és kiegészített - a K2 személyautógyár 

megvalósítása tárgyú környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, tartalma alapján a a 

Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen a 26500 helyrajzi szám alatti ingatlanra 

vonatkozó közúti gépjárműgyártás tevékenységhez a 60536-3-86/2015. számon egységes 
szerkezetben kiadott (60536-3-93/2016. számon és BK-05/KTF/05472-12/2017. számon (KTFO-

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

35-5/2018 módosított környezetvédelmi engedély jelentős módosítása tárgyú eljárásban a 
környezetvédelmi engedély kiadásához közegészségügyi szempontból kikötés nélkül 

hozzájárulok. 
 

2. kulturális örökség (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) védelmére kiterjedően: 

 

2.1. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. megrendelésére a Forster Gyula Központ 2016-
ban elkészítette az Előzetes Régészeti Dokumentációt. A dokumentációban javasoltaknak 

megfelelően a 2017. évben megelőző feltárás keretében leletmentesítésre került 471.120 nm. A 

feltárt területeken kívüli, további földmunkával érintett területek esetében a beruházási 
földmunka mélysége a dokumentáció régészeti hatásvizsgálata szerint elérheti a régészeti örökség 

elemeinek jelentkezési szintjét. 
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2.2.  A régészeti örökségi elemek veszélybe kerülését elkerülendő, a beruházás földmunkálatait a 

továbbiakban kizárólag az illetékes múzeum régészeti megfigyelése mellett lehet elvégezni. 

Régészeti jelenség előkerülése esetén a munkálatok felfüggesztése mellett beruházás 
alapterületébe eső régészeti emlékeket, objektumokat dokumentálni kell. 

 

2.3. A régészeti szakmunkákról készült dokumentációt a munkák bejezését követő 30 napon belül 
meg kell küldeni az Örökségvédelmi Hatóságnak.  

 

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

 
3.1. Az elektronikusan megküldött dokumentáció alapján (készítette: EDiCon Környezetvédelmi 

Mérnöki Iroda Kft., dokumentumszám: E-1048-2-A., készült: 2018. április 16.) talajvédelmi 

szakkérdések tekintetében környezeti hatásvizsgálati dokumentációban foglaltakkal talajvédelmi 
szempontokat figyelembe véve egyetértünk.   

 

4. erdészeti szakkérdésben, így különösen a) az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata tekintetében; és b) ha 

az eljárás során vizsgált beruházás vagy tevékenység erdő igénybevételével jár, akkor az a) pontban 

foglaltakon túl az erdő igénybevétel engedélyezhetőségének vizsgálata tekintetében: 
 

 

4.1. Erdészeti hatósági szempontból az érvényes környezethasználati engedély módosításához külön 
feltétel előírása nem szükséges. 

 

5. bányászati szakkérdésben, így különösen az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a 
földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme 

szempontjából: 

 
5.1. A Bányafelügyelet szakkérdésben bányászati előírásokat nem tesz. 

 

* 

 

Szakhatósági állásfoglalások: 

 

1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/2107-1/2018.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, többször módosított környezetvédelmi engedély ismételt módosítására irányuló 

eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom. 

 

Előírások: 

 

A telephely meglévő vízilétesítményeit a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzítetteknek 

megfelelően lehet üzemeltetni, új vízilétesítmények kiépítése csak érvényes vízjogi létesítési engedély 

birtokában történhet. 

Felszín alatti vizek védelme: 

1. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 8. §-a értelmében a 
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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. 

2. 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. 

3. A monitoring kutakból vételezett vízmintából évi 1 alkalommal vízmintát kell venni, és azt 

akkreditált laboratóriummal be kell vizsgáltatni. Vizsgálandó komponensek: pH, KOI, fajlagos 

vezetőképesség, szerves oldószer extrakt, összes oldott anyag, TPH, ammónium, nitrit, nitrát, 

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

 

4. A vizsgálati eredményeket (laboratóriumi jegyzőkönyvek), a mintavételt bizonylatoló jegyzőkönyvet 

(amelyen fel van tüntetve a mintavétel helye, dátuma, a mintavétel módja, a mintavételért felelős 

neve) és az állapotértékelő szakvéleményt évente, tárgyévet követő év március 31-ig elektronikus 

úton az Országos Környezeti Információs Rendszeren (OKIR) keresztül a vízügyi hatására el kell 

juttatni. Az adatszolgáltatást a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdés c) pontja 

szerint hatóság részére a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 7. sz. melléklete szerinti „Monitoring 

információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.  

5. A tevékenységgel, kivitelezéssel, szikkasztással nem okozhatják a földtani közeg és a felszín alatti víz 

szennyezése szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 

jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot felszín alatti 

vízben. 

6. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez 

vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és 

műszaki védelemmel folytatható. 

 

Felszíni vizek védelme: 

7. A festőüzemben folytatott tevékenységek esetében a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet III. rész 

33. fejezetének D) része a fémmegmunkálás és fém felületkezelés során keletkező szennyvizek 

minőségére vonatkozó technológiai határértékeket kell betartani. A felsorolt 12 tevékenység közül a 

„pácolás” (2.) és a „festés, lakkozás, fényezés” (12.) műveletek találhatók a festőüzemben. A két 

tevékenységből származó, technológiai szennyvíz előkezelése mindkét festőüzemben az egyesített 

szennyvíz előkezelő berendezésben történik, ezért a következő összevont határértékeket kell betartani 

(más szennyvizekkel való elkeveredés előtti pontokon): 

 

Szennyező anyag megnevezése 

Szennyvízminőségre 

vonatkozó 

követelmények 

Összes ólom (12.) mg/1 0,5 

Összes kadmium (12.) mg/1 0,2 

Összes króm (2. és 12.) mg/1 0,5 

Összes króm VI. (2. és 12.) mg/1 0,1 

Összes réz (2. és 12.) mg/1 0,5 

Összes nikkel (2. és 12.) mg/1 0,5 

Összes cink (2. és 12.) mg/1 2 
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Szulfidok (2.) mg/1 1 

Aktív klór (2.) mg/1 0,5 

AOX* (2. és 12.) mg/1 1 

*: adszorbeálható szerves kötésű halogén 
 

8. A közcsatornába bocsátott szennyvíz minőségének a vízszennyező anyagok kibocsátásaira 

vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM 

rendelet 4. számú melléklet időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés esetén, illetve a 28/2004. 

(XII. 25.) KvVM rendelet III. rész 33. fejezetének D) része a fémmegmunkálás és fém felületkezelés 

technológiai határértékek szerint, továbbá a szolgáltató által javasolt komponens sor figyelembe 

vételével a következő küszöbértékeknek kell megfelelnie a közcsatornába történő bebocsátás 

előtti ellenőrzési ponton: 

A szennyvizek közcsatornába bocsátás mintavételi helyének EOV koordinátái: 

                                                          X= 170021 m 

  Y= 700873 m 

 

Paraméter megnevezése Küszöbérték 

pH 6,5-10 

Szennyező anyagok  

Összes vas mg/1 10 

Összes alumínium mg/1 3 

Szulfid mg/1 1 

Szulfát mg/1 400 

Összes só mg/1 2500 

Veszélyes és mérgező anyagok   

Összes cink mg/1 2 

Összes kadmium mg/1 0,2 

Króm VI mg/1 0,1 

Összes króm mg/1 0,5 

Összes ólom mg/1 0,5 

Összes réz mg/1 0,5 

Összes nikkel mg/1 0,5 

 

Ugyanezen fenti pontban a közcsatornába bocsátott szennyvíz (kommunális + technológiai) minőségének 

a meg kell felelni továbbá az alábbi szennyezőanyagok tekintetében a következő egyedi 

küszöbértékeknek: 
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Paraméter megnevezése Egyedi 

Küszöbérték 

 Szennyező anyagok  

 Dikromátos oxigénfogyasztás mg/l 2 000 

BOI5 mg/1 1 000 

Összes szervetlen N (öNásv) mg/l 400 

Összes N mg/1 400 

Ammónia-ammónium mg/l 400 

10 ülepedő anyag mg/1 900 

Összes P mg/1 100 

Szerves oldószer extrakt mg/1 100 

 

9. A közcsatornába bocsátott összes előtisztított szennyvíz szennyezettségét önellenőrzés keretében, a 

felszíni vizek minősége védelméről szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai szerint kell 

mérni, vizsgálni, dokumentálni és az eredményekről adatszolgáltatást kell küldeni a vízügyi 

hatóságra. 

10. A mintavételt és a vízminta vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti. 

11. A szennyvíz kibocsátó külön jogszabály alapján önellenőrzésre és ezzel kapcsolatos 

adatszolgáltatásra kötelezett. Az önellenőrzés jóváhagyott önellenőrzési terv alapján végezhető. 

12. A jóváhagyott önellenőrzési terv szerint a kibocsátott használt víz vizsgálatát el kell végezni, 

amelyről a hatóságnak - külön jogszabály előírásai alapján - Ügyfélkapun keresztül, elektronikus 

úton - az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe /OKIR) - adatot kell szolgáltatni. 

Határidő: minden év március 31. 

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. 

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

55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat 

keretében támadható meg.” 

 

2. A Bács-Kisun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35300/2206-3/2018.ált. számú 

szakhatósági állásfoglalása: 

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

Természetvédelmi Főosztály megkeresése alapján a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 

(székhely: 6000 Kecskemét, Mercedes út 1., adószám: 14398649-2-03, cégjegyzékszáma: 03-09-119767, 
a továbbiakban: Ügyfél) megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, 

Határőr út 39., továbbiakban: Megbízott) ügyvezetője, Literáthy Bálint által benyújtott 6000 Kecskemét, 

26500 hrsz. szám alatti ingatlanára vonatkozó, közúti gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott 

környezetvédelmi engedély jelentős módosítása (K2 személyautógyár megvalósítás) eljárásban a 
telepítési helyre vonatkozó környezetvédelmi engedély megadásához, az ipari baleseteknek és a 

természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatos katasztrófavédelmi 

szempontból  
 

ho zzáj ár ulo k.  
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A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljáró hatóság határozata, 

ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésben támadható meg.” 

 
* 

Jelen engedély nem mentesít a más jogszabályokban előírt engedélyek és szakhatósági állásfoglalások 

beszerzési kötelezettsége alól. 

 

Az engedély véglegessé válásával érvényét veszti a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben 

kiadott [60536-3-93/2016. számon, BK-05/KTF/05472-12/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-34-

6/2017.) és BK-05/KTF/00168-1/2018. számon KTFO-azonosító: 60536-35-5/2018.) módosított] 

környezetvédelmi engedély. 

 

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a környezetvédelmi 
hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót kettőszázezer forinttól ötszázezer forintig terjedő 

bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos 

határidővel intézkedési terv készítésére. 
 

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat törvényességének bírósági felülvizsgálatát a 

közlést követő naptól számított 30 napon belül a Kúriához címzett, de a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 
hatósághoz elektronikus úton benyújtandó keresetben jogsérelemre hivatkozva kérheti. A keresetlevél 

benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  

A perben jogi képviselet kötelező. 
 

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

merült fel. 
 

A határozat a közléssel –  a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé 

válik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Előzmények: 
 

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

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

Engedélyes részére egységes szerkezetben környezetvédelmi engedélyt adott a Kecskemét Déli 
Gazdasági Fejlesztési Területen, a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó 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 (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-
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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 az 
Engedélyes stratégiai termelésfejlesztési tervezés során 2017. nyarán döntést hozott arról, hogy az 

újonnan létesítendő multifunkciós csarnok (MF-Halle) helyett a Kecskemét, Daimler út 8683/401 hrsz. 

alatti KILK bérelt csarnokban valósítaná meg a személyautógyártást kiegészítő tevékenységét. 
A fentiekre tekintettel hatóságunk BK-05/KTF/05472-12/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-34-

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

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

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

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

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

tevékenység környezetvédelmi felülvizsgálata dokumentációt] nyújtott be a hatóságunkhoz. 

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

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

 

* 

 
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. megbízásából az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki 

Iroda Kft. ügyvezetője, Literáthy Bálint 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 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, 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 fentiek alapján 2018. április 18. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

„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. 

 
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/00168-9/2018. számú (KTFO-azonosító: 60536-35-13/2018.) 

hiánypótlási felhívását (az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) 2018. április 27-én 
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teljesítette, egyúttal kiegészítésképp megküldte a Bácsvíz Zrt. által 015284-001/2018. számon kiadott elvi 

szennyvíz befogadói nyilatkozatot. 

 

Az Engedélyes kérelmét megvizsgálva hatóságunk a következőket állapította meg:  

 

Az Engedélyes a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen, a 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, 
a R. 1. számú mellékletének 25. pontja és 3. számú mellékletének 68. pontja szerint minősülő közúti 

gépjárműgyártás tevékenységhez a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott [60536-3-

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

05/KTF/00168-1/2018. (KTFO azonosító: 60536-35-5/2018.)) módosított] környezetvédelmi engedély 
birtokában folytatja tevékenységét.  

 

A Kft. a jelenlegi K1 személyautógyár bővítéséként új személygépkocsi-gyártási tevékenységet tervez 
megvalósítani, melynek helyszíne a meglévő üzemtől déli irányban elhelyezkedő terület. A K2 

elnevezésű új személyautógyár – mely magában foglalja egy új présüzem, karosszéria üzem, festőüzem, 

összeszerelő üzem és egy központi karosszéria-szortírozó csarnokrész építését – a kiszolgáló egységek 
vonatkozásában részlegesen kapcsolódik a meglévő K1 üzemhez, míg a gyártási műveletek 

szempontjából funkcionálisan önálló gyárként működik. A bővítés által a Kft. termelési volumene a 

jelenlegi 199 680 db/év mennyiségről 421 000 db/év mennyiségre növekszik. 

 
A benyújtott dokumentációt áttanulmányozva hatóságunk megállapította, hogy nem felel meg a R. 6., 8.és 

11. számú melléklete szerinti tartalmi követelményeknek, az további kiegészítésre szorul. 

 
A R. 6. mellékletének 2. e) pontja szerint a helyszíni vizsgálatokkal alátámasztott környezeti 

hatástanulmánynak tartalmaznia kell a tervezett tevékenység - ideértve a kapcsolódó műveleteket és 

létesítményeket is - számba vett változatainak részletes leírását, különösen a telepítés, működés és 
felhagyás során keletkező maradékok, hulladékok, a környezeti elemeket érintő kibocsátások típusát és 

mennyiségét. 

 

A fentiekre tekintettel hatóságunk BK-05/KTF/00168-19/2018. számon (KTFO-azonosító: 60536-35-
19/2018.) az alábbiak szerint hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest: 

 

1. „Kérem, szíveskedjen a dokumentációt kiegészíteni a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. 
számú melléklet szerinti tartalmi elemekkel a következőképpen: 

 A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása éghajlatvédelmi szempontok szerint 

a) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység számba vett változata milyen mértékben 

érzékeny az éghajlatváltozással összefüggő hatásokra, jelentős érzékenység esetén részletes 

adatokkal alátámasztottan; 
b) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozóan a telepítési hely és a feltételezhető 

hatásterületen jellemző természeti veszélyforrásoknak való kitettséget, legalább az elmúlt 

harminc évre vonatkozó és a klímamodellekből származtatható, jövőbeli, legalább harminc 
évre vonatkozó adatokkal alátámasztva; 

c) ha az a) és b) pont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értékelése az egyes éghajlati 

tényezők vonatkozásában jelentős értéket mutat, az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozó 

feltételezhető hatásokat elemezni kell, a b) pont szerinti időtávra vonatkozó adatokkal 
alátámasztva; 

d) a c) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában kockázatelemzést kell 

készíteni, és szövegesen értékelni kell, hogy miként változik a kockázat mértéke a b) pont 
szerinti jövőbeli időtávra vonatkozóan; 

e) az alkalmazkodási intézkedések eredményességének nyomon követésére vonatkozó 

javaslatot kell tenni, 

f) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére. 

 

 A várható környezeti hatások becslése és értékelése 
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a) a környezetkárosodás, környezetterhelés hatásai elkerülésének, mérséklésének lehetőségei, 

b) az üvegházhatású gázok várható kibocsátásának – éves és tonnában meghatározott – 

bemutatása számításokkal alátámasztva, 
c) az olyan, lehetséges alkalmazkodási intézkedések, valamint az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentését, illetve ellentételezését szolgáló intézkedések bemutatása, 

amelyek éghajlati, ökológiai és környezeti szempontból hasznosak, továbbá megvalósításuk 
nem jár aránytalanul magas költséggel, 

d) annak számításokkal alátámasztott bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti 

az üvegházhatású gázok megkötését vagy növényzet általi elnyelését; 
 

2. A dokumentáció hulladékgazdálkodási része nem felel meg a tartalmi követelményeknek. Kérjük a 

dokumentáció kiegészítését a következőkkel: a keletkező hulladékok gyűjtésének helye és módja, a 
hulladék gyűjtőhelyek kialakítása. 

 

Teljesítési határidő: kézhezvételt követő 10 nap” 
 

A fenti, BK-05/KTF/00168-19/2018. számú (KTFO-azonosító: 60536-35-19/2018.) hiánypótlási felhívást 

az Engedélyes meghatalmazása alapján eljáró EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 2018. május 
8-án teljesítette, továbbá 2018. május 28-án a K2 beruházásra vonatkozó területkimutatást pontosította. 

 

* 

A rendelkező részben tett előírások indokolása: 

 

Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások indokolása (1-6. pont): 

A környezetvédelmi hatóság levegőtisztaság-védelmi előírásait a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 
23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján írta elő. A hatóság a festőüzemben, az energiaközpontban 

működtetett, illetve a gépjárműgyártási tevékenységhez kapcsolódó egyéb helyhez kötött légszennyező 

pontforrások üzemeltetésére vonatkozó követelményeket, valamint azok hatásterületét az egységes 
környezethasználati engedélyben állapítja meg. 

 

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások indokolása (7-15. 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 környezetveszélyeztetést vagy 

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

 

A Ht. 31. § (1) bekezdése szerint a hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről b) a hulladék 

hulladékkezelőnek történő átadása, c) a hulladék közvetítőnek történő átadása, d) a hulladékkereskedőnek 
történő átadása útján gondoskodik. 

A Ht. 12. § (1) bekezdése alapján a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében a 

hulladékbirtokos – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – 
elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal 

rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos. 

 
A veszélyes hulladék vonatkozásában 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.  
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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 hulladék gyűjtőhelyek műszaki kialakítását az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szabályozza. 
 

 

 

Földtani közeg védelmével kapcsolatos előírások indokolása (16-19. pont): 
A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 6. § (1) bekezdése tartalmazza. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a tevékenység csak a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának 

lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A földtani közegre vonatkozó (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 1. és 3. számú 

melléklete számszerűsíti. 

A műszaki védelem kialakítását a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

írtuk elő. 
 

Zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos előírások indokolása (20-27. pont): 

A tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció számításai 

alapján az üzem hatásterülete és zajkibocsátása a bővítés hatására megnő. A dokumentációban elvégzett 

számításokat szabványos zajméréssel pontosítani kell.  
A benyújtott dokumentáció alapján a telephely üzemelése, a bővítést követően, 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 zajkibocsátási határértéket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint, a létesítmény 

hatásterületének határát a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 

29.) Korm. rendelet 6. §-a alapján került meghatározásra.  
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi 

követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet, vagy végeztethet, illetve 

mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét. 

A telep zajhelyzetének megváltozását a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete 

szerinti formanyomtatványon a környezetvédelmi hatóságunkhoz be kell jelenteni. 

 
* 

 

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 módosított környezetvédelmi 
engedély kiadása közegészségügyi szempontból nem kifogásolható.  

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 
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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 

alapján adtam ki. 

 

Hatáskörömet a Rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. melléklet I. táblázat 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. számú 

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. 

 

2. A kulturális örökségre (nyilvántartott műemléki értékek, műemlékek, műemléki területek védelme, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának 
indokolása: 

 

A régészeti feladatok ellátására a Kecskeméti Katona József Múzeum a kulturális örökség védelméről 
szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 20.§ (4) bekezdés, illetve a 22.§ (5) bekezdés a) 

pont alapján jogosult.  

 
A Kötv. 10. § (2) bekezdés értelmében a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló intézkedéseknek 

megelőző jellegűeknek kell lenniük, ezért a munkavégzés időpontját indokolt a területileg illetékes 

múzeummal egyeztetni, illetve az Örökségvédelmi Hatóságnak bejelenteni. 

 
A beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyeket (Azonosítószáma: 76655, 59339, 71273) érint. A Kötv. 

19.§ (1) bekezdés szerint a régészeti lelőhelyet a földmunkával járó beruházásokkal el kell kerülni. A 

Kötv. 22.§ (1) bekezdés szerint amennyiben a lelőhely elkerülése aránytalanul megnövelné a 
földmunkával járó beruházás költségeit, vagy máshol nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett 

régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A megelőző feltárás keretében a régészeti megfigyelést a 

Kötv. 22. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek fennállása miatt írtam elő. A Kötv. 19. § 

(3) bekezdés értelmében a megelőző feltárás költsége a beruházót terheli. 
 

A régészeti szakmunkákról a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. 

(IV.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet) 26. § és 27. § értelmében 
dokumentációt kell készíteni és azt a jogszabály által meghatározott időben és tartalommal az 

Örökségvédelmi Hatósághoz el kell juttatni. 

 
Hatóságom illetékességét a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 1. 

számú mellékletének 3. pontja állapítja meg. A régészeti örökségvédelmi szakkérdést a Rendelet 28. § (1) 

bekezdésében, illetve az 5. számú melléklet I. táblázatának 4. pontja alapján vizsgáltam, eljárásomban a 

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

3. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának indokolása: 

 
A tervezett beruházás létesítése és későbbi működése során nem lehet negatív hatással a beruházás 

környezetésben lévő és a közvetlenül érintett mezőgazdasági területekre.  

Talajvédelmi hatóság hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § f) pontja, valamint a 14. § (4) 

bekezdése állapítja meg.  
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A talajvédelmi szakkérdésben történő megkeresést Rendelet 28 § (1) bekezdése, valamint az 5. melléklet 

I. táblázat B oszlopa alapján adta ki.  
 

4. Az erdészeti szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 
A megküldött dokumentációt megvizsgáltam, kidolgozottságát részletezettségét megfelelőnek találtam.  

Megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység, a jelenlegi tevékenység bővítése az Országos 

Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdő, illetve erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül 

szolgáló földterület igénybevételével nem jár, a környező erdőterületekre káros hatást nem gyakorol, ezért 
erdészeti hatósági szempontból külön feltétel előírása nélkül engedélyezhető. 

 

Szakkérdés vizsgálatát a Rendelet 28. § (1) bekezdése, valamint az 5. számú melléklet I/6. pont alapján 
végeztem, hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 2. melléklete szerint 

állapítottam meg. 
 

5. A bányászati szakkérdés vizsgálatának indokolása: 

 

A Bányafelügyelet a beküldött dokumentációkból megállapította, hogy a tervezési területet az Nagykőrös 

170 szénhidrogén kutatási terület lefedi. 

 

A benyújtott dokumentációban a földtani környezet leírása részletesen kidolgozott. 

 

A benyújtott dokumentáció alapján a tevékenység hatása a földtani környezetre elfogadható, a földtani 

környezet védelmét szolgáló pontjai elégségesek. 

 

A Bányafelügyelet a Rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I.8. pontja alapján adta meg a 

szakkérdés megválaszolására irányuló nyilatkozatát szakkérdésben. 

 

A Bányafelügyelet tárgybeli ügyben való hatáskörét, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § és 1. számú melléklete állapítja meg. 

 

* 
 

A módosítás vonatkozásában (figyelemmel arra, hogy hatóságunk a módosítási eljárás lezárásakor a K1 

és K2 személyautógyárra egységes szerkezetben adja ki a környezetvédelmi engedélyt) az érintett 

szakhatóságokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 
Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 

29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése szerint az 1. számú melléklet 9. számú, „Környezet- és 
természetvédelmi ügyek” megnevezésű táblázat 2. és 3. pontjában valamint 4. pontjában meghatározott 

szakkérdések tekintetében kereste meg 2018. április 20-án. 

 
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állásfoglalását a rendelkező 

részben, a „Szakhatósági állásfoglalások:” fejezetben előírtam.  

 

1. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása: 

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

Természetvédelmi Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) fenti számú, 2018. április 20. 
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napján érkezett megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary Kft. (továbbiakban MBMH Kft.) tulajdonában lévő Kecskemét 26500 hrsz.-ú 

telephelyet érintő, K1 és K2 személyautógyárra vonatkozó egységes szerkezetű környezetvédelmi engedély 
kiadására irányuló eljárásban. 

 

Az MBMH Kft. a már meglévő KI személyautógyár tekintetében 60536-3-86/2015. számon egységes 
szerkezetbe foglalt, többször módosított környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik. 

 

Az eljáró hatósághoz az EDiCon Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) „A kecskeméti Mercedes-Benz 

Manufacturing Hungary Kft. K2 személyautógyár megvalósítása” című környezeti hatásvizsgálati 
anyagot (Tsz.: E-1048-2-A) nyújtott be. A dokumentáció tartalma alapján a K2 gyáregység létesítése 

miatt az eljáró hatóság a kérelmet a telephely meglévő környezetvédelmi engedélyének jelentős 

módosítása iránti kérelemnek tekintette, az eljárás során egységes szerkezetű környezetvédelmi engedélyt 
kiadását tatja szükségesnek. 

 

Az eljáró hatóság a vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátotta a fenti környezeti 
hatástanulmányt, mely alapján az alábbiakat állapítottuk meg: 

 

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 KI személyautógyártási tevékenység bővítésének 

tekinthető. 

 

Az E-1048-2-A számon készített környezeti hatásvizsgálat kiterjed a K1 üzem jelenlegi, az eredeti KHV-

hoz viszonyítva magasabb volumenű működésének vizsgálatára is. 

 
A K2 gyár alábbi épületei a jelenleg meglévő üzemtől délre helyezkednek el. 

 

 
Megnevezés 

németül 
Jele Száma 

Bruttó 

szintterület 

Beépített 

terület 

    m2 m2 

Présüzem Presswerk PW 210 26665 17858 

Karosszéria üzem Rohbau RB 220 14712 129738 

Festőüzem Oberflache OF 230 48033 25634 

Központi karosszéria 

szortírozó 

Zentrale Karossen 

Sortier 
ZKS 235 11416 3729 

Összeszerelő üzem Montage MO 240 176030 154723 

 

Az új épületeken túlmenően a meglévő K1-es gyár területén is fejlesztések történnek a tárgyi beruházás 
keretében, az alábbiak szerint: 

• Központi irodaépület bővítése (hozzáépítéssel, étkező bővítéssel együtt) 

• Késztermék, új személygépkocsi parkoló terület bővítése 
• Göngyöleg tároló terület bővítése 

• Új kapu és portaépület létesítése a telephely nyugati oldalán (vagy opcionálisan a 

jelenlegi 2-es kapu kibővítése) 

• Szolgáltató központ (DLZ) területi bővítése, hulladékgazdálkodási, raktározási 
területekkel, üzemorvosi rendelő kialakítása 

• QM (minőségellenőrző) terület és kapacitások bővítése a K1 RB-épületben 

• Energiaközpont bővítése, kapacitásainak bővítése. 
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Az MBMH K1 és K2 személyautógyár alapadatai: 

 

Alapadatok 
mérték- 
egység 

K1 K2 K1 + K2 

Technológiai alapadatok     

Termelési kapacitás szgk/év 216 000 205 000 421 000 

Maximális termelési kapacitás szgk/óra 34 30 64 

Összes bevont teljes fémfelület m2/év 19 440 000 21 525 000 40 965 000 

Beépített bemenő hőteljesítmény 
(Energiaközpont) 

MW 68.05 36.4 104.45 

Névleges hűtési kapacitás * kW 14 680 28 000 42 680 

Oldószerfelhasználás t/év 829 615 1 444 

Területek     

Telekméret (hrsz. 26500+8683/401) m2   4 427 656 

Üzemi terület m2 1 852 320 880 000 2 732 320 

Bruttó épületterület összesen m2 370 327 327 953 698 280 

Szolgáltatási igény     

Földgáz Nm3/év 12 461 945 11 275 000 23 736 945 

Villamos energia kVA 118 762 112 714 231 476 

Vízfelhasználás m3/év 301 851 348 500 650 351 

Szennyvíz, m3/év 234 446 287 000 521 446 

melyből festőüzemi technológiai 

szennyvíz 
m3/év 121 982 164 000 285 982 

 
A meglévő és tervezett gyártási technológia: 

A K2-ben megvalósítandó, tervezett gyártási folyamat alapvető lépéseiben megegyezik a K1-ben működő 

gyártósorral, azzal a kiegészítéssel, hogy az új K2 üzemben modernebb berendezések kerülnek 
alkalmazásra. 
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VÍZELLÁTÁS 

 

Közüzemi rendszerhez kapcsolódó vízellátó rendszer 
 

Az üzem szociális, ipari és tűzivíz igényét a BÁCSVÍZ Zrt. által üzemeltetett közüzemi hálózatból 

vételezett víz elégíti ki. A telephely vízellátását a 062 sz. épülettől délre lévő vízbekötő vezeték biztosítja. A 
vízmérő aknába belépő vezeték kettéágazik ivóvíz vezetékre és ipari vízhálózatra, melyeken a fogyasztást 

külön mérőórák mérik. 

 

Sem az ivóvíz, sem pedig az ipari víz nem kap központi kezelést vagy előkészítést. Az egyes 
technológiákhoz (pl. a felületkezelés épületében) szükséges vízelőkészítésre az adott üzemrészben, a 

gyártási technológia részeként, decentralizáltan kerül sor. 

 
A sprinkler rendszer vízellátását különálló vízvezeték hálózat biztosítja, ugyanakkor a sprinklerközpont 

tározói az ipari vízhálózathoz csatlakoznak, arról kerülnek feltöltésre. 

 
Az ipari vízhálózat vezetékei alkotják a tűzivíz rendszert is, amelyhez csatlakoznak a telephelyen található 

külső tűzcsapok. 

 

Az üzem teljes vízhasználati adatai az elmúlt években: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Összes vízhasználat (m3/év) 148 787 202 206 225 274 249 087 268 280 280 947 

 

A fejlesztések kiépítését követően a várható teljes vízfelhasználás: 650 361 m3/év (ebből K1: 301 851 
m3/év, K2: 348 500 m3/év), napi csúcsfogyasztás: 2 275 m3/d 

 

Az Energiaközpont vízellátása, vízkezelése 

 
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. 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 4 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 regenerálás NaCl oldat felhasználásával automatikusan történik. Megindítása mennyiségvezérelve 
történik a gyantakapacitás és a vízkeménység ismeretében beállított vízmennyiség átfolyása után. 

Sófogyasztása kb. 75 kg regenerálási ciklusonként. A kezelő személyzet részéről csak időszakos 

felügyeletet, valamint regeneráló vegyszer utántöltést igényel. 
 

A meglévő vízlágyító berendezés kapacitása 15 m3/h, ami várhatóan bővítésre kerül a K2 fejlesztés során. 

 

Saját vízbázisból betáplált vízellátó rendszer 
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Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti telephelyén 6 db rétegvíz készletre telepített kutat 

üzemeltet, 10 000 m3/év lekötéssel, portalanítási célú vízhasználattal. A telephelyen kiépítésre került 

továbbá az MBT1 j. (B-986 OKK sz.) kút is (talpmélység: 210 m), amelyből jelenleg a K2 gyár építési 
vízigényének kielégítésére 40 000 m3/év vízmennyiség került lekötésre. 

 

SZENNYVÍZ ELVEZETÉS. -KEZELÉS 
A telephelyen keletkező kommunális és tisztított technológiai szennyvizek elvezetésére gravitációs vezetékek 

és közbeiktatott átemelők kombinációjából kialakított belső szennyvízelvezető hálózat szolgál. 

 

Az előtisztított ipari szennyvíz, valamint a kommunális jellegű szennyvíz a közcsatornára való csatlakozás 
után a Bácsvíz Zrt. által üzemeltetett Kecskeméti Szennyvíztisztító Telepre kerül. A szennyvíztisztító telep 

befogadója a Csukás-ér. 

 
A fejlesztések kiépítését követően a várható teljes szennyvízkibocsátás mennyisége: 522 440 m3/év, napi 

szennyvízcsúcs: 1 750 m3/d. Az összes szennyvízmennyiségen belül a festőüzemi ipari előkezelt mennyiség 

évente 287 120 m3, azaz kb. 850 m3 naponta. 
 

• Szociális szennyvíz: 

A központi épületben és minden üzemrészben is szociális blokkok kerültek/kerülnek kialakításra. A központi 

épületben és egyéb épületben működő üzemi konyha szennyvizét zsírleválasztást követően vezetik az üzem 
szennyvízcsatorna hálózatába, ahonnan további előkezelés nélkül a Kecskeméti Szennyvíztisztító Telepre 

kerül. 

 
• Technológiai szennyvíz: 

A présüzem, összeszerelő üzem (esőztető berendezés, autómosó), konyha, tartálypark, üzemi töltőállomás 

és fémhulladék-gyűjtő területnél keletkező szennyvíz (illetve szennyezett csapadékvíz) a keletkezés helyénél 
CE minősítéssel rendelkező előtisztító berendezésekre kerül a telephelyi gyűjtőhálózatba való bevezetés 

előtt. 

 

Festőüzemi szennyvizek 
Az autógyár teljes technológiai szennyvizének döntő része a festőüzemben keletkezik. 

 

K1 festőüzem: 
 

A technológiai szennyvíz a karosszériák előkezelése, vagyis a zsírtalanítás, foszfátozás és az 

elektroforetikus alapozás során keletkezik. Az előkezelésből és az elektroforetikus alapozás folyamatából 

származó szennyvíz előtisztítása egy kapcsolódó, az üzem épületében elhelyezett szennyvíztisztító 
berendezésben történik. Az előtisztítás során a technológiai szennyvizeket ülepítik, közömbösítik, utószűrés 

és pH végellenőrzés beállítása után az üzemi szennyvízcsatorna hálózatba juttatják. 

 
A szennyvíz előkezelő berendezésre érkező szennyvíz a festőüzem különböző technológiai lépéseiben 

folyamatos jellegű ipari víz felhasználásból, valamint az időszakosan (kb. hetente, vagy havonta) végzett 

szakaszos szennyvízkeletkezést eredményező tartály-karbantartási munkákból származik. 
 

A szennyvíz előkezelő berendezés névleges hidraulikai kapacitása: 20 m3/h. 

 

A felületkezelő üzemben folyamatosan 13,9 m3/h, szakaszosan 2 m3/h a keletkező szennyvíz mennyisége. 
 

A különböző kezelő kádak (1394 m3 térfogatnyi) karbantartó leürítésére viszonylag ritkán, évente 

néhányszor kerül sor, azonban ilyenkor is az átmeneti tartályok kihasználásával a kezelő oldatok nem 
kerülnek elvezetésre. 

A technológiai víz egy részének többszöri felhasználását az ionmentesített vízköri berendezés teszi 

lehetővé, amelynek kapacitása 10 m3/h. 
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K2 festőüzem: 

A K2 új festőüzemi technológiában egy korábban nem használt felületkezelő anyagot terveznek 

alkalmazni az előkezelés (VBH) utópassziválási műveleti lépésben. A HENKEL által gyártott 
BONDERITE M-PT 54 NCA elnevezésű terméket évente várhatóan kb. 7 t/év mennyiségben használják 

fel és kémiai összetételét illetően cirkonátot (cirkónium savat) tartalmaz. 

 
Az engedélyes referencia üzemében mért adatok alapján a cirkónium koncentráció az előkezelt 

szennyvízben várhatóan 0,1 mg/l lesz. A rendelkezésre álló MSDS biztonsági adatlap alapján a várható 

hatás nélküli koncentráció (PNEC) érték szennyvíz esetében 1,29 mg/l, tehát ettől az értéktől messze 

elmarad a K2 festőüzemből eredő, a végátadási ponton kialakuló cirkónium koncentráció (kb. 0,05 
mg/l) nagysága. 

 

A várható festőüzemi szennyvíz mennyiséggel számolva a közüzemi szolgáltató szennyvíztisztító telepére 
évente várhatóan kb. 16,4 kg cirkónium kerül. Az MSDS adatlap alapján talajban a PNEC érték 16,5 

mg/kg, mely értékhez viszonyítva a városi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszapban mérhető 

cirkónium koncentráció az adott értéktől szintén messze elmarad. 
 

A KHT-ben megállapításra került, hogy a közüzemi szennyvíz csatornába kibocsátott cirkónium a 

Bácsvíz Zrt. kecskeméti szennyvíztisztító telepén káros hatást nem eredményez. 

 
A K2 festőüzemben keletkező összes technológiai szennyvíz mennyiség szennyvíz előkezelő berendezésre 

kerül, és a K1 üzemben működő berendezéssel megegyező kémiai/fizikai leválasztáson, tisztító eljáráson 

(semlegesítés, pelyhesítés, ülepítés és dehidrálás) esik át. 
 

A szennyvíz előkezelő berendezés kapacitása: 30 m3/h. 

 
A K2 festőüzemében ugyanakkor a K1-től eltérően keletkezik olyan szennyvíz is, ami nem kerül az 

előkezelő berendezésre. A kb. 30 m3/nap, kis mennyiségű oldószert tartalmazó kondenzvizek 

szennyezettsége nem indokolja az előkezelést, a közcsatornára vonatkozó küszöbértékek teljesülését nem 

veszélyezteti. A festőüzemben telepítendő előkezelő mindemellett nem is alkalmas a szerves anyagok 
(oldószerek) szennyvízből való eltávolítására, ugyanis az a jelentős fém szennyező anyag, illetve 

szélsőséges kémhatású technológiai szennyvizek előkezelésére szolgál. 

 
A BÁCSVÍZ Zrt. elvi szennyvíz befogadói nyilatkozatát (ikt.sz.: 015284-001/2018.) a vízügyi hatóság 

részére csatoltan megküldték. E szerint a közcsatorna hálózat a K1+K2 üzemek összes 

szennyvízmennyiségét fogadni tudja, a gyár szennyvíz kibocsátásaira érvényben lévő egyedi kibocsátási 

határértékek kibővíthetők a K2 szennyvizeire is. 
 

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, -ELHELYEZÉS 

 
A burkolt felületekről és utakról elfolyó csapadékvíz zárt elvezető rendszeren kerül összegyűjtésre, majd 

közvetlenül, előtisztítás nélkül kerül elszikkasztásra a meglévő és később kialakítandó szikkasztó-tározó 

medencékben. 
 

A korábbi talajtani szakvélemények alapján megállapítható, hogy a terület talaja és földtani közege jó 

szivárgóképességű (jó vízelvezető képességű). Ez egyben a terület vízhiányos jellegére is kedvezően hat, 

mivel a vizek helyben tartása lehetővé válik, a létesítést megelőző, mezőgazdasági területhasználattal 
megegyező módon. 

 

A teljes K2 üzemi terület csapadékvizeit befogadó távlati szikkasztó rendszer megvalósítására 
vonatkozóan TVH-67665-27-8/2018. számon vízjogi létesítési engedély került kiadásra. 

 

FELSZÍN ATTTT VÍZ MONITORING RENDSZER 
 

Az MBMH Kft. autógyártó üzem felszín alatti vízre gyakorolt hatásainak nyomon követésére meglévő 8 db 
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figyelőkútból álló talajvíz monitoring rendszer szolgál. A kutak a festőüzem, a meglévő szikkasztó 

medencék közvetlen környezetében, a tartálypark mellett létesültek. 

 
A monitoring vizsgálatok az üzem működése óta történnek. Az eredmények szerint kizárólag a feltehetően 

mezőgazdasági eredetű háttérszennyezettségnek minősíthető komponens (nitrátion) koncentrációja 

haladja meg a legtöbb kútban a „B” szennyezettségi határértéket. Ezek alapján megállapítható, hogy az 
üzem működéséhez köthető talajvíz szennyezettség nem volt tapasztalható. 

 

A K2 gyáregység kialakítása miatt a monitoring hálózat bővítésére kerül sor. 

 

A telephelyre vonatkozó vízjogi engedélyek a meglévő létesítmények tekintetében: 

 

Az MBMH Kft. a Kecskeméti Autógyár (Kecskemét, belterület 26500 hrsz. alatti ingatlan) telken belüli 
vízellátás, szenny- és csapadékvíz elvezetés, a festőüzemi szennyvíz előkezelő rendszer vízilétesítményeinek 

üzemeltetését, fenntartását, valamint a telephely szennyvízkibocsátását a vonatkozó, 67665-6-14/2013. 

számon kiadott és többször, legutóbb 35600/5963-10/2017. ált. (TVH- 67665-26-9/2017.) számon 
módosított és TVH-67665-6-21/2017. számon kijavított vízjogi üzemeltetési engedély birtokában végzi. 

 

A Kft. a Kecskemét, 26500 hrsz. gyár területén létesített 7 db (MBT1-5- és MBTS1-2. jelű) víztermelő kutat 

és a kapcsolódó vízkezelő rendszert a TVH-95021-6-19/2017. számon kiadott, TVH- 95021-10-9/2018. 
számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelteti. 

 

A telephelyen kialakított talajvíz minőség változás nyomon követésére alkalmas 8 db monitoring kút vízjogi 
üzemeltetési engedélyének száma: 35600/469-10/2017.ált. ( TVH- 70390-14-9/2017.) 

 

Előírások indokolása: 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28/A.§ (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 telephelyen 
meglévő létesítmények vonatkozásában ezen jogszabály alapján kértem a vízjogi üzemeltetési engedély 

engedélyben foglaltaknak megfelelő üzemeltetést, valamint ugyanezen rendelet 28/A.§ (1) bekezdés a) 

pontja alapján az új vízilétesítmények esetében a vízjogi létesítési engedély megszerzésének kötelmét 
írtam elő. 

 

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

felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak 
b)  ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az 

adatszolgáltatást; 

c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a 
környezeti célkitűzések teljesülését. 

 

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § szerinti monitoring adatszolgáltatást a 18/2007. (V. 10.) 
KvVM rendelet mellékletében lévő adatlapokon kell teljesíteni a KvVM rendelet előírásainak megfelelően. 

A monitoring adatszolgáltatási kötelezettséget a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § 1) bekezdés c) 

pontja valamint 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 3. § írja elő. 

 
A 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet 35. § szerinti adatszolgáltatásokat – a 219/2004. (VII. 21.) Korm. 

Rendelet 16. és 35/A-D. §-ban meghatározottak figyelembevételével – elektronikus úton kell benyújtani. 

 
A 219/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi 

állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél 

kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. 
 

A (B) szennyezettségi határértéket felszín alatti vízben a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes 
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rendelet határozza meg. 

 

A közcsatornába való szennyvízkibocsátások vonatkozásában a felszíni vizek minősége védelméről szóló 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban Fvr.) előírásait, vonatkozó szabályozásait kell 

betartani. 

 
A szakhatósági hozzájárulásban meghatározásra kerültek a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásai, illetve a vízszennyező anyagok 

kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) 

KvVM rendelet szerinti küszöbértékek a következők szerint: 
egyrészt a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet III. rész 33. fejezetének D) része a fémmegmunkálás 

és fém felületkezelés technológiai határértékek szerint - a más szennyvizekkel való elkeveredés 

előtti pontra, továbbá 
a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklet időszakos vízfolyásba való közvetett 

bevezetés estén - a városi közcsatornába bocsátás pontjára előírt küszöbértékek, illetve a 

biológiailag bontható szennyezőanyagok tekintetében a szolgáltató által vállalt egyedi 
küszöbértékek. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk 

egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a 

hatóság a 4. számú mellékletben egy adott szennyező anyagra meghatározott küszöbértéktől 

magasabb küszöbértéket (egyedi küszöbérték) is engedélyezhet, ha a települési tisztító a nagyobb 
terhelést fogadni és tisztítani képes, továbbá a szolgáltató a kibocsátóval erre vonatkozóan 

szerződést kötött és azt a kibocsátó az engedély kérelemhez csatolja. Hatóságunkra a telephely 

vízjogi engedélyezési eljárása során megküldték a telephely szennyvizeit befogadó közcsatorna 
üzemeltetőjének, a BÁCSVIZ Zrt.-nek az egyedi küszöbértékek elfogadására vonatkozó 

nyilatkozatát. 

 
Az Fvr. 21. § (3) bekezdése értelmében amennyiben a közcsatornába vezetendő szennyvíz (használt víz) a 

2. számú melléklet 2.9. B) pontja szerinti veszélyes és mérgező anyagot tartalmaz, és az adott anyagra 

adott tevékenység esetén vonatkozik a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és 

alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerinti felszíni víz befogadóba 
vezetésre vonatkozó technológiai határérték, úgy küszöbértéknek azt kell előírni. A keletkezési helyre és 

az elkeveredés előtti pontra a 28/2004. (XII. 25.) KvYM rendeletben meghatározott technológiai 

határértéket, a 28/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet szabályozása szerinti helyre előírt küszöbértékként kell 
alkalmazni. 

 

Az Fvr. 9. § (1) bekezdés szerint a kibocsátó köteles a keletkezett szenny- vagy használt vizet az 

engedélyben előírt kibocsátási határértékre megtisztítani vagy megtisztíttatni. 
 

Az MBMH Kft. az Fvr. 27. § (2) bekezdés eb) pontja alapján önellenőrzésre kötelezett kibocsátó. 

(2) Önellenőrzésre köteles az a kibocsátó (ill. közcsatornába bocsátó):  
c) aki az engedélye szerint, illetőleg a telephelyről (szennyvíztisztítóból) a megelőző év adatai 

alapján 15 m3/üzemnap mennyiséget meghaladó szennyvizet eb) közvetve (közcsatornán vagy 

közös üzemi tisztítón keresztül) a befogadóba vezet és egyúttal a vízszennyező anyagok 
kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló miniszteri 

rendelet szerint meghatározott tevékenység folytatása során keletkező szennyvizet bocsát ki. 

 

Az Fvr. 28. § (1) bekezdése a) pontja szerint az önellenőrzésre kötelezett a használt és szennyvizek 
kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben 

meghatározottak szerint önellenőrzési tervet köteles készíteni, amelyet a vízvédelmi hatóság részére, 

valamint közcsatornába bocsátás esetében a szolgáltatónak köteles megküldeni. 
 

Az Fvr. 29. § (1) bekezdése értelmében a kibocsátó önellenőrzésének megfelelőségét, valamint az 

önellenőrzésre nem kötelezett, illetve nem vállalkozott kibocsátó esetében a befogadóra vonatkozó 
határértékek betartását a vízvédelmi hatóság, továbbá közcsatornába bocsátás esetében a küszöbértékek 

betartását a vízvédelmi hatóság és a szolgáltató (a továbbiakban együtt: ellenőrzésre jogosult) ellenőrzi. 
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Az Fvr. 30. § (1) bekezdése szerint a kibocsátó a szennyvízkibocsátás jellemzőiről és a technológiai 

folyamatok üzemviteléről adatot szolgáltat, és évente összefoglaló jelentést készít. Az adatokat és jelentést 
a kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-ig elektronikus úton megküldi az illetékes vízvédelmi 

hatóságnak, amelyekről a vízvédelmi hatóság nyilvántartást vezet. 

 
Az önellenőrzési terv elkészítésének szabályait a használt és szennyvizek kibocsátásának méréséről, 

ellenőrzéséről, adatszolgáltatásáról, valamint a vízszennyezési bírság sajátos szabályairól szóló 27/2005. 

(XII. 6.) KvVM rendelet tartalmazza. 

 
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. 

 

Az Akr. 50. § (5) bekezdés b) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be - ha függő 
hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

A szakhatósági megkeresés 2018. április 20. napján érkezett hatóságunkra. A hatóságunk szakhatósági 

állásfoglalását a fentiekre tekintettel az ügyintézési határidőn belül adta ki. 

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

 

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

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

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

Szakhatósági állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

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

számú melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában foglaltak alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe 
vételével adtam ki. 

 

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot 
szíveskedjen részemre megküldeni.” 

 

2. A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának 

indokolása: 

 

„Az Ügyfél kérelmére indult környezeti hatásvizsgálat ügyben a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, mint engedélyező hatóság 
2018. április 23-án megkereste a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (a 

továbbiakban: Hatóság), mint első fokú katasztrófavédelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás 

kiadása céljából. 
 

A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítottam, hogy az eljáró hatóság a szakhatósági eljárás 

lefolytatásához nem küldött olyan dokumentációt, melyben az Ügyfél bemutatja teljes körűen az ipari 

balesetek kockázatát a tárgyi telephely vonatkozásában. Ezért Hatóságom a Megbízottat 2018. május 05-
én a 35300/2206-1/2018.ált. számú végzésben hiánypótlásra hívta fel. Megbízott a nyitva álló határidőn 

belül 2018. május 18-án a hiánypótlást megküldte, melyet Hatóságom a 35300/2206-2/2018.ált. számon 

nyilvántartásba vett.  
 

A megkereső hatóság által csatolt iratok, nyilatkozatok, illetve a Meghatalmazott által megküldött 

hiánypótlás alapján az Ügyfél környezetvédelmi engedélyének megadásához hozzájárultam. 
 

A környezeti hatásvizsgálat elbírálása során megállapítottam, hogy  
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- a környezeti hatástanulmány a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal 

foglalkozó üzem(ek)ben feltételezett súlyos balesetek minden lehetséges károsító hatásának 

következményeit tartalmazza; 
- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetekből származó hatótényezők bemutatása 

arányban áll a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzem(ek)ből származó, a telepítési helyet esetlegesen érintő károsító hatásokkal;  
- a hatótényezők bemutatása során a környezethasználó a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 

súlyos baleset értékeléséhez és a vizsgálat tárgyának a hatásokkal szembeni érzékenységéhez a 

megfelelő kiindulási mutatókat, számítási módszereket helyesen alkalmazta; 

- a környezeti hatástanulmány a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a 
katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 

módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendeletben meghatározott osztályba sorolást, a 

települési veszélyelhárítási tervben meghatározott természeti eredetű kockázatokat figyelembe 
veszi és a feltárt kockázatok károsító hatásainak várható következményeit megfelelően 

tartalmazza 

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam. 
 

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul. Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. 
§ (3) bekezdése, valamint az ugyanezen rendelet 5. melléklet II. pontjában foglalt táblázat 5. sora, 

illetékességemet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 
valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg. 

 

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.” 
 

* 

 

Hivatalunk, tekintettel arra, hogy a módosítási eljárás lezárásakor a K1 és K2 személyautógyárra 
egységes szerkezetben adja ki a környezetvédelmi engedélyt a2018. április 18-án kelt, BK-

05/KTF/00168-11/2018. számú (KTFO-azonosító: 60536-35-15/2018.) levelével – az Ákr. 25. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a R. 1. § (6b) és (6c) bekezdésére – megkereste a tevékenység 
telepítési helye szerinti települések jegyzőit.   

 

A megkeresésre Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője – a településrendezési eszközökkel való 

összhangjának megállapítása érdekében – 15310-2/2018. számon „szakhatósági állásfoglalást” 

küldött hatóságunknak, mely az alábbiakat tartalmazza: 

 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 

megkeresésére a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét 26500 hrsz-ú 

ingatlanra vonatkozó, közúti gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott környezetvédelmi engedély 
jelentős módosításához (K2 személyautógyár megvalósítása)-mint hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező települési önkormányzat jegyzője- 

 

hozzájárulok 

az alábbi feltételekkel: 

 a szennyvízcsatornára való rákötést a használatbavételig kell végrehajtani, 

 földmozgással járó tevékenységek során a kiporzás elleni védelmet biztosítani szükséges a 

megfelelő technológiák alkalmazásával, 

 a telken keletkező csapadékvízelvezetésről, helyben történő szikkasztásról, illetve tározásáról 

gondoskodni szükséges. Amennyiben helyben történő szikkasztásra alkalmatlanság 
talajmechanikai szakvélemény alapján igazolt, úgy a burkolt felületek alatt elhelyezett műanyag 
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típus szikkasztókazetták vagy egyedi tervezésű és méretezésű kavicságyazatos szikkasztógerendák, 

- csövek alkalmazása szükséges. 

 
Felhívom a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás nem mentesít a jogszabályokban előírt tulajdonosi és egyéb 

engedélyek beszerzése alól. 

 
Szakhatósági állásfoglalásom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs, az az ügy érdemében hozott 

határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható. 

 

INDOKOLÁS 
 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály (Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) 
megkeresésére a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét 26500 hrsz-ú 

ingatlanra vonatkozó, közúti gépjárműgyártás tevékenységhez kiadott környezetvédelmi engedély 

jelentős módosításához (K2 személyautógyár megvalósítása), engedélyezéséhez 2018. év április hó 19. 
napján szakhatósági állásfoglalásomat kérte. 

 

A szakhatósági megkeresését és annak mellékleteit megvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg. 

 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló többször módosított 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Akr.) 55. § (1) bekezdése értelmében törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló 

kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult 
hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a 

továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie. 

 
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 környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján a szakhatóságként közreműködő települési 
önkormányzat jegyzője azt vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység „a településrendezési eszközökkel való 

összhangjának megállapítása érdekében” megvalósult-e. 

  

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletéhez (továbbiakban: HÉSZ) 

tartozó 49., 56., 57., és 62. sz. szabályozási tervlapjai a kérelemmel érintett ingatlant beépítésre szánt 

területen Gip-9159 jelű övezetbe sorolják. A szabályozási terven rögzítettek alapján az érintett 26500 
hrsz-ú ingatlan az alábbiakkal érintett: 

 országos vízminőség-védelmi 

 belvíz járta területként  

 régészeti lelőhely. 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kecskemét Megyei Jogú Város Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének 27. § (1), 29. § (2), továbbá 

a 35. § (6) bekezdésinek figyelembevételével: 

 

A HÉSZ 27. § (1) bekezdése értelmében: „Országos vízminőség-védelmi terület övezete által érintett, 
szennyvízcsatornával ellátott területen a szennyvízcsatornára történő rákötés a használatbavételig 

végrehajtandó. ” 

 
A HÉSZ 29. § (2) bekezdése szerint: „A földmozgással járó tevékenységek során biztosítani kell a 

kiporzás elleni védelmet. ” 
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A HÉSZ 35. § (6) bekezdése alapján: „A telken belül keletkező csapadékvizet telken belül kell 

elszikkasztani vagy tározást követően zöldfelület öntözésre vagy szürkevízként hasznosítani kivéve, ha a 
telek szikkasztásra való alkalmatlanságát talajmechanikai szakvélemény igazolja, ekkor 

csapadékvíz¬csatornába vezethető a csapadékvíz. Ahol a szikkasztás talajmechanikai feltételei adottak, 

az ingatlanon belüli zöldfelületet úgy kell kialakítani, hogy a telken belül lefolyó csapadékvíz azon 
megfelelően elszikkasztható legyen. Amennyiben igazolt műszaki és talajmechanikai akadálya nincs, a 

szikkasztást a burkolt felületek alatt elhelyezett műanyag típus szikkasztókazetták vagy egyedi tervezésű és 

méretezésű kavicságyazatos szikkasztógerendák, - csövek alkalmazásával kell megoldani. Földmű-medrek 

és szikkasztómedencék kialakítása esetén 1:4 vagy ennél laposabb arányú rézsűk létesítése megengedett.” 
 

A környezetvédelmi engedély jelentős, egységes szerkezetben történő módosítása iránti kérelmet 

megvizsgálva megállapítom, hogy az előző bekezdésekben foglaltak megtartásával az a város 
településrendezési tervével nem ellentétes. 

 

Az előző bekezdésekben foglaltak alapján a tervezett tevékenység a feltételek betartásával engedélyezhető, 
ezért a szakhatósági állásfoglalásomban a környezetvédelmi engedélyjelentős módosításához, mint 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező települési önkormányzat jegyzője hozzájárultam. 

 

Szakhatósági állásfoglalásom és az abban foglalt feltételek az Ákr. 55. § (1) bekezdése, 56. §, 80. § (1) 
bekezdése és 81. § (1) bekezdése, valamint a HÉSZ 27. § (1), 29. § (2) és továbbá a 35. § (6) alapszik. 

 

A szakhatósági állásfoglalás ellen jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 55. § (4) bekezdése, a 112. § és 116. 
§ (3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

Szakhatósági állásfoglalásomat az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján biztosított illetékességemben és hatáskörömben eljárva 

hoztam meg.” 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője a helyi természetvédelmi szabályozással kapcsolatban 

megküldte a 15508-2/2018. számú „természetvédelmi szakhatósági eljárást” megszüntető végzését, 

melynek indokolása az alábbiakat tartalmazza:  

 

„Határozatomat Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelem helyi 

szabályairól szóló 8/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 6. 

§-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) 
bekezdésében alapján eljárva a rendelkező részben foglaltak szerint hoztam meg.  

 

Hatáskörömet az önkormányzati rendelet 39. § (5) bekezdése, illetékességemet az Ákr. 16. § (2) bekezdése 
alapozza meg.” 

 

Városföld Községi Önkormányzat Jegyzője a megkeresésre A/188-4/2018. számon az alábbiakról 

nyilatkozott: 

 

„Fenti számú megkeresésére hivatkozva nyilatkozom, hogy a tervezett beruházás nem érinti- Városföld 

község településrendezési eszközeit. Helyi természetvédelmi rendelettel önkormányzatunk nem 

rendelkezik, így helyi természetvédelmi érintettség nem állapítható meg. 
 

A BK-05/KTF/00168-10/2018. számú közleményt a helyben szokásos módon, amint azt e-mailben már 
jeleztük, - a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel- 2018. április 18-án közzétettük. 

 

Tájékoztatom, hogy újabb írásos értesítést csak akkor küldök, ha a közleménnyel kapcsolatban szóban 
vagy írásban észrevétel érkezik.” 
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* 

 

A környezetvédelmi hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. § - 10. §-ban foglaltak alapján 

az alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság bevonását az eljárásba: 

 

Hatóságunk a R. (1)-(3) bekezdésének megfelelőn 2018. április 18. napján honlapján, valamint 
hivatalában közzétette a környezeti hatásvizsgálati eljárás megindítására és közmeghallgatás tartására 

vonatkozó közleményt, ezzel egyidejűleg azt megküldte Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének és 

Városföld Község Jegyzőjének, hogy gondoskodjanak annak közhírré tételéről.  

 
A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. április 18-tól 

2018. május 22-ig, Városföld Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. április 

18-tól, 30 napra közzétételre került.  
 

A közmeghallgatásról hivatalunk értesítette az érdekelt szakhatóságokat, az érintett önkormányzatokat, a 

Kormányhivatalok szakkérdések vizsgálatába bevont osztályait, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalát. 
a környezethasználót és tervezőjét. 

 

A közmeghallgatás időpontjáig a Jegyzőktől észrevétel nem érkezett, az érintett nyilvánosság 

hatóságunkhoz észrevételt nem nyújtott be. 
 

A közmeghallgatásra 2018. május 23-án, szerdán, 10:00 órakor Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal I. emelet 2. számú termében, a Kecskemét, Kossuth tér 1. szám alatt került sor. 
 

A közmeghallgatáson a tervező és a hatóság – jelenléti íven szereplő – képviselői jelentek meg. 

 
A jelenlévők a környezetvédelmi hatóság által lefolytatott eljárásról és a tervezett beruházásról szóló 

tájékoztatást meghallgatták, ezt követően kérdés, észrevétel nem hangzott el. Hatóságunk a 

közmeghallgatást hangfelvétellel dokumentálta. 

 
A közmeghallgatásról készült hangfelvételt hivatalunk a R.  9. § (9) bekezdése alapján elektronikus úton 

2018. május 25-én, BK-05/KTF/00035-22/2018. (KTFO-azonosító: 114651-3-35/2018.) számon 

közzétette. 
 

A R. 10. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az érintett nyilvánosságtól, a megkeresett 

szervektől, valamint a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás során kapott, a környezeti hatások 

értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja. 
 

A tevékenységnek határon átterjedő környezeti hatása nincs, így a R. 12-15. §-ai szerinti eljárás – 

országhatárokon átterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs folyamatban.  
Tekintettel arra, hogy az eljárás során a nyilvánosságtól észrevétel nem érkezett hatóságunkhoz, így 

értékelnie sem kellett hivatalunknak. 

 
* 

A fentiek alapján a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott (többször módosított)  

jogerős környezetvédelmi engedélyt a rendelkező rész szerint (a jogszabályváltozásokat is figyelembe 

véve) módosítottam, és – az engedélyt (annak átláthatóságára tekintettel) egységes szerkezetben kiadva – 
az engedélyes részére a tevékenység folytatását a rendelkező rész feltételeivel engedélyeztem. 

 

A határozatot a R. 10. § (8) bekezdése és a Kvtv. 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján hoztam meg. 
 

A környezetvédelmi engedély a R. 10. § (4) bekezdés a) pontja szerint tartalmazza azokat az előírásokat, 

amelyek a káros környezeti hatások elkerülésére, csökkentésére - és ha lehetséges - megszüntetésére 
vonatkoznak. 
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Döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése 

és a R. határozza meg. 

 
Az engedély érvényességi idejét a R. 11. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés alapján határoztam 

meg. 

A környezetvédelmi hatóság jelen határozatot a Kvtv. 71. § (3) bekezdése értelében – annak véglegessé 
válására tekintet nélkül – közhírré teszi. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00168-8/2018. (KTFO-azonosító: 60536-35-

12/2018.) számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, 
tekintettel arra, hogy hatóságunk 2018. május 29. 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 fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontján, a bírósági felülvizsgálat lehetősége az Ákr. 

114. § (1) bekezdésén alapul. 

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

törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése rendelkezik. 
A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

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

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi 

képviselője. 

A Kp. 28. § (2) bekezdése alapján a Kp. eltérő rendelkezése hiányában a keresetlevélre, a védiratra, a 
keresetlevél és az ügy iratainak továbbítására, valamint a perorvoslati kérelemre a beadványok szabályait 

kell alkalmazni. 

A 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint a perben a beadványok benyújtása és a hivatalos 

iratok kézbesítése elektronikus úton történik. 
A Kp. 28. § (3) bekezdése értelmében a beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános 

szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

A Kúria hatáskörét a 2006. évi LIII. törvény 10. §-a határozza meg. 
 

A környezetvédelmi engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit a R. 26. § 

(4) bekezdése határozza meg. 

 

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 döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a törvény 2. § (2) bekezdése alapján adtam 

tájékoztatást. 

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

meg. 
 

Kecskemét, 2018. május 29. 

 
                                  

 

 

 

 

Dr. Borics Attila András 
a járási hivatalvezető helyett eljáró  

járási hivatalvezető-helyettes 

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.)                        e-papír 

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

      (5000 Szolnok, Hősök tere 6.)                                                                                                        HKP 

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

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

     Növény- és Talajvédelmi Osztály (6000 Kecskemét, Halasi út 36.)                                                HKP 
6. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

      (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                            HKP                                                                                             

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

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

9.  Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

      (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – kifüggesztésre külön levéllel, tv.                                                              
10. Csongrád Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

11. Bács-Kiskun  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
     (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)                                                                                           HKP                                                                        

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

13. Hatósági nyilvántartás 
14. Irattár 

 


