
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: 60536-35-5/2018. 

Ikt. szám: BK-05/KTF/00168-1/2018. 
Hiv. szám: - 

Melléklet: - 

Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes 

                  Sipos Orsolya 

                  Horváth Krisztina 

Darányi Réka 

Mandula Róbert 

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 módosítása (karosszéria manipulációs 
és szortírozási tevékenység környezetvédelmi felülvizsgálata), határozat 

 

 

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

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

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

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

60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott [60536-3-93/2016. számon és BK-
05/KTF/05472-12/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-34-6/2017.) módosított] környezetvédelmi 

engedélyt – az engedélyes kérelmére – az alábbiak szerint  

 

módosítom: 

 

 

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

következő táblázat kerül: 

 

A tevékenység alapadatai: 

Alapadatok 1. ütem  Mértékegység 

Termelési kapacitás 199 680 szgk/év 

Maximális termelési kapacitás 700 szgk/nap 

Műszakok száma 3 műszak/nap 

Munkanapok száma hetente 7 nap/hét 

Technológiai alapadatok   

Összes bevont teljes fémfelület 19 968 000 m2/év 

A felületkezelő medencék (tartályok) össztérfogata 1 394 m3 

Beépített bemenő hőteljesítmény (Energiaközpont)  68,05 MW 
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Névleges hűtési kapacitás*  14 680 kW 

Oldószer felhasználás 757 t/év 

Területek   

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

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

Üzemi terület összesen, amelyből: 

 K1 

 K2 

2 682 320 

1 852 320 

830 000 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

Bruttó épületterület összesen 426 088 m
2
 

Szolgáltatási igény    

Földgáz 14 794 668 Nm3/év 

Villamos energia 130 195 kVA 

Vízfelhasználás: 

 Ipari víz 

 Ivóvíz 

259 584 

233 529 

26 055 

m3/év 

Szennyvíz 191 693 m3/év 

Tűzivíz 6 000 l/perc 

Telepített sprinkler szivattyú kapacitás 2400 +800 m3/h 

*A beépített hűtési kapacitás az alábbi egységekből áll: 

 Energiaközpontban 2 db adszorpciós hűtőgép működik  2 x 1.500 kW 

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

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

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

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

 

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

létesítmények ismertetése” fejezet az alábbiakkal egészül ki: 

 

 Karosszéria manipulációs és központi szortírozó épület 
 

Az Engedélyes a K2 elnevezésű új személyautógyár területén 2 db egymáshoz kapcsolódó 

csarnoképületben új karosszéria manipulációs és szortírozási tevékenységet kíván megvalósítani. A 
230 jelű karosszéria manipulációs épületben a termelésből kikerülő festés előtti karosszériák 

logisztikai eligazítása, várakoztatása, ideiglenes tárolása, ellenőrzése, felmerülő hibák 

beazonosítása, egyszerű kézi javítási folyamatai történnek. A csarnok bruttó szintterülete 49 636 
m2. A 235 jelű központi szortírozó épület előtérből és magasraktárból áll, bruttó szintterülete 6 1 25 

m2. A karosszériák manipulációját és szortírozását követően, azok a meglévő K1 gyár karosszéria 

tárolójába, majd festőüzemi részlegébe kerülnek. A teljes személyautógyár termelési kapacitása a 

csarnoképületben végzett tevékenység által nem növekszik. 
Az épület fűtési energia ellátásához szükséges hőmennyiség fűtési távvezetékpáron keresztül 

érkezik az épületbe a meglévő üzem Energiaközpontja (HKS) felől. A tetőfelületekről, 

útburkolatokról összegyűjtött szennyezetlen csapadékvizet szikkasztó-tározó tó rendszerben 
elszikkasztják. A csarnokban keletkező hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik, 

elszállításáról a Kft. gondoskodik saját hulladékgazdálkodási rendszerén belül. A beruházás 

megvalósításával az üzem jelenlegi zajvédelmi hatásterülete nem változik. 

 

* 
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Szakkérdés vizsgálata: 

 

1. környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen a környezet- és település- 
egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek 

minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, 

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

érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően: 

 
1.1. Az üzemelés során keletkező kommunális szilárd hulladék gyűjtését zárt és fertőzésveszélyt 

kizáró módon kell végezni, amely megakadályozza a szétszóródást és/vagy csepegést, valamint a 

bűz- és szaghatást csökkenti. 

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

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

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

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

tartalmi követelményeknek megfelelő biztonságtechnikai adatlapjainak rendelkezésre kell állnia.  
1.4. A tevékenység során a nemdohányzók védelme érdekében folyamatosan biztosítani kell a 

vonatkozó egészségvédelmi követelményeket. 

 

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

 

2.1. A földmunkák kivitelezésének időpontját előtte 8 munkanappal a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálynak (székhely: 6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12., a továbbiakban: örökségvédelmi 

hatóság) írásban be kell jelenteni. A beruházással érintett területen a régészeti leletek megóvása 

végett a kivitelezési munkák ütemezését a régészeti szakmunkák kivitelezésére jogosult 
területileg illetékes Kecskeméti Katona József Múzeummal (székhely: 6000 Kecskemét, Bethlen 

krt. 1., tel. szám: 76/481-122) egyeztetni kell. 

2.2. A beruházáshoz kapcsolódó földmunkákat 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 befejezését 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-1048-1-A., készült: 2017. december 15.) talajvédelmi 

szakkérdések tekintetében a környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltakkal 
egyetértünk.  

 

* 

 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalás: 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának 35600/6400-1/2017.ált. számú szakhatósági 

állásfoglalása: 

 

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

Természetvédelmi Főosztály megkeresése alapján a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 
26500 hrsz.-ú telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó, 60536-3-86/2015. számon egységes 
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szerkezetbe foglalt, 60536-3-93/2016. számon és BK-05/KTF/05472-12/2017. (KTFO-azonosító: 60536-

34-6/2017.) számon módosított környezetvédelmi engedély ismételt módosítására irányuló eljárásban 

 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom. 

 

Előírás: 

 

 A kivitelezéssel, tevékenységgel 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 földtani közegben és felszín alatti vízben. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 230 és 235 jelű csarnokok miatti víziközmű kiváltások, új víziközművek 

létesítése, a kapcsolódó csapadékvíz elvezető, elhelyező rendszer kiépítése vízjogi létesítési engedély 
köteles tevékenységek. A megvalósítani tervezett vízilétesítmények vonatkozásában vízjogi létesítési 

engedélyezési eljárást kell lefolytatni hatóságomon. A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt a 

vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM 
rendelet tartalmi követelményeknek megfelelően kell összeállítani. 

 

A szakhatósági állásfoglalással szemben jogorvoslattal élni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján csak az I. fokú 

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

 

* 

 

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

érinti. 
 

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

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

Kecskeméti Járási Hivatalhoz, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 
példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett  szolgáltatási 
díjtétel 50 %-a, azaz 300 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

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

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 
feltüntetni jelen határozat számát. 

 

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

merült fel. 
 

Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Hatóságunk jogelődje a Csongrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: CSMKH) a 2015. október 
28-án kelt, 60536-3-86/2015. számú, 2015. december 1-jén jogerőre emelkedett határozatával az 

Engedélyes részére egységes szerkezetben környezetvédelmi engedélyt adott a Kecskemét Déli 

Gazdasági Fejlesztési Területen, a Kecskemét 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó a R. 1. számú 

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

 

A CSMKH 60536-3-96/2016. számon a fenti számú engedélyt az Engedélyes megbízásából az EDiCon 
Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. által 2015. december 9-én benyújtott (az Összeszerelő 

összeszerelő (Montage) üzemrészhez kapcsolódó 12 333 m² alapterületű kiegészítő csarnokrész-

bővítésére vonatkozó) felülvizsgálati dokumentáció alapján módosította. 
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Az Engedélyes 2017. február 16-án a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott (60536-3-

93/2016. számon módosított) környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmet [az Edicon 
Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. által készített felülvizsgálati dokumentációt] nyújtott be a 

hatóságunkhoz a tervezett multifunkciós csarnok (MF-Halle) kapcsán. A kérelem alapján hatóságunk 

a fenti számú környezetvédelmi engedélyt BK-05/KTF/00258-6/2017. számon (KTFO-azonosító: 60536-

28-4/2017.) módosította. 

 

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

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

környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmet [az Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 

által készített felülvizsgálati dokumentációt] nyújtott be hatóságunkhoz, tekintettel arra, hogy 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 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/05881-3/2017. számú (KTFO-azonosító: 60536-35-2/2017.) 

hiánypótlási felhívását (az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése) teljesítette. 
 

Az Engedélyes kérelmét megvizsgálva hatóságunk a következőket állapította meg:  

 
Az Engedélyes a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen, a 26500 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, 

a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 25. pontja és 3. sz. mellékletének 68. pontja 

szerint minősülő közúti gépjárműgyártás tevékenységhez 60536-3-86/2015. számon kiadott,, 60536-3-

93/2016. és 60536-34-6/2017. számon módosított környezetvédelmi engedély birtokában folytatja 
tevékenységét.  

 

Az Engedélyes a meglévő kecskeméti személyautógyár (K1) mellé, ugyanazon telephelyen új autógyár 
(K2) létesítését tervezi. A K2 elnevezésű új személyautógyár részlegesen kapcsolódik a meglévő 

kecskeméti üzemhez. 
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A 2017. december 15-én benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján az engedélyes a K2 

elnevezésű gyárterületen új karosszéria manipulációs és szortírozási tevékenységet kíván 

megvalósítani. A tevékenység folytatásához 2 db egymáshoz kapcsolódó csarnoképület kerül 

kialakításra. Az üzemelés első fázisában a tárgyi karosszéria manipulációs és szortírozási 

tevékenység a jelenleg meglévő (K1) üzemben gyártott karosszériákra terjed ki, továbbá a K2 

személyautógyár megvalósulását követően, azaz a második fejlesztési ütemben, a tárgyi tevékenység 

ezen új gyárat is kiszolgálja. 

 

* 
 

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

A szakkérdések vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Szakkérdések indokolása: 

 

1. A környezet-egészségügyi szakkérdés vizsgálatának indokolása:  
 

A benyújtott dokumentumokat átvizsgálva megállapítottuk, hogy a környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentáció alapján közegészségügyi szempontból fenti kikötések betartása indokolt. 
 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 
3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a települési szilárd és folyékony hulladékkal 

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet, a kémiai 
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) 

EüM-SzCsM együttes rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, 

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, a 

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

illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet 

alapján adtam ki. 

 

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

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

mellékletének 19. pontja, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási 

(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi 

államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, 
valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése állapítja meg. 

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

nyilvántartott régészeti lelőhelyek, régészeti védőövezetek) gyakorolt hatások vizsgálatának 

indokolása: 
 

Megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(a továbbiakban: Kötv.) 7. § 20. pontja értelmében nagyberuházásnak minősül. A beruházó a Forster 

Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által 2016-ban elkészíttette a tárgyi 
projekt kapcsán az előzetes régészeti dokumentációt és a feltárási projekttervet.  

 

Az örökségvédelmi alátámasztó dokumentáció ismeretében a régészeti feladatok ellátására a Kecskeméti 
Katona József Múzeum a Kötv. 92/D.§ (5), illetve a 22.§ (5) bekezdés a) pontja 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. 
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A beruházás nyilvántartott régészeti lelőhelyeket (Azonosítószáma: 59844, 59845) 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) pontban 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 496/2016. 

(XII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet) 10-11. § értelmében 

dokumentációt kell készíteni és azt a jogszabály által meghatározott időben és tartalommal az 

örökségvédelmi hatóságnak el kell juttatni. 
 

Az örökségvédelmi hatóság illetékességét a 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) 

pontja, valamint 1. 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 496/2016. (XII.28.) Korm. rendelet 72. §-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.  
A talajvédelmi hatóság hatáskörét a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § f) pontja, valamint a 14. § 

(4) bekezdése állapítja meg.  

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

melléklet I. táblázat B oszlopa alapján adta ki.  

 

* 
 

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

meg. 
 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

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

 

A módosításhoz kapcsolódó szakhatósági állásfoglalás indokolása: 

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

Természetvédelmi Főosztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.) fenti számú, 2017. december 21. 

napján érkezett megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Mercedes-Benz 
Manufacturing Hungary Kft. által üzemeltett Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 26500 

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

számon és BK-05/KTF/05472-12/2017. (KTFO-azonosító: 60536-34-6/2017.) számon módosított 
környezetvédelmi engedély ismételt módosítására irányuló eljárásban. 

 

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

(1122 Budapest, Határőr út 39.) által a karosszéria manipulációs és szortírozási tevékenység 
környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt (témaszám: E-1048-1-A).  

 

A Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 26500 hrsz.-ú telephelyre vonatkozó 60536-3-
86/2015. számon egységes szerkezetbe foglalt, 60536-3-93/2016. számon és BK-05/KTF/05472-12/2017. 

(KTFO-azonosító: 60536-34-6/2017.) számon módosított környezetvédelmi engedély ismételt 

módosítására az alábbiak miatt kerül sor: 
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MBMH Kft. a kecskeméti 26500 hrsz.-ú telephely zöldterületén K2 elnevezéssel új személyautógyárat 

létesít. 

 
A K2 gyár területén az MBMH Kft. egy új karosszéria manipulációs és szortírozási tevékenységet tervez 

megvalósítani. A tevékenység folytatásához 2 db egymáshoz kapcsolódó, építési engedélyhez kötött 

csarnoképület építése történik meg. Az üzemelés első ütemében a tárgyi karosszéria manipulációs és 
szortírozási tevékenység a meglévő (K1) üzemben gyártott karosszériákra terjed ki, míg a második 

fejlesztési ütemben, a K2 személyautógyár megvalósítását követően a tárgyi tevékenység ezen új gyárat is 

kiszolgálja. Továbbá, a második ütemmel egyidejűleg az egyik (a 230 jelű) jelenleg vizsgált csarnoképület 
funkcióváltása is tervbe van véve. 

 

A teljes személyautógyár termelési kapacitása a tárgyi fejlesztés következtében nem növekszik, mértéke 

a jelenleg érvényes környezetvédelmi engedély szerinti 199 680 szgk/év marad, míg a maximális termelési 
kapacitás is változatlanul 700 szgk/nap marad. 

 

Az üzemre vonatkozó gyártási tevékenység alapadatai közül az alábbi paraméterek nagysága változik: 
Üzemi terület: 1 852 320 m2-ről 2 682 320 m2-re  (kb. 830 000 m2 növekmény) 

Bruttó épületterület összesen: 370 327 m2-ről 426 088 m2-re (49 636 m2 + 6 125 m2 növekmény) 

 

A fejlesztés során az alábbi épületek valósulnak meg: 

230 jelű épület: 

Befoglaló mérete:  371,15 x 76,05 m 

Magassága:  29,5 m  
Összes bruttó szintterülete  49 636 m2 

A 230 jelű karosszéria manipulációs épületben a termelésből kikerülő festés előtti karosszériák logisztikai 

eligazítása, ellenőrzése, az esetlegesen felmerülő hibák beazonosítása, egyszerű kézi javítási folyamatai 
történnek. A működés első ütemében a karosszériákat a meglévő személyautógyár karosszéria üzemi 

(Rohbau) csarnokból tehergépjárművel, vagy targoncával szállítják át ebbe az épületbe a 235 jelű 

épületben található fogadó-átvevő kapun, illetve szortírozó berendezéseken keresztül. Az épületben 

telepítendő szállítópálya rendszeren keresztül mozgatva haladnak tovább a nyers karosszériák az 
ellenőrzéseket, az esetlegesen hibarögzítést, illetve a manuális szerelési munkálatokat követően a további 

átmeneti várakoztatási állomások felé. A karosszériák manipulációját és szortírozását követően, azok 

időzítve kerülnek vissza a meglévő K1 gyár hasonló funkciójú karosszéria tárolójába, majd onnan a 
festőüzemi részlegbe. 

Az üzemben dolgozók számára öltözőket, szociális helyiségeket alakítanak ki a 230 jelű épületben. 

 

235 jelű épület: 

A központi szortírozó főbb részei: 

 Előtér: 

Az előtér hat szintből áll, ahol minden szinten különböző mozgató berendezések találhatók. Az 

előtér mintegy 30 méter széles, 25 méter hosszú és 25 méter magas és így kb. 750 m2 alapterületű, 
illetve a bruttó szintterülete kb. 4 500 m2. 

 Magasraktár:  

Alapterülete: 1 625 m2 

 
VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS, CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS 

Az épületek vízellátását szennyvízelvezetését a telephelyen meglévő belső víziközművekhez történő 

csatlakozással oldják meg. 
A két csarnokban ivóvíz a szociális blokkokban kerül felhasználásra, így kizárólag kommunális jellegű 

szennyvíz keletkezésére lehet számítani. Technológiai vízhasználat nincs.  

 

A tetőszintről, a burkolt felületekről és utakról elfolyó csapadékvíz befogadója a telephelyen már 
kialakított, illetve a jövőben kiépülő szikkasztó-tározó rendszer. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: 
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A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 

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

FVM együttes rendelet tartalmazza. 
 

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

bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges a vízimunka elvégzéséhez, a 
vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély). A vízgazdálkodási hatósági 

jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rend. 3. § (1) értelmében vízimunka elvégzéséhez, 

vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az 
építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni. A tervezett csapadékvíz elvezető, 

elhelyező rendszer, vízellátó és szennyvíz elvezető hálózat vonatkozásában ezen jogszabály alapján 

kértem a vízjogi létesítési engedély iránti kérelem vízügyi hatóságra történő benyújtását. 

 
Jelen eljárás tárgya a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő 

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

rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 4. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű ügy, a 2006. évi LIII. tv. alapján a szakhatósági állásfoglalás kiadásának határideje 15 nap. 

 

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

 

A szakhatósági megkeresése 2017. december 21. napján érkezett a vízügyi hatóságra, melyre, valamint a 

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

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

A vízügyi hatóság a Ket. 78.§ (1) bekezdésére figyelemmel kéri az érdemi határozat megküldését. 
 

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

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

 
Szakhatósági állásfoglalásomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklet II. 3. 

pontja alapján, a hatályos jogszabályok figyelembevételével adtam ki. 
 

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

szíveskedjen hatóságom részére megküldeni. ” 
 

* 

 

A fentiek alapján a 60536-3-86/2015. számon egységes szerkezetben kiadott (többször módosított) 
jogerős környezetvédelmi engedélyt a rendelkező rész szerint módosítottam. 

 

A határozatot a R. 10. § (8) bekezdése és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontja alapján hoztam meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/05881-2/2017. (KTFO-azonosító: 60536-35-
1/2017.) számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel 

arra, hogy hatóságunk 2018. február 15. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 4. 

számú melléklet 9.1. és 21. pontja alapján határoztam meg. 

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

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

évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  
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A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

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

beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak 

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

tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánításra. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 2. § (1) bekezdése szerint az 

eljáró hatóság az általa hozott döntéseket hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését 

megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjének és 

Városföld Község Jegyzőjének, akik gondoskodnak annak közzétételéről.  

 

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

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

hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

 

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

meg. 

 
Kecskemét, 2018. január 9. 

 

                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Csókási Anita 
főosztályvezető 
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Kapják: 

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

2. Edicon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) tv. 
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

 (5000 Szolnok, Hősök tere 6.) HKP 

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

      (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)  HKP 

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

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

 (6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)  HKP                                                                                             

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

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

(6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9.) HKP                                                                                                   
10. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.)   HKP 

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

12.  Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  
    (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – kifüggesztésre külön levéllel, tv.                                                              

13. Csongrád Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

14. Bács-Kiskun  Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 (6000 Kecskemét, Deák Ferenc rér 3.) – tájékoztatásul, HKP                                                                        

15. Hatósági nyilvántartás 

16. Irattár 
 


