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Ikt. szám: BK-05/KTF/02540-3/2017. 

Hiv. szám: - 
Melléklet: - 

Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes 

Telefon: +36 (76) 795-862 

 

Tárgy: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Kecskemét (Festőüzem), egységes környezethasználati engedély 

nem jelentős változtatás miatti (immisszió mérési módszerre vonatkozó) módosítása, eljárást lezáró határozat 

 

H A T Á R O Z A T 

  

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) részére – a Kecskemét, 
Déli Gazdasági Fejlesztési Terület elnevezésű, 26500 hrsz. alatti telephelyre a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal által 60536-6-91/2016. számon kiadott [60536-6-97/2016. számon és CSZ/01/15728-

5/2016. számon (KTFO-azonosító: 60536-6-100/2016.) módosított] – egységes környezethasználati 

engedélyt az engedélyes kérelmére az alábbiak szerint 
 

módosítom: 

 

I. Az engedély rendelkező részében  a „LEVEGŐVÉDELEM” fejezet, „MÉRÉSEKKEL 

KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK” cím, „Környezeti levegőminőség (immisszió) mérése” rész 54. előírás 

c) alpontja az alábbira módosul: 

 

c) 2015. október 1-től üzemszerűen 1 mérőponton működő immisszió mérőrendszer az alábbi 

komponensek folyamatos 1 órás és 24 órás átlag mérési eredmények biztosítását az alábbi műszaki 

tartalom alapján kell a meteorológiai adatokkal együtt mérni: 

 NO-NO2-NOx: folyamatos mérése /kemilumineszcencia, 

 PM10: folyamatos mérése / -sugár abszorpció vagy azzal egyenértékű mérési módszer, 

 PM2,5: folyamatos mérése / -sugár abszorpció vagy aktív / szakaszos mintavétele 

gravimetriás vizsgálathoz vagy azzal egyenértékű, 

 O3: folyamatos mérése / UV fotometria, 

 BTEX (benzol, toluol, etil-benzol, xilolok): folyamatos mérése / gázkromatográfia, 

 meteorológiai paraméterek: szélirány, szélsebesség, légnyomás, relatív nedvességtartalom, 

hőmérséklet. 

 

Jelen határozat az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
 

Az engedélyesnek az eljárás 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját be kell fizetnie, egyéb eljárási 

költség nem merült fel.  
 

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul. 

 
Ellenérdekű ügyfél hiányában, az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt adva a Ket. 72. § (4) bekezdés a) 

pontja alapján mellőztem az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást. 
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A Ket. 14. § (3) bekezdés b) pontja alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján 

kormányrendelet e törvénytől és az ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket 
állapíthat meg a közlésre. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

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

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

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

gondoskodik annak közzétételéről.  

 
Kecskemét, 2017. június 29. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

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

2. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                        HKP 

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

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

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

5. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

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

6. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

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

7. Hatósági nyilvántartás 

8. Irattár 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 

 


