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

engedély hivatalbóli (szerződéskötés szükségességére 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 egységes környezethasználati engedély 
levegővédelmi fejezeteit CSZ/01/15728-5/2016. számon (KTFO-azonosító: 60536-6-100/2016.) módosító – 

határozatot – hivatalból – az alábbiak szerint 

 

módosítom: 

 

I. A rendelkező részben  a „LEVEGŐVÉDELEM” fejezet, „MÉRÉSEKKEL KAPCSOLATOS 

ELŐÍRÁSOK” cím, „Környezeti levegőminőség (immisszió) mérése” rész 54. előírás i) alpontja az 

alábbira módosul: 

 

i) Az immisszió mérőrendszer berendezéseiben és/vagy annak akkreditált mérőszervezetében történt 

változást a környezetvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni. „A levegőterheltségi szint és a 

helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 

kapcsolatos szabályokról” rendelkező jogszabályi előírásoknak való megfelelést, és a Mercedes-

Benz Kft. telephelyén 2015. október 1-től mért immissziós adatsorokhoz való folyamatos 

illeszkedésük, összehasonlíthatóságuk biztosítását hitelt érdemlően kell igazolni. 

 

Határidő: változás bekövetkeztét követő 8 napon belül. 

 

II. Az indokolás részben az 54. előírás i) alpontjának alábbi indokolását törlöm: 

 
„A környezetvédelmi hatóság álláspontja szerint a telephelyen működő immisszió mérőrendszer 

berendezéseire és az üzemeltető személyére vonatkozóan legalább 10 éves szerződéskötés szükséges a 

folyamatos mérés adatsorainak összehasonlíthatósága miatt.” 

 

Jelen határozat a CSZ/01/15728-5/2016. számú (KTFO-azonosító: 60536-6-100/2016.) módosító 

határozat 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 Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 
példányban benyújtandó 15 000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van helye. 
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Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre 

emelkedik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Hatóságunk jogelődje, a Csongrád Megyei Kormányhivatal 60536-6-91/2016. számú határozatával, a 2016. 
június 15-én benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján egységes környezethasználati engedélyt 

adott a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. részére a Kecskemét Déli Gazdasági Fejlesztési 

Területen, a 26500 hrsz. alatti telephelyre a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. sz. mellékletének 

2.6. pontja szerinti (Fémek és műanyagok felületi kezelése elektrolitikus, vagy kémiai folyamatokkal, ahol az 

összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m3-t) és 12. pontja szerinti (Anyagok, tárgyak vagy termékek 

felületi kezelése szerves oldószerekkel, különösen felületmegmunkálás, nyomdai mintázás, bevonatolás, 
zsírtalanítás, vízállóvá tétel, fényesítés, festés, tisztítás vagy impregnálás céljából, 150 kg/óra vagy 200 

tonna/év oldószer-fogyasztási kapacitás felett.) tevékenység folytatásához. 

 
A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 192/2008. (VII. 

30.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 4. pontja 
alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal 60536-6-97/2016. számon a 60536-6-91/2016. számú egységes 

környezethasználati engedély levegővédelmi előírásainak 54. pontját hivatalból módosította.  
Az 54. pont i) alpontjában az alábbiak kerültek előírásra: 

i) „Az immisszió mérőrendszer berendezéseiben és/vagy annak akkreditált mérőszervezetében 

történt változást a környezetvédelmi hatóságnak írásban be kell jelenteni. „A levegőterheltségi 

szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 

értékelésével kapcsolatos szabályokról” rendelkező jogszabályi előírásoknak való megfelelést, 

és a Mercedes-Benz Kft. telephelyén 2015. október 1-től mért immissziós adatsorokhoz való 

folyamatos illeszkedésük, összehasonlíthatóságuk biztosítását hitelt érdemlően kell igazolni. 

   Határidő: szerződéskötést követő 8 napon belül.” 

 

Az előírás módosítását a Csongrád Megyei Kormányhivatal – többek közt – az alábbiakkal indokolta: 

„A környezetvédelmi hatóság álláspontja szerint a telephelyen működő immisszió mérőrendszer 

berendezéseire és az üzemeltető személyére vonatkozóan legalább 10 éves szerződéskötés szükséges a 

folyamatos mérés adatsorainak összehasonlíthatósága miatt.” 

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal CSZ/01/15728-5/2016. számon (KTFO-azonosító: 60536-6-100/2016. 

a fenti, 60536-6-91/2016. számon kiadott (60536-6-97/2016. számon módosított) egységes 

környezethasználati engedély levegővédelemmel kapcsolatos fejezeteit egységes szerkezetben (a P205 jelű 
pontforrás megszüntetése kapcsán) kérelemre módosította, a fent idézett indokolást továbbra is fenntartva. 

 

Hatóságunk BK-05/KTF/02540-3/2017. számú (KTFO-azonosító: 60536-6-105/2017.) határozatával a 
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 engedély 54. előírás c) alpontját 

kérelemre (az immisszió mérési módszerre vonatkozóan) módosította. 
 

A hatóságunk a jogelőd Csongrád Megyei Kormányhivatal fenti szerződéskötésre vonatkozó álláspontját 

felülvizsgálta és annak az indokolás részből való törléséről rendelkezett, továbbá erre tekintettel módosította 

az 54. előírás i) alpontját a rendelkező részben foglaltak szerint.  
 

A R. 20/A. § (10) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati 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 
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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. 
  

A módosítás vonatkozásában a Rendeletben meghatározott szakhatóságok nem kerültek megkeresésre, 

tekintettel arra, hogy hatáskörüket a módosítás nem érinti. 
 

A határozatot a R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hoztam meg. 

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

CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.  

 

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

 

A fellebbezési illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (2) 
bekezdése pontja alapján állapítottam meg. 

 

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.  

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 
bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2017. szeptember 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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 
 


