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H A T Á R O Z A T 
 

A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Mercedes út 1., KÜJ: 102 

340 417, KTJ: 102 032 177, IPPC (energiaközpont) KTJ: 102 149 833, IPPC (festőüzem) KTJ: 102 180 478) 
által 2017. június 8-án benyújtott – a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Terület elnevezésű, 26500 hrsz. 

alatti személyautógyár telephelyre vonatkozó – üzemi kárelhárítási tervet 

 

j ó v á h a g y o m. 

 

Előírások: 

1. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon 

azonnal és 8 órán belül írásban tájékoztatni kell. 
2. Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett 

változások rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról gondoskodni 

kell. 

3. A változásokról a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát 30 napon belül értesíteni kell a módosításra 

vonatkozó tervrészletek megküldésével.  

4. A tervet, a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – 5 évenként, 
továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében 

bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.  

5. Amennyiben az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása miatt a gazdálkodó 
szervezetnek nem kell tervet készíteni, úgy azt a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül 

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályához be kell jelenteni. 

6. Az üzemi terv egy példányát a gazdálkodó szervezet székhelyén, egy példányt a terv által érintett 
telephelyen kell tartani. Egy-egy példányát a területileg illetékes Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóságnak (6720 Szeged, Stefánia 4.), a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának (6728 Szeged Napos út 4.)  
és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságnak (6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.) meg kell 

küldeni. 
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A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály 35600/3238-1/2017.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály megkeresésére indult szakhatósági eljárásban a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 

(6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) által benyújtott, a Kecskemét, Deli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 

26500 hrsz. alatti személyautógyár telephelyre vonatkozó üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására irányuló 
eljárásban 

szakhatósági hozzájárulásomat megadom 

 
az alábbi előírások betartásával: 

 

1. Az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

2. A környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és 
mértékéről – amennyiben az a felszíni- és felszín alatti vizeket érinti – hatóságunkat és az 

ATIVIZIG-et haladéktalanul köteles tájékoztatni. 

3. A telephelyen lévő vízilétesítményeket a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell 
üzemeltetni. 

4. Káresemény bekövetkezte esetén a kiváltó okot azonnal meg kell szüntetni, a kárelhárítást célzó 

intézkedéseket haladéktalanul meg kell kezdeni. 
5. Az üzemi kárelhárítási terv 6.2. pontjában a területileg illetékes hatóságokat/igazgatási szervezeteket 

felsoroló listában hatóságunk elérhetőségét módosítani szükséges az alábbiak szerint: 

 

Csongrádi Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

Igazgató-helyettesi Szervezet  

Katasztrófa védelmi Hatósági Osztály  

Cím: 6728 Szeged, Napos út 4. 
Tel.: (62) 549-340 

E-mail: vizugy.csongrad@katved.gov. hu 
 

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. 1. fokú eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott fellebbezésben lehet.” 

 

A határozat 2022. július 30. napjáig érvényes. 
 

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 10 000 Ft illetékbélyeggel ellátott fellebbezésnek van helye. 

 

A kérelmezőnek az eljárás 5 000 Ft illetékét le kell rónia. 
 

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre 

emelkedik. 

I N D O K O L Á S 

 

A Daimler AG tulajdonában lévő magyarországi székhelyű Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 
megbízása alapján az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest Határőr út 39.) 

felülvizsgálta a Kecskemét 26500 hrsz. alatti személyautógyár telephelyére vonatkozó üzemi kárelhárítási 

tervet. 

Az aktualizált üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyás céljából a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 
2017. június 8. napján benyújtotta hatóságunkra. 

 

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R.) 6. § (5) bekezdése szerint a területi és az üzemi tervet - amennyiben az érinti az 1. 

§ a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet, a vízügyi hatóság szakhatósági közreműködésével - a 

környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá. 

mailto:csongrad@katved.gov
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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. 
 

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 1. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 4. pontja alapján jelen eljárás tárgya 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 
 

Okirattári nyilvántartásunk és a tervdokumentáció felülvizsgálata során a következőket állapítottuk 

meg: 

 

A tervet Buda Botond környezetvédelmi szakértő készítette. A tervező a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki 
Kamara tagja (regisztrációs szám: 13-13182), a kárelhárítási terv elkészítésére jogosultsággal rendelkezik.  

 

Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. a Kecskemét 26500 hrsz. alatti telephelyén, az 
energiaközpontban végzett tevékenységére, a BK-05/KTF/01095-11/2017. számú (KTFO-azonosító: 60536-

30-5/2017.) számon kiadott, 2028. június 21. napjáig érvényes egységes környezethasználati engedéllyel, 

valamint a festéküzemben folytatott tevékenységre, 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], 2028. 
augusztus 11. napjáig érvényes egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. 

 

Az üzemi kárelhárítási terv 2017. június 8. napján hatóságunkhoz benyújtott változata az Alsó-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 82177-1-4/2011. számú határozatával 

jóváhagyott, 2017. június 30. napjáig érvényes üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata és aktualizálása, 

melyet a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. jóváhagyott. 

 
A kárelhárítási tervre vonatkozó jogszabályi követelményeket a R. rögzíti. 

 

A R. 6. § (3) bekezdése értelmében, üzemi terv készítésére a R. 2. számú melléklete szerinti tevékenység 
végzője köteles. 

 

A R. 9. § (1) értelmében, a terveket a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül 
– ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi 

körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia. 

 

A tárgyi tevékenység a R. 2. számú melléklet 1.1. pontja (Tüzelőberendezések 50 MWth-ot meghaladó 
bemenő hőteljesítménnyel), a 2.6. pontja (Fémek és műanyagok felületi kezelésére szolgáló létesítmények 

elektrolitikus vagy kémiai folyamatokkal, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m3-t) valamint 

12. pontja (Gépipar, fémfeldolgozás: anyagok, tárgyak vagy termékek felületi kezelésére szerves oldószereket 
használó létesítmények, különösen felületmegmunkálásra, nyomdai mintázásra, bevonatolásra, 

zsírtalanításra, vízállóvá tételre, fényesítésre, festésre, tisztításra vagy impregnálásra, 150 kg/óra vagy 200 

tonna/év oldószer-fogyasztási kapacitás felett) alá sorolható. 
 

A tárgyi telephelyen folytatott tevékenység vonatkozásában az engedélyes a R. 7. §, illetve 1. számú 

melléklete szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő üzemi kárelhárítási tervet nyújtott be hatóságunkra. 

 
A fentiek értelmében elkészített és benyújtott üzemi kárelhárítási terv szerkezeti felépítésében és tartalmában 

megfelel a R.-ben felsorolt követelményeknek, ezért hatóságunk annak jóváhagyásáról döntött a rendelkező 

részben foglaltak szerint. 
 

* 
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A szakhatóságot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. 

törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése és a Rendelet 29. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 

2017. június 13-án. 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Osztály szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben előírtam.  
 

A szakhatósági állásfoglalás indokolása: 

„A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály fenti számú, 2017. június 13. napján érkezett megkeresésében a vízügyi hatóság szakhatósági 

állásfoglalását kérte a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mercedes út 1.) által 

benyújtott, a Kecskemét, Déli Gazdasági Fejlesztési Területen lévő 26500 hrsz. alatti személyautógyár 

telephelyre vonatkozó aktualizált üzemi kárelhárítási terv jóváhagyására irányuló eljárásban. 
 

Az eljáró hatóság vízügyi hatóság részére elektronikus úton rendelkezésre bocsátotta a tárgyi telephely 

aktualizált üzemi kárelhárítási tervét (készítője: EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 
Budapest. Határőr út 39.), Témaszám: E-1028). Az első üzemi kárelhárítási terv 2011. március hónapban 

készült, amit az illetékes Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

2011. május 17-i keltezésű, 82.177-1-2/2011. számú határozatában 2016. március 1. napjáig előírások 
mellett jóváhagyott. Ezt követően 2012. áprilisában az eredetileg készített változat aktualizálásra került és 

már az MBMH üzem építése, beüzemelése és a rendes üzemű kereskedelmi gyártás megkezdése után készült, 

így reálisan tükrözte a ténylegesen megvalósult helyzetet és a tényleges működést körülményeket. A terv ezen 

változatát az illetékes Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2012. 
júniusában, a 82177- 1-4/2012. ikt. sz. határozatával 2017. június 30-ig jóváhagyta. Az üzemi kárelhárítási 

terv jelenlegi (2017. júniusi) változata a jelenleg érvényes és jóváhagyott kárelhárítási terv felülvizsgálatát 

és aktualizálását jelenti. Az előző üzemi kárelhárítási terv készítése óta eltelt időben a tárgyi személyautó 
gyártó üzemben jelentős technológiai módosítás nem történt, így a terv rendkívüli felülvizsgálata nem merült 

fel. 

 

A vízügyi hatóság részére megküldött dokumentációban foglaltak alapján megállapítottam, hogy a benyújtott 
dokumentáció szerkezeti felépítésében és tartalmában megfelel a környezetkárosodás megelőzésének és 

elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet tartalmi követelményeinek. 

 
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (6000 Kecskemét Mercedes út 1.) a Kecskeméti Autógyár 

(Kecskemét, belterület 26500 hrsz. alatti ingatlan) telken belüli vízellátás, szennyvíz elvezetés és a festőüzemi 

szennyvíz előkezelő rendszer vízilétesítményeire, valamint a telephely szennyvízkibocsátására vonatkozóan a 
67665-6-14/2013. számon kiadott, TVH-67665-11-2/2014., és TVH-67665-17-9/2015., TVH-67665-6-

20/2016. és TVH-95021-7-8/2016. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az 

engedély hatálya: 2020. szeptember 30. napja. 

 

Előírások indokolása: 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28. § (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 

személyautógyár meglévő vízilétesítmények vonatkozásában ezen jogszabály alapján kértem a vízjogi 

üzemeltetési engedélynek megfelelő üzemeltetést. 
 

A tájékoztatási kötelezettséget a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése írja elő. 

 
A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek - azaz jelen eljárás tárgya - a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 

kijelöléséről szóló 192/2008. (VII. 30.) 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 kibocsátásának határideje 15 nap. 

 



5 
 

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 megkeresés 2017. június 13. napján érkezett a vízügyi hatóságra, melyre 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.) Kormányrendelet 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 6. melléklet II. táblázat 5. pont 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.” 

 
* 

 

Határozatomat a R. 6. § (5) bekezdése alapján hoztam meg. 

 
A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/02310-2/2017.. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. 

augusztus 8. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 
 

Az ügyintézési idő lejártának napja: 2017. július 5. 

 

Az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (1) 
bekezdése és az Itv. melléklet XIII. fejezet 1. pontja alapján állapítottam meg. 

 

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  
 

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

megtámadott döntést hozta. 
 

A jogorvoslati eljárási illetékét az Itv. melléklet XIII. fejezet 2/a. 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 és 

Városföld Község Jegyzőjének, akik gondoskodnak annak közzétételéről.  

 
A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 6. § (5) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

* 

Hatóságunk BK-05/KTF/02310-3/2017. számú hiánypótlási felhívását (az államigazgatási eljárási illeték 

lerovása) a kérelmezőnek teljesítenie kell, ezért kérem, szíveskedjenek az Itv. 28. §-ának (1) bekezdésében 



6 
 

előírt, az Itv. XIII. fejezetének 1. pontja szerinti - ötezer – forint értékű eljárási illetéket jelen határozatunk 

kézhezvételétől számított 8 napon belül illetékbélyeg formájában leróni a környezeti nyilatkozat 

elbírálására. 
 

Kecskemét, 2017. június 28. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Kapják: 

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

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

3. Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.) 

4. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

5. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.)                                HKP 

6. Hatósági Nyilvántartás 

7. Irattár 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Csókási Anita 
főosztályvezető 

 


