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H A T Á R O Z A T 

 

 

Az IBV Hungária Világítástechnikai és Műanyagipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6100 

Kiskunfélegyháza, Csanyi út 71., adószám: 11203094-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-103426, KÜJ: 100 

172 188, hivatalos elektronikus elérhetőség: 11203094#cegkapu, rövidített név: IBV Hungária Kft.) – 

részére, a 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út 71. (EOV koordináták: EOVX: 150 549 m, EOVY: 712 500 m, 

KTJ szám: 100 423 357, IPPC KTJ szám: 102 191 957) alatti telephelyen folytatott tevékenységre vonatkozó, 

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

(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 2. számú mellékletének 4.1. h) pontja [„Szerves anyagok 

előállítása: műanyagok (polimerek, szintetikus szálak és cellulóz alapú szálak)]” szerinti tevékenység 

folytatásához BK/KTF/06758-13/2021. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyt – az 

egységes körzethasználati engedélybe foglalt, külön jogszabályban előírt engedélyek (levegőtisztaság-

védelmi üzemeltetési engedély) módosítása iránti kérelemre – az alábbiak szerint 

 

módosítjuk: 

 

I. Az engedély 8-10. oldalán, „A TEVÉKENYSÉG LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI 

VONATKOZÁSAI” fejezet az alábbiak szerint módosul: 

 

Technológia 

száma 

Pontforrás 

Száma Megnevezése 
Magassága 

(m) 

Kibocsátó 

felülete 

(m
2
) 

Légszennyező 

anyag 

1 

P1 
Sztirol elszívó 

kürtő I. 
36 1,25 

sztirol, szilárd 

anyag 

P17 
Sztirol elszívó 

kürtő II. 
36 1,54 

sztirol, szilárd 

anyag 

2 P8 
Porelszívó 

kürtő 1. 
12 0,19 szilárd anyag 

3 

P2 
Buderus 

gázkazán 

1. 

13 0,21 
SO2, NOX, CO, 

szilárd anyag 

P9 
Buderus 

gázkazán 

2. 

13 0,21 
SO2, NOX, CO, 

szilárd anyag 
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P10 

Gyors 

gőzfejlesztő 

Certuss-

Universal 

13 0,21 
SO2, NOX, CO, 

szilárd anyag 

P11 
Gyors gőz-

fejlesztő Certuss 

Junior 

13 0,21 
SO2, NOX, CO, 

szilárd anyag 

P12 
Gyors 

gőzfejlesztő 

GMT-150 kazán 

11 0,21 
SO2, NOX, CO, 

szilárd anyag 

P14 
Blowtherm 1. 

gázkazán 
8 0,049 

SO2, NOX, CO, 

szilárd anyag 

P16 
Blowtherm 2. 

gázkazán 
8 0,049 

SO2, NOX, CO, 

szilárd anyag 

4 

P13 
Festő/kompozit 

elszívó kürtő 
11 0,715 

1,6-HDI, toluol, 

etil-benzol, 

xilolok, sztirol, 

aceton, etil-acetát, 

n-butil-acetát, 

paraffin-

szénhidrogének, 

dibenzoil-peroxid, 

szilárd anyag 

P26 

Mosogató 

javító elszívó 

kürtő 

8 0,16 aceton, szilárd 

5 

P19 
PUR habosító 

elszívó kürtő 2. 
6 0,126 

4,4-metilén-

difenil-diizocianát, 

2,4-toluol-

diizocianát, 1,6-

hexametil-

diizocianát, 2,6-

toluol-diizocianát, 

metil-glikol, etil-

glikol, butil-glikol, 

butil-diglikol, 

aceton, xilolok, 

sztirol, toluol, 

szilárd anyag 

P20 
PUR habosító 

elszívó kürtő 3. 
6 0,126 

4,4-metilén-

difenil-diizocianát, 

2,4-toluol-

diizocianát, 1,6-

hexametil-

diizocianát, 2,6-

toluol-diizocianát, 

metil-glikol, etil-

glikol, butil-glikol, 

butil-diglikol, 

aceton, xilolok, 

sztirol, toluol, 

szilárd anyag 
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P28 
PUR habosító 

elszívó kürtő 4. 
3 0,126 

4,4-metilén-

difenil-diizocianát, 

2,4-toluol-

diizocianát, 1,6-

hexametil-

diizocianát, 2,6-

toluol-diizocianát, 

metil-glikol, etil-

glikol, butil-glikol, 

butil-diglikol, 

aceton, xilolok, 

sztirol, toluol, 

szilárd anyag 

6 

P13 
Festő/kompozit 

elszívó kürtő 
11 0,715 

sztirol, aceton, 

metil-metakrilát, 

szilárd anyag 

P15 
Kompozit 2. 

kürtő 
11 0,715 

sztirol, aceton, 

metil-metakrilát, 

szilárd anyag 

P21 
Kompozit 3. 

szárító kürtő 
11 0,049 

foszforsav, toluol, 

etil-benzol, 

xilolok, terc-butil-

benzol, sztirol, 

aceton, metil-etil-

keton, n-butil-

acetát, metil-

metakrilát, 

heptánok, oktánok, 

paraffin-

szénhidrogének, 

szilárd anyag 

P29 
Kompozit 4. 

kürtő 
11 0,025 

2,6-toluol-

diizocianát, 1,6-

hexametil-

diizocianát, 4,4-

metilén-difenil-

diizocianát, 2,4-

toluol-diizocianát, 

szilárd anyag 

P23* 
Kompozit 5. 

kürtő 
11 0,715 

sztirol, aceton, 

metil-metakrilát, 

szilárd anyag 

P24* 
Kompozit 6. 

kürtő 
11 0,715 

sztirol, aceton, 

metil-metakrilát, 

szilárd anyag 

P25* 
Kompozit 7. 

kürtő 
11 0,715 

sztirol, aceton, 

metil-metakrilát, 

szilárd anyag 

7 P27 
Lámparagasztás 

elszívó kürtő 
6 0,126 

dibenzoil-peroxid, 

metil-metakrilát, 

toluol, xilolok, 

sztirol, aceton 

*Pontforrás létesítési engedély 
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II. Az engedély 22. oldalán, az „ELŐÍRÁSOK” fejezet, „LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM” 

alfejezet 28. előírási pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

28. A P19, P20 és P28 jelű pontforrásokra megállapított technológiai kibocsátási határértékek a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.1.1., 2.3.1. és 2.4. pontja 

szerint: 

5. számú technológia 

Légszennyező 

anyag 
Pontforrás Osztály 

Tömegáram 

(kg/h) 

Határérték 

(mg/m
3
) 

4,4-metilén-

difenil-

diizocianát 

P19, P20, 

P28 

Határértékkel nem szabályozott 1,6-hexametil-

diizocianát 

2,6-toluol-

diizocianát 

2,4-toluol-

diizocianát 
A 

0,1 vagy ennél 

nagyobb 
20 

metil-glikol 
B 

2 vagy ennél 

nagyobb 
100 

etil-glikol 

butil-glikol 

C 
3 vagy ennél 

nagyobb 
150 

butil-diglikol 

aceton 

xilolok 

sztirol 

toluol 

szilárd anyag O 
0,5-ig 150 

0,5-nél nagyobb 50 

A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K 

hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. 

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a 

légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a 

kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m
3
-ben 

megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell 

alkalmazni.  

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egyidejűleg történő kibocsátása 

esetén is meg kell tartani a fenti határértékeket. 

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása 

esetén a kibocsátási határérték: 3 kg/h vagy ennél nagyobb tömegáram esetén 

összesen legfeljebb 150 mg/m
3
, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában 

sem léphető túl. 

 

* 

 

Jelen módosítás a BK/KTF/06758-13/2021. számon kiadott egységes környezethasználati engedély 

egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 

Az egységes környezethasználati 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, vagy az R. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén 

környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére. 
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A kérelmező az eljárás 210.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott 

tartalmi követelményeknek megfelelő keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez (a továbbiakban: 

bíróság) kell címezni.  

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is 

előterjesztheti. 

A közigazgatási per eljárási illetéke 30.000 Ft. A felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a 

közigazgatási bírósági eljárásban illetékfeljegyzési jog illeti meg. Akit tárgyi illetékfeljegyzési jog illet meg, 

mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez. 

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban a bíróságtól az 

eljárás során bármikor azonnali jogvédelem kérhető.  
 

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 

tartja tárgyalást tart.  
 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

Az IBV Hungária Világítástechnikai és Műanyagipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6100 

Kiskunfélegyháza, Csanyi út 71., adószám: 11203094-2-03, cégjegyzékszám: 03-09-103426, KÜJ: 100 

172 188, hivatalos elektronikus elérhetőség: 11203094#cegkapu, rövidített név: IBV Hungária Kft.) 2021. 

december 8. napján – a 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út 71. (EOV koordináták: EOVX: 150 549 m, EOVY: 

712 500 m, KTJ szám: 100 423 357, IPPC KTJ szám: 102 191 957) alatti telephelyen folytatott 

tevékenységre vonatkozó, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 2. számú mellékletének 4.1. h) 

pontja [„Szerves anyagok előállítása: műanyagok (polimerek, szintetikus szálak és cellulóz alapú szálak)]” 

szerinti tevékenység folytatásához BK/KTF/06758-13/2021. számon kiadott egységes 

környezethasználati engedély módosítása  [az egységes környezethasználati engedélybe foglalt, külön 

jogszabály alapján előírt levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély módosítása] iránt – kérelmet 

terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az előterjesztett és kérelmet érdemben megvizsgálva hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

 

A kérelemben leírtak szerint a KVII-63/2021. számú jegyzőkönyv adatai alapján a P28 jelű 

pontforrásnál, a 2021. október 26. napján történt emisszió mérés során több olyan légszennyező 

anyagot is azonosítottak (1,6-hexametil-diizocianát, 2,6-toluol-diizocianát, sztirol, toluol), amelyek nem 

szerepeltek az egységes környezethasználati engedélyben, így szükségessé vált az engedély módosítása. 

Tekintettel arra, hogy az 5. számú technológia minden pontforrásánál ugyanazok a légszennyező 

komponensek kibocsátása várható, így az engedélyes a P19 és P20 jelű pontforrások esetében is 

kérelmezte a légszennyező anyagok módosítását. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) 

bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e 
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bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – a Bács-Kiskun megyei települések (köztük: 

Kiskunfélegyháza település) vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Lvr.) 22. § (1) bekezdése és 

22. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó 

légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott 

technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e 

rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő. 

A területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás, illetve környezeti hatásvizsgálati eljárás hatálya alá tartozó légszennyező forrás esetén 

az engedélyezési eljárásában levegőminőségi tervben és az ózoncsökkentési programban foglaltakra való 

tekintettel, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

jogszabály szerint meghatározott elérhető legjobb technika alapján állapítja meg. 

 

Az R. 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az 

egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. 

 

Az 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 fentieknek megfelelően az egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltak szerint 

módosítottuk. 

 

A P28 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását a KVII Kft. (1141 Budapest, Zsálya u 17. 1. em. 

1.) akkreditált laboratóriuma 2021. október 26. napján szabványos méréssel vizsgálta. A vizsgálatban 

közreműködött a Környezettechnológia Kft. (1151 Budapest, Szántóföld u. 2/a) akkreditált laboratóriuma is. 

 

Az emisszió mérésről készült KVII-63/2021. számú jegyzőkönyv adatai alapján a vizsgálat időpontjában a 

technológiák átlagos üzemvitellel működtek, üzemzavar nem volt, a vonatkozó jogszabály által előírt 

technológiai kibocsátási határértékek teljesültek. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 3. számú 

mellékletének 6. és 10.3. pontja alapján határoztuk meg. 

 

A kérelmező ügyfél igazolta az eljárás 210.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését. 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás feltételei nem álltak 

fenn (tényállás tisztázás, illetve szakkérdés vizsgálata szükséges), hatóságunk az Ákr. 43. § (2)-(3) bekezdése 

alapján a 2021. december 13. napján kelt, BK/KTF/09942-2/2021. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet az 

ügy tárgyáról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel 

lehetőségéről, a kérelmező ügyfél nevéről, a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő túllépésének 

jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

A módosítás vonatkozásában az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok nem kerültek 

megkeresésre, tekintettel arra, hogy hatáskörüket a módosítás nem érinti.  

 

A Rendelet 28. § (1) bekezdése alapján szakkérdéssel kapcsolatos megkeresésre az egységes 

környezethasználati engedély módosításának jellege alapján nem volt szükség.  

 

* 
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A fentiekre tekintettel, az előterjesztett kérelemnek helyt adva, a rendelkező részben foglaltak szerint az 

engedélyt módosítottuk. 

 

A határozatot az R. 20. § (3) bekezdése és az R. 20/A. § (10) bekezdése alapján hoztuk meg. 

 

Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység jogkövetkezményeit 

az R. 26. § (4) bekezdése határozza meg. 

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (4) bekezdése, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdése és 

az R. határozza meg. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk tájékoztatást. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

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

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és 39. § (2) 

bekezdése rendelkezik. 

A keresetlevél tartalmát a Kp. 37. §-a határozza meg. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtunk tájékoztatást. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

Az azonnali jogvédelem iránti kérelemre vonatkozó tájékoztatás a Kp. 50. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakon alapul. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdése és a 

bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi 

CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. pontja alapján állapítottuk meg. 

 

A Kp. 77. § (1) bekezdése értelmében, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja 

szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. 

 

Az elsőfokú közigazgatási bírósági eljárás illetékének a mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése határozza meg. 

A közigazgatási perben a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – megillető tárgyi 

illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja és 59. § (1) bekezdése alapján adtunk 

tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét az R. 20. § (3) bekezdése és az R. 20/A. § (10) bekezdése, 

illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2022. március 9. 

  

 

 

 

 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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Kapják:  

 

1. IBV Hungária Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi út 71.)  11203094#cegkapu 

2. BKMKH Kiskunhalasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

(6400 Kiskunhalas, Semmelweis tér 28. HKP 

3. BKMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)  HKP 

4. BKMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály  

(6000 Kecskemét, Halasi út 36.)  HKP 

5. BKMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Hulladékgazdálkodási Osztály (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.)  HKP 

6. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  

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

7. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

(6000 Kecskemét Deák Ferenc u. 3.)  HKP 

8. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata  

(6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos utca 1.)  HKP 

9. Hatósági nyilvántartás 

10. Irattár 
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