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H A T Á R O Z A T 
 

Az SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. (székhely: 9245 Mosonszolnok, Szabadság út 35., 
KÜJ: 100246456) – részére sommás eljárás keretében  

 

engedélyezem, 
 

hogy a Kecskemét, 0801/303 hrsz. alatti telephelyén légszennyező pontforrásokat működtessen az alábbiak 

szerint: 

 
A telephely adatai: 

Cím: 6000 Kecskemét, 0801/303 hrsz.  

KTJ: 102681218;  
EOVx: 168634 m,  

EOVy: 699423 m 

 

1.sz. technológia: Hőszolgáltatás 
 

Pontforrás azonosítója P1 (1. sz. gázkazán kéménye) P2 (2. sz. gázkazán kéménye) 

Kazánok műszaki adatai   

Gyártó, típus: Veismann Vitoplex 200 Veismann Vitoplex 200 

Gázégő műszaki adatai   

Gyártó, típus: Riello RS 310/E BLU FS1 Riello RS 310/E BLU FS1 

Teljesítmény: 3630 kW 3630 kW 

„LAL” jelentés szerinti azonosítók: T1 T2 

Kémény:   

magassága (m): 10,7 10,7 

kibocsátó felület (m2): 0,283 0,283 

 

A légszennyező pontforrásra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a 140 kWth és az ennél 
nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező 

anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 3. számú 

melléklete (gáz halmazállapotú tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések technológiai kibocsátási 
határértékei) alapján történt. 
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Szennyező anyag 
A légszennyező pontforrások technológiai 

kibocsátási határértéke (mg/m
3
) 

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) (1) 35 

Szén-monoxid (CO) (2) 100 

Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) (3) 350 

Szilárd anyag (7) 5 

 

A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % 
oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 

Előírások: 

1. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők. 

2. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, 
amely légszennyezettséget okoz. 

3. A P1 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, 2022. 

január 13-ig, kell a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM 
rendelet szerinti akkreditált méréssel megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 30 

napon belül be kell küldeni hatóságunkra. 

4. A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését méréssel, számítással, műszaki becsléssel, 
anyagmérlegek készítésével kell elvégezni.  

5. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási 

kötelezettségét a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM 
rendelet 12. § (1) bekezdés b) pontja, a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni. 

6. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII.23. ) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdései alapján kell teljesíteni.  
7. A berendezések kidobó nyílásain kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros 

mértékű légszennyezést. 

8. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást.  
9. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) 

szabad használni.  

10. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról hatóságunkat telefonon azonnal és 24 

órán belül írásban tájékoztatni kell. 

 

Az engedély érvényességi ideje: 5 év. 

A technológiai kibocsátási határértékek: 2017. I. negyedévtől érvényesek. 

 

Jelen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés 

megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok elvégzése alól. 

 

A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás 

pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi 

bírságot szab ki. 
 

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 fellebbezésnek van helye. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 
díjtétel 50 %-a, azaz 32 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 
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vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

A kérelmezőnek az eljárás 64 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját be kell fizetetnie. 

 

Jelen határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 
 

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

emelkedik. 
 

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

törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1b) bekezdésében foglaltakon alapul. 

 
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. február 1. 

 

Ellenérdekű ügyfél hiányában, az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt adva – sommás eljárás keretében 
– a Ket. 72. § (5) bekezdése alapján mellőztem az indokolást. 

 

Kecskemét, 2017. január 30. 
 

 

 

                                      Labancz Attila 
hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

                                       Csókási Anita 

                                      főosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. (9245 Mosonszolnok, Szabadság út 35.)               tv. 

2. Szabóné Gara Irén (5100 Jászberény, Thököly u. 20.)                                                                tv. 

3. Hatósági nyilvántartás  

4. Irattár  


