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H A T Á R O Z A T 

 
 

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (rövidített elnevezése: MANK Nonprofit 

Kft., székhely: 2000 Szentendre, Bogdányi u. 51., KÜJ: 103164056) – a továbbiakban engedélyes – részére  
 

engedélyezem, 

 
hogy a Kecskemét, Műkertváros 2. szám alatti telephelyen helyhez kötött légszennyező pontforrást 

üzemeltessen az alábbi feltételekkel: 

 

Telephely adatai:  6000 Kecskemét, Műkertváros 2. (8245 hrsz.) 
    KTJ: 102690508 

    EOVX: 173317 m 

    EOVY: 700115 m 

 

1. sz. technológia: Hőenergia termelés 

 

Pontforrás azonosítója P1 

Kazánok műszaki adatai  

Típus: 
1. számú kazán 

ERKA SUPER 90 

2. számú kazán 

ERKA SUPER 90 

Teljesítmény (kW): 174 116 

„LAL” jelentés szerinti azonosítók: T1 T2 

Kémény:  

magassága (m): 17  

kibocsátó felület (m2): 0,096 

 
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 P1 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását 5 évente kell akkreditált 
méréssel igazolni. 

2. A P1 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, 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 kell megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet 2022. április 30-ig be kell küldeni 

hatóságunkra. 

3. A berendezések kidobó nyílásán kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros 
mértékű légszennyezést. 

4. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást. 

5. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) 
szabad használni.  

6. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrás 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. 

7. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII. 23.)  Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni. 
8. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon 

azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell. 

9. Jelen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés 
megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok elvégzése alól. 

 

Az engedély érvényességi ideje: 5 év. 

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei 2017. II. 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 Hivatalhoz, 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 16 000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

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

feltüntetni jelen határozat számát. 
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A kérelmező az eljárás 32 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

I  N  D  O  K O  L  Á  S 

 

A MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. május 3-án a Kecskemét, Műkertváros 
2. szám (8245 hrsz.) alatti telephelyen lévő P1 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély 

iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz. 

 
A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták. A technológia alkalmazása során nem várható a 

légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való átterjedése.  

 

A környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság bevonását az alábbiak szerint biztosította: a honlapján közzétette 
az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – 

megküldte a létesítés helye szerinti önkormányzat jegyzőjének. A közlemény Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalban 2017. május 11. napjától 2017. május 29. napjáig közzétételre került, mellyel 
kapcsolatosan észrevétel - Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2017. június 2-án 

megküldött tájékoztatása szerint - nem érkezett. 

 
A kérelmet megvizsgálva megállapítható, hogy a rendelkező részben foglalt előírások teljesítése esetén a 

tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz. 

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban R.) 22. § (1) bekezdése 
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 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 P1 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. 2017. március 

30-án megmérte. A 152/2017 számú jegyzőkönyv alapján a P1 jelű légszennyező pontforrás 
légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértékeket. 

A következő mérést a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. 

sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a 
mérések gyakorisága) alapján 5 év múlva kell elvégezni és a mérési jegyzőkönyvet 2022. április 30-ig kell 

megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.  

 
Előírásainkat a R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a R. 31. és 32. §-ában 

előírtakon alapulnak. 

 
A határozat a R. 22.§ (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

A kibocsátási határértékeket 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 adtuk ki. 

 
A P1 jelű légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 

szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § b) pontja alapján kell elvégezni. 
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Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. 

számú melléklet I/14. pontja alapján határoztam meg. 
 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. június 13. 

 
A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/01509-2/2017. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. július 3. 

napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 
 

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 levegővédelmi követelmények be nem tartásának jogkövetkezményeit az R. 34. § (1)-(4) bekezdése 

határozza meg, az ügyfelet erről a Ket. 72. § (1) bekezdésének df) pontja alapján tájékozattam. 

 
A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

A területi környezetvédelmi hatóság az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése 

állapítja meg. 
 

Kecskemét, 2017. június 13.                          
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