
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

Cím: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.. Pf. 642 

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

 

 

BÁCS-K ISK UN ME GY EI KO RM ÁNYH IV ATA L  

KECS KEM ÉTI  JÁR ÁS I HIVA TA LA  

                                                                                                                                                             

 

KTFO-azonosító: 116352-1-3/2018. 
Ikt. szám: BK-05/KTF/02342-5/2018. 

Hiv. szám: - 

Melléklet: - 

Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes 

                  Hollós Zita 

Telefon : +36 (76) 795-862 

 
Tárgy: ElringKlinger Hungary Kft., Kecskemét, Déli Iparterület 8683/418 hrsz., P1 jelű pontforrásra vonatkozó 

levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélykérelem, eljárást lezáró határozat 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T 
 

Az ElringKlinger Hungary Kft. (székhely: 6000 Kecskemét-Kadafalva, Heliport, KÜJ: 103 454 119)   – a 
továbbiakban engedélyes – részére  

 

engedélyezem, 
 

hogy a Kecskemét, Déli Iparterület 8983/418 hrsz. alatti telephelyen helyhez kötött légszennyező pontforrást 

üzemeltessen az alábbi feltételekkel: 

 
Engedélyt kérő adatai:  ElringKlinger Hungary Kft. 

    6000 Kecskemét- Kadafalva, Heliport 

    KÜJ: 103 454 119 
 

Telephely adatai:  6000 Kecskemét, Déli Iparterület 8983/418 hrsz. 

    KTJ: 102 742 519 

EOVx: 171 340 m 
EOVy: 701 060 m 

 

1. számú technológia: Fűtés, melegvíz előállítás 
 

Pontforrás azonosítója P1 

Pontforrás megnevezése: gázkazán kéménye 

Kazán műszaki adatai:  

Típusa: HOVAL UltraGas 700D 

Teljesítménye:  660 kW 

„LAL” jelentés szerinti azonosító: T1 

Kémény:  

Magassága: 11 m 

Kibocsátó felülete: 0,096 m2 
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A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a 140 kWth és annál 

nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési 

feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. 
számú melléklet 2. pontja (gáz halmazállapotú tüzelőanyagok) alapján történt. 

 

Szennyező anyag 
A légszennyező pontforrások technológiai 

kibocsátási határértéke (mg/m
3
) 

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

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

Szilárd anyag (7) 5 

Szén-monoxid (CO) (2) 100 

 

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 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 2023. február 18-ig be kell küldeni a 
környezetvédelmi hatóságnak. 

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

igazolni. 

3. 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. 
4. 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. 

5. A tevékenység végzése során csak biztonságos üzemvitelre alkalmas berendezések működtethetők. 
6. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű 

légszennyezettséget. 

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

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

9. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról hatóságunkat telefonon haladéktalanul, 24 

órán belül pedig írásban tájékoztatni kell. 
 

Az engedély érvényességi ideje a véglegessé válástól számított 5 év. 

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei 2018. II. negyedévtől érvényesek. 

 

Jelen engedély nem mentesít a légszennyező források működéséhez szükséges más jogszabályok által 

előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége, valamint a biztonságos 

üzemeltetés megkezdéséhez és folytatásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott 

gyakoriságú időszakos vizsgálatok, karbantartások 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. 

 
Döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozat törvényességének bírósági felülvizsgálatát 2018. 

május 30. napját követő naptól – amennyiben pedig jelen határozatom ezen időpontot követően válik 

közöltté, akkor a közlést követő naptól – számított 30 napon belül a Kúriához címzett, de a Bács-Kiskun 
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Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósághoz elektronikus úton benyújtandó keresetben jogsérelemre hivatkozva kérheti. A 

keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.  

A perben jogi képviselet kötelező. 

 

A kérelmező az eljárás 32 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 
fel. 

 

A határozat a közléssel –  a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé 
válik. 

 

I N D O K O L Á S 

 
Az ElringKlinger Hungary Kft. meghatalmazása alapján eljáró Csuvár és Társa Kft. 2018. április 18-án a 

Kecskemét, Déli Iparterület 8683/418 hrsz. alatti ingatlanon létesített gyártócsarnokban lévő P1 jelű 

pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély iránti kérelmet terjesztett elő a 
hatóságunknál, amely alapján 2018. április 19. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Kecskemét területén autóipari alkatrészgyártó üzem megvalósítására irányuló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 

14/2017. (I. 24.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű ügy. 
 
Az ElringKlinger Hungary Kft. meghatalmazása alapján eljáró Csuvár és Társa Kft. a BK-05/KTF/02342-

3/2018. számú (KTFO-azonosító: 116352-1-2/2018.) felhívásra 2018. április 23-án megküldte 

hatóságunknak az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat másolatát. 
 

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 telephelyen különböző közúti járművekbe szükséges hő-és hangszigetelő lemezek gyártási tevékenységét 
végzik.   

 

A légszennyező pontforrás hatásterületét lehatárolták. A technológia alkalmazása során nem várható a 
légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való átterjedése. 

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

tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz. 
 

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 annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási 

határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. számú melléklet 2. pontja (gáz halmazállapotú 

tüzelőanyagok) alapján adtuk ki. 
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A P1 jelű pontforrás légszennyező anyag kibocsátását a TRI-OR Kft. 2018. január 19-én mérte meg. A TRI-

OR 1401-1/2018. munkaszámú jegyzőkönyv alapján a P1 jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag 
kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt határértéket. 

 

Akkreditált emisszió 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 évente kell elvégezni és a mérési jegyzőkönyvet 
2023. február18-ig kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.  

 

A P1 jelű légszennyező pontforrás 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. 

 

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. 

 
A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/02342-2/2018. számú (KTFO-azonosító: 

116352-1-1/2018.) határozatával függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, 

tekintettel arra, hogy hatóságunk 2018. május 30. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 
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 fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (4) bekezdés e) pontján, a bírósági felülvizsgálat lehetősége az Ákr. 

114. § (1) bekezdésén alapul. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 
(a továbbiakban Kp.) 39. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

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

A perben a kötelező jogi képviseletet a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfél jogi képviselője.  

 

A Kp. 28. § (2) bekezdése alapján a Kp. eltérő rendelkezése hiányában a keresetlevélre, a védiratra, a 

keresetlevél és az ügy iratainak továbbítására, valamint a perorvoslati kérelemre a beadványok szabályait 
kell alkalmazni. 

 

A 2006. évi LIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerint a perben a beadványok benyújtása és a hivatalos iratok 
kézbesítése elektronikus úton történik. 

 

A Kp. 28. § (3) bekezdése értelmében a beadványokra egyebekben a polgári perrendtartás általános 
szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

 

A Kúria hatáskörét a 2006. évi LIII. törvény 10. §-a határozza meg. 

 

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 – 

külön levéllel – megküldi az eljárásban érintett, hatásterületen lévő Kecskemét Megyei Jogú Város 

Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.  

 

A döntés véglegessé válását az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a törvény 2. § (2) bekezdése határozza meg 
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A területi környezetvédelmi hatóság az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése 

állapítja meg. 
 

Kecskemét, 2018. április 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. ElringKlinger Hungary Kft. (székhely: 6000 Kecskemét-Kadafalva, Heliport)                                        tv.                                                                                                      

2. Csuvár és Társa Kft. (6000 Kecskemét, Kápolna u.9. I/6.)                                                               e-papír 

3. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) – kifüggesztésre, külön levéllel                                                              tv. 

4. Hatósági Nyilvántartás 

5. Irattár 

Dr. Borics Attila András 

a járási hivatalvezető helyett eljáró  

járási hivatalvezető-helyettes 

nevében és megbízásából: 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 

 


