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H A T Á R O Z A T 

 

A Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 35., 
rövidített elnevezése: Kecskeméti Konzerv Kft., KÜJ: 101 736 592, Telephely KTJ száma: 101 545 504 , 

IPPC KTJ száma: 102 200 318) – a Kecskemét, Szolnoki út 35. (7416/17 hrsz.) alatti telephelyre – 14475-11-

15/2017. számon egységes szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedélyt – az engedélyes 
kérelmére (alapállapot jelentés és levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem) – az alábbiak szerint  

 

módosítom: 

 

I. Az egységes környezethasználati engedély rendelkező része a 6. oldalon lévő, „A tevékenység 

földtani közeg védelmi vonatkozásai” fejezet után az alábbi fejezettel egészül ki: 

 

FÖLDTANI KÖZEG 

(ALAPÁLLAPOT-JELENTÉS) 

 
Engedélyes elkészítette a telephely területére vonatkozó alapállapot-jelentést. A földtani közeg szennyező 

anyag tartalmának meghatározása céljából, 3 darab talajfuratból 2017. március 13. napján történt 

mintavételezés. A laboratóriumi vizsgálatokat a Bálint Analitika Kft. laboratóriuma (NAH-1-1666/2015) 

végezte el. 
Mintavételi pontok EOV koordinátái:  

F1 furat: EOV X: 174 276 m, EOV Y: 700 745 m 

F2 furat: EOV X: 174 210 m, EOV Y: 700 943 m 
F3 furat: EOV X: 174 388 m, EOV Y: 700 978 m 

 

Vizsgálati eredmények földtani közegre vonatkozóan: 

 F1 furat F2 furat F3 furat Határérték 

pH 8,31 8,39 8,55 - 

Fajl.vez.kép [μm/cm] 750 530 670 2500 

Ammónium [mg/kg] 2,0 1,8 2,2 250 

Nitrit [mg/kg] <0,1 <0,1 <0,1 100 

Nitrát [mg/kg] 31,0 9,0 6,0 500 

TPH-GC [mg/kg] 12,1 10,0 29,4 100 
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A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a talajminták szennyező anyag koncentrációja 

egyetlen esetben sem haladja meg – a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni 
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM 

együttes rendeletben megadott – (B) szennyezettségi határértéket. 

 
A benyújtott alapállapot-jelentést elfogadom és a fenti eredményeket a terület alapállapotának tekintem. 

 

 

II. Az engedély rendelkező részének 18. oldalán, az „Előírások” fejezet, „Földtani közeg védelme” 

alfejezet 31. előírása helyébe az alábbi kerül: 

 

31. A vonatkozó jogszabály értelmében, komplex alapállapot-jelentést kell készíteni a telephelyre 
vonatkozóan. Az alapállapot-jelentés részeként – a felszín alatti víz védelmére vonatkozóan – a 

vizsgálatokat pH, fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrát, nitrit és TPH komponensekre kell 

elvégezni. A mintavételt és a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti. 

Határidő: Jelen határozat jogerőre emelkedését követő 2 hónap. 

 

 

III. Az engedély rendelkező részének 11. oldalán „A tevékenység levegővédelmi vonatkozásai” fejezet 

„A telepen létesülő P1 bejelentésre kötelezett pontforrás adatai” része helyébe az alábbi lép: 

 
A telepen létesülő P1-P2 jelű bejelentésre kötelezett pontforrások adatai: 

2017. évben az üzem technológiai gőzigényének előállítására 2 db BOSCH UL-S típusú gőzkazánt 

üzemelnek be. A technológiai gőzigényét 1 kazán is elő tudja állítani, ennek ellenére két teljesen azonos 

típusú és kapacitású gázkazánt telepítenek az újonnan létesülő gőzkazánházba, melyek egymásnak tartalékai 
lesznek, de indokolt esetben rövid ideig együtt is tudnak üzemelni. Az üzemelő kazán meghibásodása esetén 

a másik kazán azonnal bekapcsolódhat a gőztermelésbe. Ez a gyártástechnológia üzembiztonsága miatt vált 

szükségessé. A 2 db gázkazán füstelvezetését külön kéményre kötik rá. 
 

 

Pontforrások azonosítója P1 P2 

Kazán   

Kazán típusa Bosch UL-S Bosch UL-S 

Névleges bemenő 

hőteljesítmény 

7.500 kW 7.500 kW 

Tüzelőanyag földgáz földgáz 

Égőfej Weishaupt WM-G50/2-A ZM-NR Weishaupt WM-G50/2-A ZM-NR 

Gőzteljesítmény 11 t/h 11 t/h 

Hatásfok 94 % 94% 

„LAL” jelentés szerinti 

azonosítók: 

T1 T2 

pontforrás Kazán kémény Kazán kémény 

Magassága 8 m 8 m 

Kibocsátási keresztmetszete 0,503 m2 0,503 m2 

Magassága (m): 8 8 

Kürtő átmérő (m): 0,8 0,8 

 

 

III. Az engedély rendelkező részének 21-22. oldalán, az „Előírások” fejezet, „Levegővédelem” alfejezet 

75-82. előírása helyébe az alábbi lép: 

 

A telephelyen levegőterhelést okozó technológia: 
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75. A P1 és P2 jelű új pontforrásokra vonatkozó alapadatok: 

 

Technológia 

megnevezése 

Pontforrás 

jele 

Pontforrás 

megnevezése 

Pontforrás 

magassága 

(m) 

Kibocsátó 

felület  

(m2) 

A pontforrás által 

kibocsátott anyagok 

Hőtermelés P1,P2 Kazán kémény 8 0,503 

kén-dioxid, 
szén-monoxid,  

nitrogén-oxidok, 

szilárd 

 
 

76. A P1 és P2 jelű új pontforrások próbaüzemére vonatkozó kibocsátási határértékek: 

 

Légszennyező anyag Forrás Határérték 

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

P1;P2 

35 mg/m3 

nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) (3) 350 mg/m3 

szén-monoxid (2) 100 mg/m3 

szilárd anyag (7) 5 mg/m3 

 

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

 

Próbaüzemi előírás 

77. A kéményen kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű légszennyezést. 
78. A pontforrások létesítését követően, a berendezések beüzemelésekor próbaüzemet kell tartani. 

A próbaüzem időtartama maximum 6 hónap. 
79. A próbaüzem időtartama alatt a P1és P2 jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását akkreditált 

mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források 

kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló rendelet 

szerinti szabványos emisszió méréssel meg kell határozni. A mérési jegyzőkönyvet legkésőbb a 

pontforrások működési engedély kéreleméhez csatolva meg kell küldeni a környezetvédelmi 
hatóságunknak. 

80. Meg kell kérni az engedélyt a létesített légszennyező pontforrások üzemelésére, csatolva a próbaüzemi 

jelentést. Az emisszió mérési eredmények alapján a pontforrásról LAL bejelentést kell a 
környezetvédelmi hatóságnak benyújtani az üzemelési engedély kérelem mellékleteként. 

Határidő: a próbaüzem lezárását követő 30 napon belül. 
81. A próbaüzemet követően a berendezések csak jogerős pontforrás működési engedély birtokában 

üzemeltethetők, azaz az egységes környezethasználati engedély módosítása szükséges. 

Határidő: jelen engedély jogerőre emelkedéstől számított 1 éven belül. 

 

 

IV. Az engedély indokolás részének 35-36. oldalán, „A rendelkező részben tett előírások indokolása” 

fejezet „Levegővédelemmel kapcsolatos előírások indokolása (55-82. pont)” alfejezet, „A pontforrás 

próbaüzemére vonatkozó indokolás” része a következőkkel egészül ki: 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint:  

(1) A környezetvédelmi hatóság új létesítményekre, valamint jelentős változtatás, illetve új keletű technikák 
alkalmazása esetén, ha az egységes környezethasználati engedélyben rögzített követelmények betartása az 

(5) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzéssel a technológia jellegéből adódóan nem állapítható meg, 

próbaüzemet ír elő. A próbaüzem ideje alatt a normál üzemmódnak megfelelő előírásoktól való eltérést a 

környezetvédelmi hatóság a 17. § (1) bekezdése, a 20. § (6) és (7) bekezdése és a 22. § (9) bekezdése 
tekintetében engedélyezhet. A tevékenység a próbaüzem után csak az egységes környezethasználati 

engedélyben rögzített feltételek teljesítésével folytatható. 

(2) A környezetvédelmi hatóság által előírt próbaüzem lejárta, de legkésőbb a próbaüzem kezdetétől 
számított hat hónap – új keletű technikák alkalmazása esetén legkésőbb a próbaüzem kezdetétől számított 
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kilenc hónap – után a környezethasználó köteles bizonyítani, és a környezetvédelmi hatóság köteles 

ellenőrizni, hogy a létesítmény működtetése során teljesülnek-e az egységes környezethasználati 

engedélyben foglaltak. A környezethasználónak a bizonyításhoz megvalósulási dokumentációt kell 
benyújtania, amely tartalmazza, hogy a létesítmény milyen berendezésekkel valósult meg, valamint annak 

bizonyítását, hogy a megvalósult létesítmény megfelel az egységes környezethasználati engedélyben 

foglaltaknak. 
 

Jelen határozat az alapengedély egyéb rendelkezéseit nem érinti. 

 
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 60 000 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. 
 

A kérelmező az eljárás 120.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette, egyéb eljárási költség nem merült 

fel.  

 
A határozat fellebbezés hiányában - a fellebbezési határidő leteltét követő napon - külön értesítés nélkül 

jogerőre emelkedik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. részére a Kecskemét, Szolnoki út 35. szám alatti, 

7416/16 hrsz.-ú zöldségfeldolgozó telephelyen végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 

2. sz. mellékletének 9.2. pontja szerinti, „Élelmiszer-termékek termeléséhez kezelő és feldolgozó üzemek 

növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással /negyedévi 
átlagban/” tevékenység folytatásához, a létesítmény üzemeltetéséhez hatóságunk jogelődje, a Csongrád 

Megyei Kormányhivatal CSZ/01/10091-11/2016. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-6/2016.) egységes 

környezethasználati engedélyt adott a Kft. képviseletében eljáró CSUVÁR MÉRNÖKI IRODA Kft. (6000 
Kecskemét, Bihar u. 2.) által 2016. június 29-én benyújtott 5 éves felülvizsgálati dokumentáció alapján. 

 

A Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. képviseletében a CSUVÁR MÉRNÖKI IRODA Kft. 

által 2017. január 20-án benyújtott kérelem (felülvizsgálati dokumentáció) alapján hatóságunk a 
CSZ/01/10091-11/2016. számon (KTFO-azonosító: 14475-11-6/2016.) kiadott egységes környezethasználati 

engedélyt egységes szerkezetben 14475-11-15/2017. számú határozatával módosította. 

Az egységes szerkezetben módosított engedély 2017. március 28-án emelkedett jogerőre és 2028. március 
28. napjáig érvényes. 

 

A 14475-11-15/2017.  számú határozat, Előírások fejezet,  Földtani közeg védelme alfejezetének 31. előírása 
szerint: 

31. A vonatkozó jogszabály értelmében, komplex alapállapot-jelentést kell készíteni a telephelyre 

vonatkozóan. Az alapállapot-jelentés részeként – a földtani közegre vonatkozóan – a vizsgálatokat pH, 

fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrát, nitrit és TPH komponensekre kell elvégezni. A mintavételt és 
a vizsgálatokat csak akkreditált laboratórium végezheti. 

Határidő: Jelen határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónap. 
 
A Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. a 14475-11-15/2017. számú határozattal pontforrás 

létesítési engedélyt kapott a Kecskemét, Szolnoki út 35. szám alatti, 7416/16 hrsz.-ú zöldségfeldolgozó 

telephelyen tervezett P1 jelű pontforrásra vonatkozóan. A tervezett beruházás koncepciója módosult a 

határozat kiadása óta.  
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A fentiekre tekintettel a Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. 2017. augusztus 25-én a CSUVÁR 

MÉRNÖKI IRODA Kft. által elkészített, a Kecskemét, Szolnoki út 35. (7416/17 hrsz.) alatti 
zöldségfeldolgozó telephelyre 14475-11-15/2017. számon egységes szerkezetben kiadott egységes 

környezethasználati engedély módosítása iránti kérelmet (alapállapot-jelentést és a P2 jelű pontforrásra 

vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelmet) nyújtott be a hatóságunkhoz. 
 

A Kecskeméten megvalósuló konzervipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 6/2017. (I. 12.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bekezdése alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

ügy. 
 

Az ügyfél hatóságunk BK-05/KTF/00149-6/2017. (KTFO-azonosító: 14475-11-22/2017.) számú 
hiánypótlási felhívását (az igazgatási szolgáltatási díjat megfizetésének igazolása) 2017. szeptember 5-én 

teljesítette. 

 
A R. 20. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes 

környezethasználati engedélybe kell foglalni. 

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

törvény 44. § (1) bekezdése alapján, a Rendelet 28. § (3) bekezdése alapján kerestem meg 2017. augusztus 
31-én. 

 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály a szakhatóság állásfoglalás kiadása iránti eljárást 35600/4598-1/2017. számon hatáskör 

hiánya miatt megszüntette. 

 

* 
 

A benyújtott dokumentációk alapján hatóságunk az alábbiakat állapította meg: 

 
A 14475-11-15/2017. számon kiadott egységes környezethasználati engedély 31. pontjában tett előírást 

részben teljesítettnek tekintjük (a benyújtott alapállapot-jelentés csak a földtani közegre vonatkozik, az 

engedély 31. számú előírása, komplex, azaz felszín alatti víz védelmére is vonatkozó alapállapot-jelentés 
benyújtását írja elő), erre tekintettel hatóságunk módosította a 31. számú előírás teljesítési határidejét.  

 A benyújtott, földtani közegre vonatkozó alapállapot-jelentést hatóságunk a mért eredményekkel elfogadta. 

 

A benyújtott levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem alapján a 2 db egyenként 7500 kW névleges 
bemenő hőteljesítményű BOSCH UL-S típusú gőzkazánok beüzemelését tervezik. A gázkazánok 

füstelvezetését külön kéményre kötik rá.  

 
A P1 és P2 jelű pontforrások légszennyezőanyag terjedési modell alapján megállapított hatásterülete 244 m 

sugarú körrel lefedett terület. A létesítésre vonatkozó alapadatok szerint a P1 és P2 jelű pontforrások 

kibocsátása a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határérték alatti lesz. 
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A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint az engedélyt földtani közeg védelmi és 

levegővédelmi vonatkozásban módosítottam.  

 
A határozatot a R. 20. § (3) bekezdése és 20/A. § (10) bekezdése alapján hoztam meg. 

 

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) 3. 

számú melléklet 5. és 10.3. pontja alapján határoztam meg. 

 
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. szeptember 13. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00149-5/2017. (KTFO-azonosító: 14475-11-

21/2017.) számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel 
arra, hogy hatóságunk 2017. október 25. 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 jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése 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 – 

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

Jegyzőjének, aki gondoskodik annak közzétételéről.  
 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) 

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2017. szeptember 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 
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Kapják: 

1. Kecskeméti Konzervgyártó és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Szolnoki út 35.)     tv.  
2. CSUVÁR MÉRNÖKI IRODA Kft. (6000 Kecskemét, Bihar u. 2.)  

                                                                                          tv. és  csuvar.gabor@gmail.com – elektronikus úton 

3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály (6721 Szeged, Felső-Tisza-part 17.)                                                                HKP 

4. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály  

(6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                     HKP 
5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály      

(6000 Kecskemét, Széchenyi krt. 12.)                                                                                                     HKP 

6. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

      (6000, Kecskemét, Kossuth tér 1.) – kifüggesztésre külön levéllel                                                             tv.       
7. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.) – tájékoztatásul                                                                                 HKP                                                                                                                 

8. Hatósági nyilvántartás  
9. Irattár 

 

mailto:csuvar.gabor@gmail.com

