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Tárgy: HECHINGER HUNGARY Elektronikai Kft., Tiszakécske Kossuth L. u. 77. szám alatti székhelyen 
lévő P9 és P10 jelű pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély 

 

 

 
 

H A T Á R O Z A T 

 
A HECHINGER HUNGARY Elektronikai Kft. (székhely: 6060 Tiszakécske, Kossuth L. u. 77., 

rövidített elnevezése: HECHINGER HUNGARY Kft., KÜJ: 101 429 937) – a továbbiakban engedélyes – 

részére  
 

engedélyezem, 

 

hogy a Tiszakécske, Kossuth L. u. 77. szám alatti székhelyen helyhez kötött légszennyező pontforrást 
létesítsen az alábbi feltételekkel: 

 

Engedélyt kérő adatai:  Hechinger Hungária Elektronikai Kft. 
    6060 Tiszakécske, Kossuth L. u. 77. 

    KÜJ: 101 429 937 

 
Telephely adatai:  Hechinger Hungária Elektronikai Kft. 

6060 Tiszakécske, Kossuth L. u. 77. 

    KTJ: 100 413 934 

    EOVX: 176 531 m 
    EOVY: 730 557 m 

 

4. számú technológia: Helyi elszívó ónozó automatánál 
 

Pontforrás jele P9 

Berendezések műszaki adatai  

Pontforrás megnevezése: központi elszívó I. 

Teljesítménye: 3.000 m3/h 

Pontforráshoz tartozó berendezések: hullámforrasztó automata forrasztó munkaasztal 

Kürtő  

Pontforrás magassága: 12 m 

Pontforrás kibocsátó felülete: 0,125 m2 
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Pontforrás jele P10 

Berendezések műszaki adatai  

Pontforrás megnevezése: központi elszívó II. 

Teljesítménye:  

Pontforráshoz tartozó berendezések: chipbeültető automata hullámforrasztó automata 

Kürtő 3.000 m3/h 

Pontforrás magassága: 12 m 

Pontforrás kibocsátó felülete: 0,125 m2 

 

A pontforrásokra megállapított kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. 

mellékletének 2.1.1. táblázatának (szilárd anyag és por alakú szervetlen anyagok) és 2.3.1. táblázatának 
(szerves anyagok) C osztálya alapján történt. 

 

Szennyező anyag 
Szennyezőanyag 

azonosító 
Pontforrás Osztály 

Tömegáram 

(kg/h) 

Határérték 

(mg/m
3
) 

izo-propil-alkohol 307 P9 2.3.1.C ≥3 150 

etil-alkohol 301 P9 2.3.1.C ≥3 150 

ólom és vegyületei 52 P9, P10 2.1.1.C ≥0,25 5 

ón és vegyületei 84 P9, P10 2.1.1.C ≥0,25 5 

 

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is meg kell 

tartani a fenti határértéket. 

Több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén a kibocsátási 
határérték összesen legfeljebb 150 mg/m3, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető 

túl. 

 

Előírások: 

1. A létesítést követően a berendezések beüzemelése érdekében próbaüzemet kell tartani. 

2. A próbaüzem kezdetének és végének időpontját írásban be kell jelenteni a környezetvédelmi 
hatóságnak. 

3. A próbaüzem időtartama maximum 3 hónap. 

4. A próbaüzem során fellépő bármilyen üzemzavar esetén a próbaüzemet azonnal abba kell hagyni. 

A rendszer csak a hiba megkeresése és kijavítása után indítható újra. 
5. A próbaüzem kezdetétől számított 2 hónapon belül a P9 és a P10 jelű légszennyező pontforrások 

tényleges légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett, a levegőterheltségi 

szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti szabványos emisszió 

méréssel meg kell határozni. A mérési jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell 

küldeni hatóságunknak. 

6. Az emisszió mérési eredmények alapján a pontforrásról elektronikusan LAL bejelentést és 

hatásterület lehatárolást kell a hatóságra benyújtani és a pontforrás üzembe helyezéséhez 

kérelmezni kell hatóságunknál a pontforrás működési engedély kiadását. 

7. A próbaüzemet követően a berendezések csak jogerős pontforrás működési engedély birtokában 
üzemeltethetők. 

8. A légszennyező pontforráson kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros mértékű 

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

használni.  

10. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a hatóságunkat telefonon haladéktalanul, 

24 órán belül pedig írásban tájékoztatni kell. 
 

Az engedély a jogerőre emelkedéstől számított 1 évig érvényes. 

 
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 
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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 32 000 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 64 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

I  N  D  O  K O  L  Á  S 

 
A HECHINGER HUNGARY Elektronikai Kft. 2017. június 30-án a Tiszakécske, Kossuth L. u. 77. szám 

alatti székhelyen lévő P9 és P10 jelű pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély 

iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz. 

 
A Kft. hatóságunk BK-05/KTF/02703-3/2017. számú hiánypótlási felhívását részben teljesítette (az 

igazgatási szolgáltatási díjat 2017. július 11-én megfizette, azonban a befizetést igazoló bizonylatot nem 

küldte be). 
 

A Hechinger Hungária Elektronikai Kft. a Tiszakécske, Kossuth L. u. 77. szám alatti telephelyén 2 db 

légszennyező pontforrást (P9, P10) kíván létesíteni. A telephelyen elektronikai és autóipari alkatrészek 

előkészítésével és szerelésével foglalkoznak. 
 

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 Tiszakécskei Polgármesteri 

Hivatalban 2017. július 10. napjától 2017. július 26. napjáig közzétételre került, mellyel kapcsolatosan 

észrevétel - Tiszakécskei Polgármesteri Hivatalának 2017. augusztus 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 – Tiszakécske település vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal – jár el. 

 
Az engedélyben a próbaüzemre vonatkozó előírásunkat a R. 23. § (4) bekezdése alapján állapítottuk meg, 

mely szerint a hatóság az engedélyköteles légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát 

meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatbavétele esetén a működési 

engedély feltételéül legalább egy, de legfeljebb hat hónap próbaüzemet írhat elő. 
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Az engedély mérési kötelezettségre vonatkozó előírását a R. 23. § (6), és a R. 25. § (3) bekezdése alapján 

tettük meg. A méréssel igazolni kell, hogy a P9 és a P10 pontforrásokon határértéket meghaladó 
légszennyezőanyag kibocsátás nem fog történni. 

 

A határozat a R. 22.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul. 
 

A pontforrásra megállapított kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. sz. 
melléklete 2.1.1. táblázatának (szilárd anyag és por alakú szervetlen anyagok) és 2.3.1. táblázatának (szerves 

anyagok) C osztálya alapján történt. 

 

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/02703-2/2017. számú határozatával függő 

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

augusztus 30. 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. augusztus 16.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. HECHINGER HUNGARY Elektronikai Kft. (6060 Tiszakécske, Kossuth L. u. 77.)                               tv. 

2. Hatósági Nyilvántartás 

3. Irattár 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Dr. Petrovics György 
osztályvezető 

 


