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felülvizsgálata, eljárást lezáró határozat kijavítása és módosítása 
 

 

H A T Á R O Z A T 

 

A Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.) részére – a Kecskemét, 

Akadémia krt. 4. szám (3822/1 hrsz.) alatti ingatlanon végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 

1.1. pontja szerinti („Tüzelőberendezések üzemeltetése 50 MWth-ot meghaladó bemenő  hőteljesítménnyel”) 

tevékenység folytatásához – BK-05/KTF/01172-15/2018. számon (KTFO-azonosító: 40779-14-6/2018.) 

kiadott egységes környezethasználati engedélyt az alábbiak szerint  

 

I. kijavíto m.  

 

I./1. Az engedély rendelkező részének 15. oldalán, az „Előírások” fejezet, „Levegőtisztaság-védelem” 

alfejezet 20. számú,  „A telephelyen üzemelő pontforrásokra megállapított határértékek az alábbiak” 

című pontjában, a „2. számú technológia: Gázmotor” rész helyébe az alábbi lép: 
 

2. számú technológia: Gázmotor: 

 

A négyütemű gázmotorokra megállapított technológiai kibocsátási határérték az 53/2017. (X. 18.) FM 
rendelet 1. számú melléklete szerint: 

 

Légszennyező anyag Forrás Határérték (mg/m
3
) 

Nitrogén-oxidok 

P5, P6, P7 

190 

Szén-monoxid 245 

Összes szerves vegyület C-ben (szénben) 
kifejezve (TOC) 

55 

 

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz gázhalmazállapotú 

tüzelőanyagokkal működő motorok esetében 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak. 

 

I./2. Az engedély rendelkező részének 17. oldalán, az „Előírások” fejezet, „Hulladékgazdálkodás” 

alfejezetének 41. pontját („41. Az állatgyógyászati hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni, a 

veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró 
csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.”) törlöm. 

 

 



2 
 

Az alaphatározat kijavítással érintett részei 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 – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – 

benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. 
A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 
A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 525.000 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 kijavítás az alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
 

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

véglegessé válik. 
 

* 

 

II. módosítom.  

 

II./1. Az engedély rendelkező részének 18. oldalán, az „Előírások” fejezet, „Műszaki baleset 

megelőzésével és elhárítása” alfejezetének 57. pontja helyébe az alábbi lép: 

 

57. Üzemi kárelhárítási tervet kell benyújtani a környezetvédelmi hatóság részére. 

  Határidő: 2018. június 20. 

 

A módosítás az alaphatározat egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
 

Az alaphatározat módosítással érintett részei 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 – csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül 

összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva – 
benyújtandó, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 
 

A jogorvoslati eljárás illetéke  – az Itv. eltérő rendelkezése hiányában – 15 000 Ft, amelyet illetékbélyeg 

formájában kell leróni vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01012107-00000000 számú 

eljárási illetékbevételi számlára átutalni és az illeték megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát 
hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem feltüntetni jelen határozat 

számát. 

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

véglegessé válik. 

 

I N D O K O L Á S 

 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal, mint környezetvédelmi hatóság a  

Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.) részére, a meghatalmazása 

alapján eljáró Zala Izabella (6721 Szeged, Osztrovky u. 21-23.) környezetvédelmi szakértő által 2018. 
február 14-én előterjesztett 5 éves felülvizsgálati dokumentáció és annak kiegészítése alapján a Kecskemét, 
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Akadémia krt. 4. szám (3822/1 hrsz.) alatti ingatlanon végzett, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 

2. számú melléklet 1.1. pontja szerinti („Tüzelőberendezések üzemeltetése 50 MWth-ot meghaladó bemenő  
hőteljesítménnyel”) tevékenység folytatásához BK-05/KTF/01172-15/2018. számon (KTFO-azonosító: 

40779-14-6/2018.) egységes környezethasználati engedélyt adott. 

 
* 

 

I. Az engedély rendelkező részének 15. oldalán, az „Előírások” fejezet, „Levegőtisztaság-védelem” alfejezet 
20. számú,  „A telephelyen üzemelő pontforrásokra megállapított határértékek az alábbiak” című pontjában a 

„2. számú technológia: Gázmotor” részben, a technikai kibocsátási határérték táblázatban a forrás oszlopban 

szereplő pontforrások jele tekintetében, valamint az engedély rendelkező részének 17. oldalán, az 

„Előírások” fejezet, „Hulladékgazdálkodás” alfejezetének 41. pontja („41. Az állatgyógyászati hulladékokat 
veszélyes hulladékként kell kezelni, a veszélyes hulladékot kizárólag a veszélyes hulladék kémiai hatásainak 

ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben vagy tárolóedényben lehet tárolni.”) tekintetében elírás történt. 

 
A fentiekre tekintettel a határozat kijavítása vált szükségessé. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 90. § (1) 
bekezdése szerint ha a döntésben elírás, illetve számítási hiba van, és az nem hat ki az ügy érdemére, a 

hatóság a döntést kijavítja. A (3) bekezdés szerint a döntés kijavítással érintett része ellen ugyanolyan 

jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 

 
A fentiek és az Ákr. 90. § (1) bekezdése alapján a BK-05/KTF/01172-15/2018. számú (KTFO-azonosító: 

40779-14-6/2018.) egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező rész I. pontja szerint kijavítottam. 

 
A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és a R. határozza 

meg. 

 

A határozat kijavítással érintett részeivel szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 90. § (3) bekezdése valamint 
a 116. § (1)-(2) bekezdése és a 118. §-a biztosítja. 

 

A fellebbezést az Ákr.  118. § (3) bekezdése alapján a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt 
meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 
 

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

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése 
állapítja meg. 

 

* 
 

II. Hatóságunk az engedély rendelkező részének 18. oldalán, az „Előírások” fejezet, „Műszaki baleset 

megelőzésével és elhárítása” alfejezetének 57. pontjában előírt, (Üzemi kárelhárítási terv benyújtására 

vonatkozó) határidőt felülvizsgálta. 
 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 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.  
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A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 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 módosítás vonatkozásában az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakhatóságok nem kerültek 

megkeresésre, tekintettel arra, hogy hatáskörüket a módosítás nem érinti. 
 

A fentiekre tekintettel a R. 20/A. § (10) bekezdése alapján a rendelkező rész II. pontjában foglaltak szerint a 

BK-05/KTF/01172-15/2018. számú (KTFO-azonosító: 40779-14-6/2018.) egységes környezethasználati 

engedélyt módosítottam. 
 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés és a R. határozza 

meg. 
 

A jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 116. § (1)-(2) bekezdése és a 118. §-a alapján biztosítottam. 
 

A fellebbezést az Ákr.  118. § (3) bekezdése alapján a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt 

meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

 
A fellebbezési illetéket az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (2) 

bekezdése alapján állapítottam meg, megfizetésének módjáról az Itv. 73. §-a rendelkezik. 

 
A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a R. 20/A. § (10) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 
 

Kecskemét, 2018. május 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Kecskeméti Termostar Hőszolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4.)                            e-papír 

2. Zala Izabella (6721 szeged, Osztrovky u. 21-23.)                                                                                                                             

3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 
      Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (6728 Szeged, Napos út 4.)                                                        HKP 

4. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály 
     (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)                                                                                                     HKP 

5. Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője  

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

6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.)                                                                                                  HKP  

7. Hatósági nyilvántartás 

8. Irattár 

 

Dr. Borics Attila András 
a járási hivatalvezető helyett eljáró  

járási hivatalvezető-helyettes 

nevében és megbízásából: 

 

Csókási Anita 

főosztályvezető 

 


