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H A T Á R O Z A T  

I. 

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. részére környezetvédelmi szempontból engedélyezem, 
hogy a Gyula, Külterület 0114 hrsz. alatti telephelyén levegőterhelést okozó helyhez kötött 
légszennyező pontforrásokat laboratóriumi technológia céljára üzemeltessen. 

II. 

Üzemeltetési előírások: 
1. A 2 db vegyifülke elszívó rendszeréhez csatlakozó pontforrások, mint helyhez kötött 
légszennyező források megengedett kibocsátási határértékét az alábbiak szerint állapítom 
meg: 

Technológia Pontforrás Szennyező anyag Kibocsá 
tási 
határér 
ték 
(mg/m3) 

Tömeg 
áram 
küszöb 
érték 
(kg/h) 

azono 
sítója 

megnevezése azono 
sítója 

megnevezése kód megnevezés 

2 Labor 
vizsgálat 

P 2 Vegyifülke 
elszívó kürtője 

2.3.1. 
C 

Szerves anyagok 150,0 3,0 vagy 
ennél 
nagyobb 

  P 3 Vegyifülke 
elszívó kürtője 

2.3.1. 
B 

Szerves anyagok 100,0 2,0 vagy 
ennél 
nagyobb 

Megjegyzés: 
Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag 
kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó 
határához hozzárendelt mg/m3-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt 
nem kell alkalmazni. 



 

2. A pontforrásokon a szabvány szerinti mérés lehetőségét folyamatosan biztosítani kell. 

3. A berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő 
légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről. 

III. 

1.  A pontforrások légszennyező anyag kibocsátását akkreditált mérőszervezettel végeztetett 
szabványos emisszió méréssel 2017. február 28. napjáig kell meghatározni. 

A mérés időpontjáról azt megelőzően az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot 
írásban tájékoztatni kell 

2. A légszennyező pontforrások tényleges légszennyező-anyag kibocsátásáról évente, a tárgyévet 
követő év március 31. napjáig az első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságra éves 
levegőtisztaság-védelmi jelentést kell benyújtani. 

3. A légszennyező anyag kibocsátás megnövekedését eredményező, esetlegesen bekövetkező 
üzemzavar, vagy havária helyzet esetén a felügyelőséget haladéktalanul értesíteni kell. 

IV. 

Jelen engedély 2019. augusztus 31. napjáig hatályos. 

V. 

A határozat ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül az Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett (1016 Budapest, Mészáros u. 
58/a), de a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltségénél 
(5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.) - 2 példányban - benyújtható fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 32.000 forint, amelyet a Tiszántúli Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség - Magyar Államkincstárnál vezetett - 10034002-01711916- 
00000000 előirányzat-felhasználási számlájára kell teljesíteni. 
A fellebbezési határidő elteltével - fellebbezés hiányában - jelen határozat jogerőre emelkedik. 

I N D O K O L Á S  

A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) a Gyula, Külterület 0114 hrsz. alatti 
telephelyen lévő bejelentés köteles légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi 
engedélyezési ügyében 2014. augusztus 26-án kérelmet nyújtott be a Tiszántúli Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltségéhez (továbbiakban: felügyelőség). 

A Kft. kérelmében a fenti telephelyen üzemeltetett - labor vizsgálati technológiához kapcsolódó - 
légszennyező pontforrások működtetéséhez kért levegőtisztaság-védelmi engedélyt a 
felügyelőségtől. 
  



 

A benyújtott kérelem és a rendelkezésemre álló, a HYDRA 2002 Kutató, Fejlesztő és Tanácsadó 
Kft. (8200 Veszprém, Óváros tér 14.) által a pontforrásokon 2012. február 14. napján elvégzett 
emisszió mérésről készített K-19/2012 munkaszámú akkreditált mérési jegyzőkönyv adatai alapján 
megállapítottam, hogy a telephelyen üzemeltetett fenti pontforrásokon kibocsátásra kerülő 
légszennyező anyagok mennyisége és koncentrációja a határértéket nem haladja meg. 

A kibocsátási határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2001. (I. 14.) YM rendelet 6. számú 
melléklet 2.3.1. pont alapján állapítottam meg. 

A helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzésére időszakos mérés 
elvégzését írtam elő a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források 
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. 
(I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 12. § (1) bekezdés b) pontjában és a (2) 
bekezdésben leírtak alapján, mely során figyelemmel voltam a telephelyen elvégzett korábbi 
emisszió mérés időpontjára. 

A határozatot a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendeletben biztosított hatáskörömben 
és illetékességemben eljárva hoztam meg. 
Levegőtisztaság-védelmi előírásaimat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §, 7. §, 22. §, 25. §, 31. § és 32. §-ában előírtak 
alapján tettem meg. 
Az engedély hatályát a Kormányrendelet 25, § (5) bekezdése alapján állapítottam meg. 

Határozatomat a Kormányrendelet 36. § (1) bekezdés rendelkezésében biztosított jogkörömben 
eljárva, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Két.) 72. § (1) bekezdése szerinti módon adtam ki. 

A kérelemre indult eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, 
valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló módosított 33/2005. 
(XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének I. 14. főszáma alapján 64.000,- Ft, melynek 
befizetése megtörtént. 

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Két. 98. § (1) bekezdése biztosítja. 
A fellebbezés előterjesztésének a határidejét a Két. 99. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. 

A fellebbezés díjáról a módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdés alapján 
adtam tájékoztatást. 

Felhívom a figyelmét az alábbiakra: 
- A bejelentett pontforrások bővítése, rekonstrukciója, felújítása, korszerűsítése, az 
engedélyezési dokumentációban ismertetett technológia váltása, illetve olyan 
módosítás esetén, amely e határozat rendelkező részének II.l. pontjában meghatározott 
kibocsátási határértékek megváltoztatásával jár, az engedélyt újra kell kérelmezni. 
- A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkezett változásokat a változás 
bekövetkezésétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a felügyelőségre.



 

Tájékoztatom arról, hogy jelen engedély nem mentesít a légszennyező források 
működéséhez szükséges egyéb hatósági engedélyek beszerzési kötelezettsége alól. 

Kérem, hogy környezetvédelmi ügyeinek intézésekor a későbbiekben, a határozatban szereplő 
KÜJ és KTJ számra hivatkozzon. 

Gyula, 2014. szeptember 15. 

 

Kapják: 
1. /Gyulai Közüzemi Nonprofít Kft. (TV) 

5700 Gyula, Szent László u. 16. 
2. /Gyula Város Önkormányzata (TV) 

5700 Gyula, Petőfi tér 3. 
3. /EDF Démász Hálózati Elosztó Kft. (TV) 

6720 Szeged, Klauzál tér 1. 
4.  /ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. (TV) 

9027 Győr, Puskás T. u. 37. 
5. /TIKTF Kirendeltség Irattár 

 

 

Kelemen Béla igazgató 
nevében és megbízásából 

Dr. Illich Andrea s. k. 
kirendeltségvezető 


