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H A T Á R O Z A T 
 

Az Antolin Hungary Kft. (székhely: 6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 45/A., KÜJ: 102 851 474, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 22976086#cegkapu) – a továbbiakban engedélyes – részére  

 

engedélyezem, 

 

hogy a Helvécia, Gazdasági dűlő 45/A. szám (020/19 hrsz.) alatti telephelyén / székhelyén lévő 6 db (P14-

P19 jelű) helyhez kötött légszennyező pontforrást üzemeltessen az alábbi feltételekkel: 

 

Engedélyes adatai: 

Név: Antolin Hungary Kft. 

Székhely: 6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 45/a. 

KÜJ: 102 851 474 

 

Telephely adatai: 

Megnevezése: Antolin Hungary Kft. – Gépjárműalkatrészgyártó üzemcsarnok 

Cím: 6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 45/a. (Hrsz.: 020/19) 

KTJ: 102 289 427 

A telephely középponti EOV koordinátái:  EOVx: 167 357 m, EOVY: 694 060 m 

 

3. sz. technológia: Gépjárműalkatrészgyártási műveletek 

 

Pontforrás  

P14 

Ragasztási művelet 3. sz. elszívása (pótkerék takarólap sor) 

 

Berendezések műszaki adatai 

LAL szerinti azonosító L18 V17 

Típus szűrő ventilátor 

Teljesítmény  80 % 2000 m
3
/h 

Kürtő 

Magasság 9 m 

Kibocsátó felület 0,031 m
2
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Pontforrás  

P15 

Ragasztási művelet 4. sz. elszívása (pótkerék takarólap sor) 

 

Berendezések műszaki adatai 

LAL szerinti azonosító L20 V19 

Típus szűrő ventilátor 

Teljesítmény  80 % 2000 m
3
/h 

Kürtő 

Magasság 9 m 

Kibocsátó felület 0,126 m
2
 

 

Pontforrás 

P16 

Préselési művelet 4. sz. elszívása (csomagtér oldalborítás sor) 

 

Berendezések műszaki adatai 

LAL szerinti azonosító V21 

Típus ventilátor 

Teljesítmény  1600 m
3
/h 

Kürtő 

Magasság 9 m 

Kibocsátó felület 0,096 m
2
 

 

Pontforrás  

P17 

Préselési művelet 5. sz. elszívása (csomagtér oldalborítás sor) 

 

Berendezések műszaki adatai 

LAL szerinti azonosító V22 

Típus ventilátor 

Teljesítmény  1600 m
3
/h 

Kürtő 

Magasság 9 m 

Kibocsátó felület 0,071 m
2
 

 

Pontforrás  

P18 

Préselési művelet 6. sz. elszívása (csomagtér oldalborítás sor) 

 

Berendezések műszaki adatai 

LAL szerinti azonosító V23 

Típus ventilátor 

Teljesítmény  1600 m
3
/h 

Kürtő 

Magasság 9 m 

Kibocsátó felület 0,071 m
2
 

 

Pontforrás  

P19 

Előmelegítő egységek közös elszívása II. (csomagtér 

oldalborítás sor) 

 

Berendezések műszaki adatai 

LAL szerinti azonosító V24 

Típus ventilátor 
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Teljesítmény  10000 m
3
/h 

Kürtő 

Magasság 9 m 

Kibocsátó felület 0,25 m
2
 

 

A berendezés által kibocsátott légszennyező anyagokra megállapított technológiai határérték a 

levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú melléklet 2.1.1. és 2.3.1. pontja alapján: 

 

Légszennyező anyag Forrás Osztály Tömegáram (kg/h) 
Határérték 

(mg/m
3
) 

Szilárd anyag 

P14, P15 

O 
0,5-ig 150 

0,5-nél nagyobb 50 

Paraffin szénhidrogének  

C 
3 vagy ennél 

nagyobb 
150 

Egyéb monoaromás 

szénhidrogének 

4,4’-Difenil-metán-diizocianát A 
0,1 vagy ennél 

nagyobb 
20 

 

Légszennyező anyag Forrás Osztály 
Tömegáram 

(kg/h) 

Határérték 

(mg/m
3
) 

Paraffin szénhidrogének 
P16, P17, P18, 

P19 

C 
3 vagy ennél 

nagyobb 
150 

Szilárd anyag O 
0,5-ig 150 

0,5-nél nagyobb 50 

 

- 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/m
3
-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, 

amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni. 

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

kell tartani a fenti határértéket. 

- A légszennyezőanyag koncentrációra meghatározott kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű és 

101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. 

 

Előírások: 

1. A berendezések kidobó nyílásán kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros mértékű 

légszennyezést. 

2. A P14-P19 jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett 

legközelebb 2025. augusztus 31-ig kell 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 meghatározni. A mérésről készült jegyzőkönyvet a mérést követő 30 napon belül meg kell 

küldeni a környezetvédelmi hatóságnak. 

3. A méréseken hatóságunk képviselője is részt kíván venni, ezért annak időpontját 8 nappal a mérés 

megkezdése előtt hatóságunknak elektronikus formában be kell jelenteni. 

4. Amennyiben a technológiában olyan változás történik, amely a technológiához kapcsolódó pontforrások 

emisszióját a jelenlegi állapothoz képest kedvezőtlenebbül megváltoztatja, szabványos méréssel kell 90 

napon belül igazolni, hogy a kürtők légszennyező anyag kibocsátása nem haladja meg a kibocsátási 

határértékeket. 
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5. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni. 

6. A légszennyező pontforrások 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 c) pontja szerint, a mérést követően a 

mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni. 

7. A légszennyező pontforrásokról és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről 

folyamatosan üzemnaplót kell vezetni a a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 

18. §-ban előírt tartalommal. 

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

használni.  

9. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a környezetvédelmi hatóságot telefonon 

azonnal és 24 órán belül írásban tájékoztatni kell. 

 

Az engedély érvényességi ideje jelen határozat véglegessé válástól számított 5 év. 

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei 2020. III. 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. 

 

A kérelmező az eljárás 192.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen 

azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.  

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

I N D O K O L Á S 

 

Az Antolin Hungary Kft. meghatalamazása alapján az AURORA+ TroubleShooting Szolgáltató Kft. 

(6000 Kecskemét, Frangepán sétány 3.  I. em. 4. ) 2020. augusztus 31. napján – a Helvécia, Gazdasági dűlő 

45/a. (020/19 hrsz.) alatti telephelyen lévő P14-P19 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrásokra 

vonatkozó levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, 

amely alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A kérelmező az eljárás 192.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. 

 

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 
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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) 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) 

bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e 

bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – Helvécia  település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

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

tevékenység várhatóan káros légszennyezést nem okoz. 

 

Előírásainkat az R. 4. és 5. § alapján tettük. Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink az R. 31. és 32. §-

ában előírtakon alapulnak. 

 

A határozat az R. 22. § (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

 

A kibocsátási határértéket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 

pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú mellékletének 2.1.1. 

pontja és 2.3.1. pontja alapján adtuk meg. 

 

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. számú melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett 

tevékenységek esetében a mérések gyakorisága) alapján 5 évente kell végezni.  

A P14-P19 jelű légszennyező pontforrások 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. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv 

alapján kell elvégezni. 

 

A helyhez kötött légszennyező pontforrások ellenőrzésének dokumentálására vonatkozó előírásainkat a a 

levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. §-a alapján 

tettük. 

 

A P14-P19 jelű pontforrások légszennyezőanyag kibocsátását az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. – 

NAH-1-1417/2017. – 2020. augusztus 5. napján szabványos emisszió méréssel határozta meg. A 

BM015305 munkaszámú vizsgálati jegyzőkönyv alapján a mérés időpontjában a technológiák átlagos 

üzemvitellel működtek, üzemzavar nem volt és a vonatkozó jogszabály által előírt technológiai 

kibocsátási határértékek teljesültek. 

 

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták. A technológia alkalmazása során nem várható a 

légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való átterjedése. 

 

A P14-P19 jelű pontforrások üzemeltetésének levegővédelmi hatásterülete a benyújtott dokumentáció 

terjedés modellező számítása alapján az alábbiak szerint alakul: P14: 151 m, P15: 195 m, P16: 50 m, P17: 51 

m, P18: 51 m, P19: 70 m. A hatásterület a telephelyen kívül tanyás ingatlanokat is érint. 

 

A remdelkező részben tett előírások a határérték alatti kibocsátások fenntartását hivatottak biztosítani. 

 

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. 
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A hatóságunk az eljárás megindításától számított nyolc napon belül érdemben döntött. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a 

döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény 

kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

Hivatalunk jelen határozatot honlapján közhírré teszi. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése 

rendelkezik. 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

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

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottam meg. 

 

A területi környezetvédelmi hatóság az R. 36. § (1) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése 

állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. szeptember 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Antolin Hungary Kft. (6034 Helvécia, Gazdasági dűlő 45/A.)                                     22976086#cegkapu 

2. AURORA+ TROUBLESHOOTING Kft.  

(6000 Kecskemét, Frangepán sétány 3. I. em. 4.)                                                          12770504#cegkapu 

3. Hatósági Nyilvántartás 

4. Irattár 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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