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Tárgy: MIZSEPACK Nyomdaipari Kft., Lajosmizse, Gyártelep 3. szám (0607/4 hrsz.) alatti székhelyen lévő 7 db (P1- 

P7 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély 

 
 

 

H A T Á R O Z A T 

 
A  MIZSEPACK Nyomdaipari Kft. (székhely: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 3., KÜJ: 100194043) – a 

továbbiakban engedélyes – részére  

 

engedélyezem, 

 

hogy a Lajosmizse, Gyártelep 3. szám alatti székhelyen helyhez kötött légszennyező pontforrást 
üzemeltessen az alábbi feltételekkel: 

 

 

Telephely adatai:  6050 Lajosmizse, Gyártelep 3. (0607/4 hrsz.) 
    KTJ: 100296474 

    EOVX: 187711 m 

    EOVY: 687399 m 
 

1. számú technológia: Klisékészítés 

 

Pontforrás azonosítója P4 P5 

Pontforrás megnevezése: 
Kishelyiség elszívó 

kürtője 
Regeneráló terem elszívó kürtője 

Elszívó ventilátor névleges 

légszállító teljesítménye: 
1.200 m3/h 1.200 m3/h 

LAL” jelentés szerinti 

azonosítók (ventilátor): 
V1 V2 

Kidobó kürtő:   

magassága: 4 m 4 m 

keresztmetszete: 0,08 m2 0,08 m2 

 

A légszennyező pontforrásokra megállapított kibocsátási határértékek a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 
14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1. táblázata (szerves anyagok) alapján történt. 
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Légszennyező anyag Forrás 
Tömegáram 

(kg/h) 
Osztály Határérték 

Pentil-alkoholok (305) 

P4, P5 
3 vagy ennél 

nagyobb 

 

3C 
 

150 mg/m3 
 

Propil-alkohol (302) 

Etil-acetát (321) 

Ciklohexanol (853) 

Izo-propil-alkohol (307) 

Dekalin (141) 

Undekán (108) P5 

 

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

a fenti határértékeket. 
 

2. számú technológia: Nyomtatás 

 

Pontfor-

rás 

száma 

Forrás 

megnevezése 

Magas-

ság 

Kibocsá-

tó felület 

Berendezés 

azonosító 

Berendezés 

megnevezés 

Teljesít-

mény 

P1 

Üzemcsarnok I. 

teremelszívás 

21 m 0,64 m2 

V14 
I. gépterem 

elszívó 

ventilátora 

15.000 m3/h 

V16 

I. gépterem alsó 

elszívás 
ventilátora 

2.500 m3/h 

Üzemcsarnok II. 

teremelszívás 
V7 

II. gépterem 

elszívó ventilátor 
8.500 m3/h 

Festékmosó 
helyiség I 

légtérelszívás 

V26 
Festékmosó I. 

légtérelszívás 
6.300 m3/h 

Festékmosó 
helyiség II. 

légtér elszívás 

V27 
Festékmosó II. 

légtérelszívás 
6.300 m3/h 

Technológiai 

szennyvíztisztító 
légtér elszívás 

V28 
Szennyvíztisztító 

légtér elszívás 
6.300 m3/h 

 

 

Pontfor

-rás 

száma 

Forrás 

megnevezése 

Magas-

ság 

Kibocsá-

tó felület 

Berendezés 

azonosító 

Berendezés 

megnevezés 

Teljesít-

mény 

P3 

TMB gép 

alkoholos 
elszívás 

11 m 0,64 m2 

V18 
TMB gépsor 

ventilátor 
3.600 m3/h 

N6m 
nyomdagép 

alkoholos alsó, 

felső, főelszívás 

E4 
Nilpeter 6 színes 

nyomdagép 
230 t/év 

V5 

Nilpeter 6 színes 
nyomdagép fő 

elszívása 

2.000 m3/h 

V10 

Nilpeter 6 színes 
nyomdagép 

felső elszívása 

400 m3/h 

V21 

Nilpeter 6 színes 

nyomdagép alsó 
elszívása 

400 m3/h 

N7 nyomdagép 

alkoholos alsó, 
E5 

Nilpeter 7 színes 

nyomdagép 
230 t/év 
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felső, főelszívás 

V12 

Nilpeter 7 színes 

nyomdagép fő 

elszívása 

1.900 m3/h 

V8 

Nilpeter 7 színes 

nyomdagép 

felső elszívása 

1.900 m3/h 

V22 

Nilpeter 7 színes 
nyomdagép alsó 

elszívása 

1.760 m3/h 

Festékkeverő 
elszívása 

E6 
Festékkeverő 
berendezés 

1.600 m3/h 

V15 
Festékkeverő 

terem elszívás 
1.600 m3/h 

Festéktároló 
szekrény alsó 

elszívása 

V23 
Festéktároló 

alsóelszívás 
240 m3/h 

Festékmosó 

helyiség I. 
peremelszí-vás 

V24 
Festékmosó I. 

peremelszívás 
240 m3/h 

Festékmosó 

helyiség II. 

peremelszí-vás 

V25 
Festékmosó II. 
peremelszívás 

170 m3/h 

 

A légszennyező pontforrásokra megállapított kibocsátási határértékek a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 
14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1. táblázata (szerves anyagok) alapján történt. 

 

 

Légszennyező anyag Forrás 
Tömegáram 

(kg/h) 
Osztály Határérték  

Aceton (312) 

P1, P3 
3 vagy ennél 

nagyobb 
3C 

150 mg/m3 

 

Butil-acetát (323) 

Etil-acetát (321) 

Etil-alkohol (301) 

Etilén-glikol-monobutil-éter (360) 

Heptán (109) 

Hexán (105) 

Izo-propil-alkohol (307) 

1-metoxi-2-propil-acetát (1005) 

Metil-etil-keton (313) 

Oktán (106) 

Propil-alkohol (302) 

Toluol (151) 

Propilén-glikol-monometil-éter (736) 

Diklór-metán (205) 

2-metoxi propil-acetát (261) P1, P3 
2 vagy ennél 

nagyobb 
3B 100 mg/m3 

Izo-butil-acetát (326) 

P1, P3 - - 

Határértékkel 

nem 

szabályozott 
Izo-propil-acetát (600) 

Ciklohexán (142) P1 - - 
Határértékkel 

nem 

szabályozott 
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3. számú technológia: UV flexo vizes bázisú nyomdázás 

 

Pontforrás azonosítója P6 P7 

Pontforrás megnevezése: 
MPS EP 410 UV – flexo 

nyomdagép elszívó kürtője 

III. számú nyomdaüzem GIDUE 

gépsor elszívó kürtője 

Elszívó ventilátor névl. 

légszállító teljesítménye 
3.800 m3/h 3.500 m3/h 

LAL” jelentés szerinti 
azonosítók (ventilátor): 

V17 V20 

Kidobó kürtő:   

magassága: 10 m 10 m 

keresztmetszete: 0,2 m2 0,196 m2 

 
A légszennyező pontforrásokra megállapított kibocsátási határértékek a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 

14.) VM rendelet 6. sz. melléklet 2.3.1. táblázata (szerves anyagok) alapján történt. 
 

Légszennyező anyag Forrás Tömegáram (kg/h) Osztály Határérték 

Izo-propil-alkohol (307) 

P6 

3 kg/h vagy ennél 

nagyobb 
3C 150 mg/m3 

Metil-izobutil-keton (316) 

Pentil-alkoholok (305) 

1-metoxi-2-propanol (736) 

 

P6, P7 

1-metoxi-2-propil-acetát (1005) 

Aceton (312) 

Etil-acetát (321) 

Etil-alkohol (301) 

 

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is be kell tartani 
a fenti határértékeket. 

 

4. számú technológia: Felületkezelés 
 

Pontfor

-rás 

száma 

Forrás 

megnevezése 

Magas-

ság 

Kibocsá-

tó felület 

Berende-

zés 

azonosító 

Berendezés 

megnevezés 
Teljesít-mény 

P2 

TMB gép 

UV 

technológia 

ózon elszívás 

10 m 0,2 m2 

V18 
TMB gépsor 

ventilátor 
3.600 m3/h 

Nilpeter 7 

nyomdagép 

ózon elszívás 

E3 
Nilpeter7 (NUV) 

színes nyomdagép 
10.000.000 m/év 

V9 

Nilpeter7 (NUV) 

felületkezelő 
elszívás 

2.900 m3/h 

N6m 

nyomdagép 
ózon elszívás 

E4 
Nilpeter 6 

színesnyomdagép 
230 t/év 

V6 
Nüpeter 6. 

felületkezelő 

elszívó ventilátor 

2.000 m3/h 

N7 

nyomdagép 

ózon elszívás 

E5 
Nilpeter 7 

színesnyomdagép 
230 t/év 

V13 

Nilpeter 7 

felületkezelő 

elszívó ventilátor 

1.760 m3/év 
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Az üzemelő berendezések által kibocsátott légszennyező anyag a határértékek a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 
14.) VM rendelet szerint határértékkel jelenleg nem szabályozott. 

 

Ózon Jelenleg határértékkel nem szabályozott légszennyező anyag. 

 

Előírás: 

1. A P1, P3, P4, P5, P6 és P7 jelű légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását 5 

évente kell akkreditált méréssel igazolni. 
2. A P1 és P3 jelű légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel 

mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM 
rendelet szerinti akkreditált méréssel kell megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet 2020. július 17-ig 

be kell küldeni hatóságunkra. 

3. A P4, P5, P6 és P7 jelű légszennyező pontforrások légszennyező anyag kibocsátását normál 

üzemvitel mellett, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 
vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM 

rendelet szerinti akkreditált méréssel kell megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet 2021. július 6-ig 

be kell küldeni hatóságunkra. 
4. A berendezések kidobó nyílásán kiáramló légszennyező anyag mennyisége nem okozhat káros 

mértékű légszennyezést. 

5. A berendezések hatékony működése miatt biztosítani kell az optimumra való szabályozást. 
6. A berendezéseket csak a gépkönyvében előírt módon (biztonsági előírások, gépkihasználás stb.) 

szabad használni.  

7. A mérési jegyzőkönyvvel rendelkező légszennyező pontforrás 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 b) pontja, a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni. 

8. A légszennyező pontforrás éves adatszolgáltatási kötelezettséget a levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.)  Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni. 

9. A felhasznált vegyi anyagok megváltozását 30 napon belül hatóságunkra írásban be kell jelenteni és 

a biztonsági adatlapokat meg kell küldeni. 

10. Amennyiben a felhasznált vegyi anyagok oldószer összetételében változás történik, a 
levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

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

alapján elvégzett, szabványos méréssel kell 90 napon belül igazolni, hogy a kürtő légszennyező 
anyag kibocsátása nem haladja meg a kibocsátási határértékeket. 

11. A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotokról a hatóságunkat telefonon azonnal és 24 

órán belül írásban tájékoztatni kell. 
12. Jelen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés 

megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok elvégzése alól. 

 

Az engedély érvényességi ideje: 5 év 

A légszennyező pontforrások kibocsátási határértékei 2017. II. negyedévtől érvényesek. 

 

Jelen engedély nem mentesít más engedélyek megszerzése, valamint a biztonságos üzemeltetés 

megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok 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 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 
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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 112 000 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 224 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

I  N  D  O  K O  L  Á  S 
 

A MIZSEPACK Nyomdaipari Kft. megbízásából az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Műszaki, 

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2017. április 18-án a Lajosmizse, Gyártelep 3. szám (0607/4 hrsz.) alatti 
székhelyen lévő 7 db (P1- P7 jelű) pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelmet 

nyújtott be a hatóságunkhoz, tekintettel arra, hogy a fenti pontforrásokra a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

által 53898-8-13/2015. számon egységes szerkezetben kiadott pontforrás működési engedély érvényessége 
2017. április 15-én lejárt. 

 

A MIZSEPACK Nyomdaipari Kft. megbízásából az AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Műszaki, 

Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. hatóságunk BK-05/KTF/01130-3/2017. számú hiánypótlási felhívását (a 
képviseleti jogosultság és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása) 2017. május 11-én 

teljesítette valamint hatóságunk BK-05/KTF/00130-6/2017. számú hiánypótlási felhívására a BM 009985 

munkaszámú engedélykérelmi dokumentációban feltüntetett, viszont a hatóságunknál az OKIR rendszerben 
nyilvántartott LAL alapbejelentésben nem szereplő légszennyező anyagokat LAL lapon (elektronikusan) 

bejelentette. 

 

A légszennyező pontforrások hatásterületét lehatárolták. A technológia alkalmazása során nem várható a 
légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való átterjedése.  

 

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 a Lajosmizsei Közös 

Önkormányzati Hivatalban 2017. május 2. napjától 2017. május 18. napjáig közzétételre került, mellyel 
kapcsolatosan észrevétel - Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalának 2017. május 24-én 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 – Lajosmizse település vonatkozásában a 

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

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

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

 

A P1, P3, P4, P5, P6 és P7 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. § b) pontja alapján kell elvégezni. 

 
A P1 és P3 jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. 2015. június 

17-én megmérte. A BM006824 munkaszámú vizsgálati jegyzőkönyv alapján a P1 és P3 jelű légszennyező 

pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a jogszabályban előírt 
határértékeket.  

A következő 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 év múlva kell elvégezni és a mérési jegyzőkönyvet 2020. július 

17-ig kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.  

 
A P4, P5, P6 és P7 jelű pontforrások légszennyező anyag kibocsátását az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. 

2016. június 6-án megmérte. A BM008408 munkaszámú vizsgálati jegyzőkönyv alapján a P4, P5, P6 és P7 

jelű légszennyező pontforrás légszennyezőanyag kibocsátása a mérés időpontjában nem haladta meg a 
jogszabályban előírt határértékeket.  

A következő 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 év múlva kell elvégezni és a mérési jegyzőkönyvet 2020. július 6-

ig kell megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak.  

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

pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. számú mellékletének 2.3.1. 

táblázata alapján adtuk ki. 

 
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/01130-2/2017. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2017. június 
19. 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. június 6.                          

 

 

 

 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

1. MIZSEPACK Nyomdaipari Kft. (6050 Lajosmizse, Gyártelep 3.)                                                            tv. 

2. AKUSZTIKA MÉRNÖKI IRODA Műszaki, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  

      (6500 Baja, Szent László u 105.)                                                                                                                tv. 

3. Hatósági Nyilvántartás 

4. Irattár 

 


