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H A T Á R O Z A T  
 

Az 5á Sec Central Europe Gyorstisztító és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Forgách u. 37.) részére  

 

engedélyezem 

 

hogy a Kecskemét, Dunaföldvári út 2. szám alatti telephelyen 1 db helyhez kötött légszennyező pontforrást 

működtessen az alábbiak szerint: 
 

A telephely adatai: 

Telephely címe: a 6000 Kecskemét, Dunaföldvári út 2. (21969 hrsz.) 
KÜJ: 100319794;  

KTJ: 100522627; 

EOVx: 171423;  

EOVy: 698107 
 

1.sz. technológia: vegytisztítás 

 

A pontforrás jele P1 

A kürtő megnevezése Elszívó kürtő 

A kürtőhöz csatlakozó 

berendezések megnevezése 
Airvent Flexomix 

Fibrimatic MD204S zárt 

rendszerű száraz tisztítógép 
Ventilátor 

LAL szerinti azonosítója L1 E2 V3 

Teljesítménye 4000 m3/h 13 kg/töltet 4000 m3/h 

Kürtő magassága (m) 9 

Kürtő keresztmetszete (m2) 0,196 

 
Az üzemelő berendezésekre megállapított technológiai határérték az egyes tevékenységek illékony szerves 

vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. mellékletének 11. pontja 

alapján:  
 

Az oldószeres vegytisztítás teljes VOC kibocsátási határértéke: 20 g/kg tisztított és szárított termék 

 

Előírások: 
1. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő olyan mértékű terhelése, 

amely légszennyezettséget okoz. 

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

szabad használni.  

4. A légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését méréssel, számítással, műszaki becsléssel, 
anyagmérlegek készítésével kell elvégezni.  

5. A P1 jelű légszennyező pontforrás légszennyező anyag kibocsátását normál üzemvitel mellett, 2021. 

december 1-ig kell 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 megállapítani. A mérési jegyzőkönyvet a mérést 

követő 30 napon belül be kell küldeni hatóságunkra. A mérési jegyzőkönyvhöz csatolni kell a 
mérési eredményeken alapuló, az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának 

korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 5. számú melléklete alapján elkészített oldószer-

kezelési tervet (oldószermérleget). 

6. A 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) b pontja, valamint a mérési 

jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni. 
7. A légszennyező pontforrások éves adatszolgáltatási kötelezettségét a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII.23. ) Korm. rendelet 31. § (2) és 32. § (1) bekezdése alapján kell teljesíteni.  

8. Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 
25.) VM rendelet 5. számú melléklete alapján elkészített oldószer-kezelési tervet (oldószermérleg) a 

légszennyezés mértéke (LM) adatlappal együtt kell megküldeni hatóságunkra. 

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

órán belül írásban tájékoztatni kell. 
 

Az engedély érvényességi ideje: ezen határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 év. 

  
A légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei 2017. I. negyedévtől érvényesek. 

 

Jelen határozat jogerőre emelkedésével a 15760-5-4/2012. számú határozat érvényét veszti. 

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

megkezdéséhez és folytatásához szükséges vizsgálatok (pl. tüzelőberendezések, kémények megfelelőssége) 

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 

Kecskeméti Járási Hivatalához, 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 16 000,- Ft, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10025004-00299657-38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj 

megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési 

bizonylat közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát. 

 
A kérelmező az eljárás 32.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

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

emelkedik. 
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I N D O K O L Á S 

 
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala 2017. január 9-én illetékesség hiányában áttette 

hatóságunkhoz az 5á Sec Central Europe Gyorstisztító és Szolgáltató Kft. megbízásából a BO-RA-KEM Kft. 

(1074 Budapest, Dohány u. 48.) által készített, Kecskemét, Dunaföldvári út 2. szám alatti telephelyen 
üzemelő légszennyező pontforrásra vonatkozó működési engedélykérelmet. 

 

Az ügyfél a beadványához csatolta a 32.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló bizonylatot. 
 

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

légszennyezés nagy távolságú terjedése, az országhatáron való átterjedése.  

 
Előírásainkat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. és 5. § alapján tettük. Az 

adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaink a rendelet 31. §-ában előírtakon alapulnak. 

 
A kibocsátási határértékeket az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról 

szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet 2. sz. mellékletének 11. pontja alapján adtuk ki. 

 
A P1 jelű légszennyező pontforrás 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) és c) pontja, valamint a mérési jegyzőkönyv alapján kell 

elvégezni. 
 

A P1 jelű légszennyező pontforrás szennyezőanyag kibocsátásának mérését 2016. december 1-én végezte el 

a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. (vizsgálati jegyzőkönyv: 675/2016). A mérési eredmények szerint a 
P1 pontforrás káros mértékű légszennyezést nem okoz üzemeltetése során. 

 

A méréseket a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának 

vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. 
sz. melléklete (A légszennyező anyagok időszakos kibocsátás mérésére kötelezett tevékenységek esetében a 

mérések gyakorisága) alapján kell elvégezni.  

 
Hatóságunk a tárgyi eljárásban 15760-7-2/2017. számú határozatával függő hatályú döntést hozott, amely 

döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre. 

 
A határozat a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 22. § (1) és 25. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

Megállapítottam, hogy a P1 jelű pontforrásra vonatkozó 15760-5-4/2012. iktatószámon kiadott pontforrás 

működési engedély 2017. december 11-ig érvényes, ezért ezen engedély visszavonásáról is rendelkeztem. 
 

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  
 

A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 
 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú 

mellékletének 14. pontja alapján határoztam meg. 
 

A jogorvoslati eljárási díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg.  
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A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, illetékességét a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2017. február 14. 
 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapja:  
1. 5á Sec Central Europe Gyorstisztító és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Forgách u. 37.)   tv. 

2. BO-RA-KEM Kft. 1074 Budapest, Dohány u. 48.    tv. 

3. Hatósági nyilvántartás 

4. Irattár 


