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H A T Á R O Z A T 

 

 

 

A Bosal Hungary Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Kadafalva-Heliport 11751/43 hrsz., KÜJ: 101 532 101) 

– a továbbiakban engedélyes – részére  

 

engedélyezem, 

 

 

hogy a Kecskemét, Kadafalva-Heliport 11751/43 hrsz.-ú telephelyen helyhez kötött légszennyező 

pontforrásokat létesítsen az alábbi feltételekkel: 

 

 

Engedélyt kérő adatai:  Bosal Hungary Kft. 

    6000 Kecskemét, Kadafalva-Heliport 

    KÜJ: 101 532 101 

 

Telephely adatai:  6000 Kecskemét, Kadafalva-Heliport (11751/43 hrsz.) 

    KTJ: 101 851 313 

    EOVX: 170786 m 

    EOVY: 693880 m 

 

10. számú technológia: Hegesztés 

 

Pontforrás jele P57 

Berendezések műszaki adatai  

Pontforrás megnevezése: hegesztő elszívó ventilátor 

Ventilátor névleges teljesítménye: 10.000 Nm
3
/h 

„LAL” szerinti azonosítók: V43 

Kürtő  

Pontforrás magassága: 11 m 

Pontforrás kibocsátó felülete: 0,311 m
2
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11. számú technológia: Hegesztés 

 

Pontforrás jele P58 

Berendezések műszaki adatai  

Pontforrás megnevezése: hegesztő elszívó ventilátor 

Ventilátor névleges teljesítménye: 10.000 Nm
3
/h 

„LAL” szerinti azonosítók: V44 

Kürtő  

Pontforrás magassága: 11 m 

Pontforrás kibocsátó felülete: 0,311 m
2
 

 

A légszennyező pontforrásokra a technológiai kibocsátási határértékek megállapítása a levegőterheltségi 

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

(I. 14.) VM rendelet 7. sz. melléklet 2.52.1 pontja (hegesztés, plazmavágás) alapján történt. 

 

Szennyező anyag Azonosító Határérték (mg/m
3
) 

Szilárd anyag 7 150 

Nitrogén-oxidok (mint NO2) 3 500 

Szén-monoxid 2 500 

 

A határértékeket fémek hegesztéssel történő megmunkálása, plazmavágása során kell alkalmazni, 

amennyiben azok elszívórendszere pontforráshoz kapcsolódik. 

 

Előírások: 

1. A létesítést követően a P57, P58 pontforrásokról elektronikusan LAL bejelentést kell a hatóságra 

benyújtani és a pontforrások üzembe helyezéséhez kérelmezni kell hatóságunknál a pontforrások 

működési engedély kiadását. 

2. A létesítést követően a berendezések csak jogerős pontforrás működési engedély birtokában 

üzemeltethetők. 

3. A légszennyező pontforrásokon kiáramló légszennyező anyagok mennyisége nem okozhat káros 

mértékű légszennyezettséget. 

 

Az engedély a jogerőre emelkedéstől számított 1 évig érvényes. 

 

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 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 32.000 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 64.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 
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I  N  D  O  K O  L  Á  S 

 

 

A Bosal Hungary Kft. a Kecskemét, 11751/43 hrsz. alatti telephelyén a meglévő hegesztési tevékenységen 

kívül, további hegesztési tevékenységet tervez, ezért a technológiához további 2 db légszennyező pontforrást 

(P57, P58) kíván csatlakoztatni, melyekre vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély iránti 

kérelmet az AURORA
+
 TroubleShooting Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Frangepán sétány 3.) 

ügyvezetője, Dr. Farkas András által nyújtotta be 2017. június 15. napján hatóságunkhoz. 

 

A létesülő P57, P58 pontforrások várható légszennyezőanyag kibocsátása a telephelyen azonos hegesztési 

technológiában már üzemelő P56 pontforrással megegyező kibocsátási jellemzőkkel fog rendelkezni, ezért a 

P56 pontforrás 2016. november 22-én elvégzett vizsgálatának mérési eredményei alapján elfogadtuk, hogy a 

P57, P58 pontforrások káros mértékű légszennyezést nem fognak okozni. Ez alapján nem kell a P57, P58 

pontforrások beüzemelése előtt próbaüzemet tartani és a légszennyezőanyag kibocsátásukról akkreditált 

emisszió mérést végezni. 

 

A P57, P58 számú pontforrások üzemeltetése során a várható levegővédelmi hatásterület, az elvégzett 

számítások és a vonatkozó jogszabályi előírások szerint nem terjed túl a telephely határán. 

 

A pontforrásra megállapított kibocsátási határérték a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. sz. 

mellékletének 2.52.1 pontja (hegesztés, plazmavágás) alapján történt. 

 

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 Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalban 2017. június 26. napjától 2017. július 12. napjáig közzétételre került, mellyel 

kapcsolatosan észrevétel 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 (továbbiakban: R.) 22. § (1) bekezdése 

szerint a hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartalmát 

meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása, használatbavétele esetén a levegővédelmi 

követelményeket 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 – Kecskemét település vonatkozásában a 

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

 

A határozat a R. 22.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

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 14. pontja alapján határoztam meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/02523-2/2017. számú határozatával függő 

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

augusztus 15. napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. 07. 27. 

 

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.  



4 

 

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

megtámadott döntést hozta. 

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

 

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

bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2017. július 18.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapja: 

 

1. Bosal Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Kadafalva-Heliport 11751/43 hrsz.) tv. 

2. AURORA
+
 TroubleShooting Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Frangepán sétány 3.) tv. 

3. Hatósági Nyilvántartás 

4. Irattár 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 


