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BACS.KISKUN MNGYEI  KORMANYHIVATAL

KncsKEMETI JAnASI HIvATALA

KTFO azonosft6: ll4l52-l-5 12017 .
Ikt. sz6m: BK-05/KTF/02858-8 12017 .
Hiv. sz6m: -
Melldklet: -
U gyntezl: Zsombok Zsolt

dr. Megyesi D6niel
Telefon: 791795-001

Tirgy: Pontforriis mtikdddsi engeddly

H A T A N  O Z A T

A TRIGO Kft. (6500 Baja, Szabads6g u. 150.) - tov6bbiakban enged6lyes - k6relm6nek hely adva, reszfire

az. I. sz. telep szirito-tisrtito elnevez6sti, B6csalm6s, Doboka kiiltertlet hrsz. 0307 alatti telephely6n 4 db

bejelent6s koteles helyhez kotott l6gszennyez6 pontforr6s mtikodtet6s6t az alilbbiak szerint enged6lyezem:

Engedelyt k6ro adatai: Trigo Kft.
6500 Baja, Szabads6g u. 150.
rcUJ: 100 278 826

Telephely' adatai: 6430 B6csalm6s, Doboka, ki.iltertilet hrsz. 0307
KTJ: 100 431 949
Helyrajzi szirm: B6csalrn6s 0307
EOV*: 088 448 m
EOV,,: 674 807 m

: nv szilr itits -t i s zt f t5 sszAmf tech a: I ermenv'szaritas-tlszt
Pontforris azonositoi P1
Pon t forrls mesnevez6 se : Ekitisztit6 ciklon kiirt6ie

Berendez6sek: Teljesftm6ny

I . El6tisafto ciklon lev6laszttisi hat6sfoka: 9 0 %
LAL ielent6s szerinti azonosit6: L I

2. Elotisnito ciklon elsziv6 ventiliitor l6esz6llit6sa: 9.000 m'/h
LAL ielent6s szerinti azonosft6: V1

El6tisztit6 ciklon kiirt6ie:
magassaga: 6m
keresztmetszete: 0,28 m'

. szimf techn : 
-['ermdnvszirit6s-tt 

sztitfis
Pontforr6s azonos it6i a P2
Pontforr6s megnevezese : Ut6tisztit6 ciklon kiirt6ie

Berendez6sek: Teljesitm6ny

l. Utotisztfto ciklon lev5lasztrlsi hat6sfoka: 80%
LAL ielent6s szerinti azonosit6: L2

2. Utotisdit6 c iklon e lsziv6 ventil6tor l6gsz6llit6sa: 9.000 m'ftr
LAL ielent6s szerinti azonosit6: v2

Ut6tisztit6 ciklon kiirt6ie:
magassaga: 6m
keresztmetszete: 0,28 m"

Biics-Kiskun Megyei Kormiinyhivatal Kecskemdti Jarrlsi Hivatal
Kdrnyezetvddelmi 6s Termdszefv6delmi F6oszt6ly

Jogi ds Hat6s6gi Nyilv6ntart6 Oszt6ly
Cim: 6000 Kecskemdt, Bajcsy-Zsilinszky krt 2., Pt. 642

7 6 I 7 9 5 -870, e-mail : kornyezetvedelem@bacs. gov. hu



l. szfmri szantas-tlszl ttas

l. Porkamra elsziv6 ciklon I. lev6lasnAsi
hat6sfoka:

90%

LAL ielent6s szerinti azonosft6: L3
2 .Porkamra elsziv6 ciklon I. ventil6tor 9.000 m
I ziilitisa:

6m
keresztmetszete: 0.28 m

tech. szamu erTnen tis-tisaitAs
Pontforr6s azonosft6i a P1

I

Pontforriis megnevez6se: I Porkamra elsziv6 ciklon kidobO
kiirt6ie II.

Berendez6sek: Teljesftmeny
l. Porkamra elszivo ciklon II. levrilasa6si hat6sfoka: 9 0 %

LAL ielentes szerinti azonosito: L4
l.  Porkamra elsziro ciklon II .  r 'enti l6tor
leesz6llfr6sa:

9.000 m'/h

LAL ielentds szerinti azonosit6: v4
Porkamra elsziv6 ciklon kidob6 kiirt6ie rI.:

magassaga: 6 m
keresztmetszete: 0,28 m'

.\ Pl-P{ legszennyezo pontforrdsokra meg6llapftott elj6r6sspecifikus technol6giai hat6rdrt6k a
ler eeoterhelsegi szint harirertekeirol es a helyhez kotott legszennyezo pontforr6sok kibocs6t6si
hatirertekeirol szolo 41201l. (1. 14.) VM rendelet 7. melldklet6nek 2.39.1 pontja alapj6n pontforr6sonk6nt:

L6gszennyezf anyag
ft6d)

Forris
E lj 6r6sspecifi kus kibocsf t6si hat6r6rt6k

lmg/m3l

Szil6rd anyag (7) P I .P4 150 mg/m3

El6frisok:
l. A Pl-P4 jelti l6gszennyezo pontforr6'sok ldgszennyezo anyag kibocs6trisrit norm6l i.izemvitel mellett,

a leveg6terhelts6gi szint 6s a helyhez kdtdtt l6gszennyezo forr6,sok kibocs6t6siinak vizsgiilatixal,
ellen6rz6s6vel,6rt6kel6s6vel kapcsolatos szab6lyokrol szolo 6120ll.(I. 14.) VM rendelet szerinti
akkredit6lt m6r6ssel kell meg6llapitani. A m6r6si jegyz6kiinyveket aPl-P2 pontforrisokra 2021.
szeptember 30-ig, a P3-P4 l6gszennyezfi pontforrdsokra pedig 2022. szeptember 30-ig be kell
kiildeni a kii rnyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hat6sf gnak.

2. A Pl-P4 l6gszennyezo pontforr6sok legszennyezo anyag kibocsdtrlsrit 5 dvente kell a
levegoterhelts6gi szint 6s a helyhez kotdtt legszennyezo forrrisok kibocsrit6s6nak vizsgillatiwal,
ellenSrz6s6vel, 6rt6kel6sdvel kapcsolatos szab6lyokrol szol6 6120Il. (I. 14.) VM rendeletnek
megfelel6 mdr6ssel igazolni.

3. A legszennyezo pontforr6sok 6ves adatszolg6ltat6si kotelezetts6g6t a leveg6 v6delm6r6l szolo
30612010. (XII.23.) Korm. rendelet 31. $ (2) es32. $ (1) bekezd6se, valamint a leveg6terhelts6gi
szint 6s a helyhez kotott l6gszennyez5 forr6sok kibocsritristinak vizsgiiat|val, ellenorz6sdvel,

V3

Pontforr6s azonosit6i P3

Pontforr:is megnevez6se : Porkamra elsziv6 ciklon kidob6
kiirt6ie I.

Berendez6sek: Teljesitmeny

Porkamra elszfv6 ciklon kidobo kiirt6ie I.:
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6rt6kel6s6vel kapcsolatos szab6lyokr6l sz6l6 612011.(I. 14.) VM rendelet 12.$ (l) bekezdes b)
pontja, illetve a m6r6si jegyz6konyvek alapjfun kell teljesiteni.

4. A berendez6sek kidob6 nyfl6s6n ki6raml6 legszennyezo anyag mennyisdge nem okozhat k6ros
m6rt6kri l6gszenny ez6st.

5. A berendez6sek hatdkony mtikdd6se miatt biaositani kell az optimumra val6 szabiiyozilst.
6. A berendez6seket csak a g6pkdnyvekben elofrt m6don (biztons6gi el6frisok, g6pkihaszniilfrs, stb.)

szabad haszn6lni.
7. A rendeltet6sszeni tizemeltetdst6l elt6ro i.izemi rillapotokrol a k6rnyezetvedelmi 6s term6szetvddelmi

hatos6got telefonon azonnal es 24 oftn beliil (r6sban tfuj5kortatni kell.

Jelen enged6ly nem mentesft m6s enged6lyek megszerz6se, valamint ^ biztonsigos iizemeltet6s
megkezd6s6hez 6s folyta tfisirhoz sziiks6ges vizsgilatok elv6gz6se al6l.

Az enged6ly 6rv6nyess6gi ideje ^ P1-P4 pontforrfsokra jelen hatirozat joger6re emelked6s6t6l
szfmitott 5 6v.

A l6gszennyezf pontforris kibocsit{si hat6r6rt6kei 2017. III. negyed6vt6l 6rv6nyeselc

.1 kornyezenddelmi hatosdg a levegfvddelmi kdvetelminyt megsdrtci termdszetes ds jogi szemdly, vagy jogi
s:entelvisdggel nem rendelkezri szervezet rdszdre, a jogsertd tevdkenysdg megszilntetdsdre, illetve a mulasztds
p6rlcisdra valo kotelezdssel egyidejiileg, - ha jogszabdllt mdskdnt nem rendelkezik - levegritisztasdg-vddelmi
hirsugot s:ah ki.

.{ haurozat ellen a kozlestol szrlmftott 15 napon beliil a Pest Megyei Korm6nyhivatalhoz, mint orsz6rgos
kDrnlezenedelmi ds term6szewedelmi hatos6ghoz cimzett, de a B6cs-Kiskun Megyei Korm6nyhivatal
Kecskemdti Jdnlsi Hivatalhoa mint elsofokf kdrnyezetv6delmi 6s term6szetvddelmi hat6s6ghoz kdt
pe ldinyban benyujtand6 fel lebbez6snek van he lye.

A jogon'oslati elj6ras dija - a jogszab6lyban nreghatiirozott esetek kivdteldvel - a betizeten szolgiltat6si
dijtetel 50 oA-a. azaz 64.000 Ft. melvet a B6cs-Kiskun Megyei Korm6nyhivatal Magyar Allamkincst6rnSl
\ezeten 1001500-l-00299657-38100004 eloirinyzat-felhaszn6l6si sz6mu szitmlira kell 6tutalni, 6s a dij
meet'izetesdt igazolo bizon,vlatot, vagy annak milsolat6t hat6s6gunk rdszdre megki.ildeni. A befizet6si
trrztnrlat kdzlemdnr rovat6ban fel kell ti.intetnijelen hatirozatszitmirt.

Jefen hatirozat - fellebbezes hi6ny6ban - a fellebbez6sre nyitva 6116 hathrido letelt6t kovetS napon joger6re
emelkedik.

A kerelmezo az eljrirris 128.000 Ftigazgattisi szolgriltat6si dijit befizette, egy6b eljrir6si kolts6g nem meriilt
fel.

I N D O K O L A S

A Biicsagro Zrt. a KTJ 100431949 azonosit6jir, I. sz. telep szfurito-tisztit6 elnevez6sti, B5csalmSs, ktilteriilet
hrsz. 0307 alatti telephely6nek Pl 6s P2 pontforr6sra vonatkoz6an 59222-5-112012. ikt. szSmon 2017.
szeptember 30-ig hat6lyos levegSvddelmi mtikod6si enged6llyel rendelkezik.

A Trigo Kft. (6500 Baja, Szabads6g u. 150.) a B6csagro Zrt B6csalm6s, kiilteri.ilet hrsz. 0307 alatti
telephely6t 6s a telephelyen l6v6 bejelent6s koteles l6gszennyez5 pontforriisokat b6rlem6nyk6nt kiv6nja
tizemeltetni, ezdrt 2017. jflius 6-in a leveg6 v6delm6rol szol6 30612010. (X[. 23.) Korm. rendelet (a
tov6bbiakban: Rendelet) 5. melldklete szerinti leveg5v6delmi mrikdddsi enged6lyk6relmet nyrijtott be a
kdrnyezetv6delmi hatosiigra, 6s k6relmezte a levegov6delmi miikod6si enged6ly kiad6s6t.

Az OKIR rendszerben a P3 6s a P4 pontforr6s, valamint az ezek'hez kapcsolod6 technologi6k 6s
berendez6sek adatai nem szerepelnek, valamint a P3 6s a P4 pontforrilsok m6r6si jegyz6konyveit nem
kiildt6k neg, ezert a kornyezetu6delmi 6s term6szetv6delmi hatos6g BK-05IKTFl}2858-3120t7. ikt. sz6mon
h i6nypotl6s i fe lhivSst kti lddtt, me lye t az IJ gyfel te lj esitett.
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A m6r6si eredm{nyek alapjan a kibocs6tisok hatir6rt6k alaniak. a levegovddelmi hat6steri.ilet ugyanakkor

tflterjed az engedityeressel drintett ingatlan harirvonal6n. ez6rt a kornyezewedelmi 6s termdszetvddelmi

hat6s6g hirdetm6nyez6si megkeresest ktildott a teri.iletileg illet6kes jegl'zonek.

BScsalm6s V6rros Jegyzoje ertesftette hatos6gunkat, hogy a megki.ildon k6zlem6ny kifiiggeszt6sre keri'ilt,

tov6bb6, hogy az tigyben 6szrev6tel nem 6rkezett. Az i$ m6resi jeg zokdnyvek benyrijt6s6nak hatiridejdt az

elozo bekezd6sben 6s a rendelkezo reszben irtak alapj6n hatiroaam meg.

A technologia alkalmaz6sa sor6n nem v6rhato a l6gszennyezds nasl' t6volsrigu terjeddse, az orsz6ghat6ron

val6 6tterjedese. A k6relmet megvizsg6lva meg6llapithat6. hog) a rendelkezo rlszben foglalt el6ir6sok

teljesit6se-eset6n a tev6kenys6g v6rhat6an kiros legszennyezdst nem okoz. Rendelet 22. $ (1) bekezd6se

6nelm6ben a kdrnyezetv6delmi hat6skdrdben elj6ro megpei korm6nyhivatal a hat6skdr6be tartozo

l6gszennyezo fon:irs l6tesit6se, teljesftmdnybovitdse, 6lettanalm6t meghosszabbito felfjft6sa. alkalmazott

teihnol6girij6nak v6lt6sa, haszn6latba vdtele eset6n a levegor'6delmi kovetelmenyeket levegotisnasag-

v6delmi enged6lyben frja el6.

Az tigyintezesi hat6rid6 lejiratfinak a napja 2017 . augusztus 2l .

Az eloiritsokat a Rendelet 4. g, 5. $ (l)-(2) bekezdes6ben 6s a 31. $-ban foglaltak alapjdn adtuk meg.

A hat{rozat Rendelet 22.$ (l) 6s 25.$ (2)-(5) bekezdes6ben foglaltakon alapul.

A kibocs6rAsi hat6rertekeket a rendelkezo rdszben megadott jogszabrilyok alapjrin adtuk ki.

Harosagunk a targti eljarasbqn a BK-L5/KTF 02858-2/2017. szdmil hatdrozataval -fa1yd hltatyfi dontdst

hozott, amelyhez-joghatasok nem ftrodnek tekintettel arca, hogy a kdrnyezenddelmi hat6sdg 2017'

szeptember 6. napjaig az ilgtben erdemi dhntdst hozott.

A fellebbez6si jogot a k\zigazgatdsi hatosdgi eljards ds szolgdltatas altalanos s:ubulyuirol s;olo )rJt)l- er r

CXL. torvdnv (a tovribbiakban: Ket.) 93 $ ( 1) bekezd6se 6s 99. S ( l) bekezd6se alapj6n biztositottam.

..\. t-ellebbezest a Ket. 102. $ (l) bekezdese alapj6n ann6l a hat6s6gn6l kell eloterjeszteni, amely a

megemadon ddntdst hoaa.

A levegovedelmi kovetelmenyek be nem tart6yinak jogkovetkezmdnyeit Rendelet 34. $ (1)-(4) bekezd6se

hatarozzaffi€g, az i.igyfelet errol a Ket. 72.9 (l) bekezd6s6nek df) pontja alapj6n tilekortaftam.

Az igazgatfisi szolg6ltat6si dfj mert6kdt o kornyeze\ddelmi es termdszetvedelmi hatosogi eliarasok

tgazgatait szolgdltatdsi dijairol szolo 11/2015. (lil. 3L) FM rendelet (a tovibbiakban: FM rendelet) 1.

melldklet 14. pontja alapjfunhatilrortam meg.

A jogorvoslati elj6r6si dijhtaz FM rendelet 2. $ (5) bekezdese alapj6n rillapitottam meg.

A kornyezetv6delmi 6s term6szetv6delmi hatos6g hat6skor6t a Rendelet 36.$ (1) bekezd6se, illetekess,igdt a

kOrnyezetvddelmi ds termdszetvtidelmi hatosdgi ds igazgatasi feladatokat ellato szervek kijel\lesertil szolo

71/2015. (ill. 30.) Korm. rendelet 8/A. $ (l) bekezd6se 6llapitja meg.

Kecskemet, 201 7. augusztus 1 6.
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Kapja:
1. Trigo Kft. (6500 Baja, Szabads6g u. 150.)
2. Hatos6gi nyilvilntartSs
3. Irattin
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