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A vidékfejlesztési miniszter 119/2013. (XII. 16.) VM rendelete

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 

szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (15) bekezdésében,

a 2.  § tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (8)  bekezdés i), j) és 

m) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A  6.  mellékletben meghatározott általános technológiai kibocsátási határértékek, valamint a  7.  mellékletben 

meghatározott eljárásspeci'kus technológiai kibocsátási határértékek és egyéb előírások

a) a 140 kW
th

 és az ennél nagyobb, de 50 MW
th

-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 

légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről,

b) az 50 MW
th

 és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről 

és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről,

c) az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról,

d) a  hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a  hulladékégetés technológiai 

kibocsátási határértékeiről, valamint

e) a titán-dioxidot előállító létesítmények kibocsátásáról

szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó létesítményekre csak akkor alkalmazhatók, ha ezen jogszabályok ezt 

előírják.”

2. §  A levegőterheltségi szint és a  helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, 

értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 13. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 119/2013. (XII. 16.) VM rendelethez

„13. melléklet a 6/2011. (I. 14.) VM rendelethez

Folyamatos kibocsátásmérésre kötelezett légszennyező technológiák és a mérendő légszennyező 

anyagok

A B

1 Cementipari technológiák klinkerégető kemencék szilárd anyag

2 Kohászati technológiák kupolókemencék 8 t/óra kapacitás felett szilárd anyag, CO

3 Titán-dioxid gyártás szulfát eljárás esetében kén-oxidok (SO
2
, SO

3
) SO

2
-ben 

megadva, szilárd anyag

4 Titán-dioxid gyártás klór eljárás esetében klór, szilárd anyag

„


