1. A Magyar Közlöny 2017. október 18-i számában megjelent a 140 kWth és annál
nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű
tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási
határértékeiről szóló 53/2017 (X.18.) FM rendelet.

A rendelet hatálya a helyhez kötött 140 kWth és az annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb
teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés építésére, létesítésére működtetésére,
üzemeltetésére, légszennyezőanyag kibocsátására, és létesítőjére, üzemeltetőjére terjed ki, a
rendelet 1.§-ának (2) bekezdése felsorolja, mely esetek nem tartoznak a rendelet hatálya alá.
A 2.§-ban található értelmező rendelkezések tartalmazzák a rendelet által használt legfontosabb
fogalmak meghatározását. (hulladék, motor, gázturbina, kibocsátás)
A rendelet tartalmazza azt az összesítő szabályt, mely alapján a legalább kettő különálló
tüzelőberendezés füstgázainak közös kéményen keresztül történő kibocsátása esetén
a tüzelőberendezéseket egy tüzelőberendezésnek kell tekinteni, és névleges bemenő
hőteljesítményeiket a teljes névleges bemenő hőteljesítmény kiszámításához össze kell adni.
Ugyancsak egy tüzelőberendezésnek kell tekinteni, ha legalább kettő tüzelőberendezést úgy
létesítenek, hogy a műszaki és gazdasági tényezők figyelembevételével a területi
környezetvédelmi hatóság engedélyében foglaltak szerint füstgázaik közös kéményen keresztül
kiengedhetők.
A rendelet 4.§-a, illetve az általa hivatkozott mellékletek részletesen szabályozzák a
tüzelőberendezések kibocsátási határértékeit. Az itt rögzített határértékektől eltérni kizárólag a
6.§-ban szabályozott rendkívüli eltérés eseteiben megengedett.
A kibocsátás ellenőrzésével kapcsolatban az üzemeltető időszakos méréssel ellenőrizni
a füstgáz azon légszennyezőanyag-tartalmát, amelyre vonatkozóan az 1–5. számú melléklet
határértéket ír elő az adott tüzelőberendezés vonatkozásában, a tüzelőanyaggal bevitt
szennyező komponensekből keletkező egyéb légszennyezőanyag-tartalmát, amennyiben azt
a környezetvédelmi hatóság előírja, valamint hőmérsékletét, nyomását és sebességét és oxigénés nedvességtartalmát. Fontos szabály, hogy az üzemeltető, ha a tüzelőberendezés nem
megfelelő működése, vagy az ahhoz kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezés meghibásodása
a kibocsátási határértékek túllépését okozhatja, az üzemeltető köteles a nem megfelelő
működés bekövetkezését követően legkésőbb 24 órán belül visszaállítani a normál
üzemmenetet.
A rendelet szabályai három lépcsőben, 2017. december 19-én, 2025. január 1-jén, valamint
2030. január 1-jén lépnek hatályba.
M. Közlöny 169. szám

2. A Magyar Közlöny 2017. október 27-i számában megjelent a környezetvédelmi
termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosításáról szóló 2017. évi CXXXI.
törvény.

A módosítás értelmében – a törvény alkalmazásában - változik az elektromos, elektronikai
berendezés, valamint az építési termék meghatározása is.
Módosul a termékdíj fizetésére kötelezettek köre is, mely változás alapján a termékdíjköteles
termék termékdíját nem kell megfizetni, ha – e törvény végrehajtására kiadott
kormányrendeletben meghatározottak szerint – a kötelezett vevője nyilatkozik arról, hogy
az irodai papírt ISBN-számmal ellátott könyv, a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv, vagy
ISSN-azonosítószámmal rendelkező időszaki kiadvány előállításához közvetlen anyagként
(alapanyagként) használja fel. A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha
a kötelezett olyan reklámhordozó papírt hoz belföldön forgalomba, használ fel saját célra vagy
vesz készletre, amely teljes nyomtatott felületére vetítve legfeljebb 50%-ában gazdasági reklám
terjesztésére szolgál, vagy amelyet közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv
alapfeladata körében ad ki.
A módosítás alapján az állami adó- és vámhatóság a kötelezettet legfeljebb 500 ezer forintig
terjedő mulasztási bírsággal sújtja.
A módosítás 2018. január 1-jén lép hatályba.
M.Közlöny 174. szám

