Iktatószám: VAV/KTF/61-39/2015.
Jogi ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet
Műszaki ügyintéző: Füleki Enikő
Telefon: (94) 506-720

Tárgy: a Falco Zrt. 3464-8/20/2014. számú, az
OKTF által KP/1305-6/2015. számú
határozattal részben megváltoztatott
levegőtisztaság-védelmi működési engedély
határozatának módosítása

HATÁROZAT
A Falco Zrt. – 9700 Szombathely, Zanati u. 26. - (KÜJ száma: 100224591) mint üzemeltető részére, a
Szombathely, Zanati u. 26. szám, 7861/6 hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 100426945) lévő, helyhez
kötött légszennyező források működtetésére Hatóságom által 3464-8/20/2014. számon kiadott, 16/5/2015. számon kijavított és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(OKTF), mint másodfokú környezetvédelmi hatóság által KP/1305-6/2015. számon részben
megváltoztatott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat rendelkező részének 5. pontját az abban rögzített határidő meghosszabbítása miatt - az ügyfél kérelmére az alábbiak szerint
módosítom.
„5.) A faforgács szárítás technológiához kapcsolódó P127 jelű pontforráson kibocsátott légszennyező
anyagok ellenőrzése érdekében automatikus mérő és dokumentáló készülék telepítése szükséges.
A mérőműszer beüzemelését 2016. január 31-ig végre kell hajtani.”
A módosító határozat a fent megjelölt levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat egyéb
részeit nem érinti.
Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) lehet fellebbezni.
A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) kell benyújtani.
A levegőtisztaság-védelmi működési engedély módosítási eljárásának 16.000,- Ft összegű igazgatási
szolgáltatási díja megfizetésre került.
A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 8 000.- Ft. A díj a
Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00299523-00000000
számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető
(banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati
kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az
ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.
Indokolás
A Falco Zrt. a 9700 Szombathely, Zanati u. 26. szám alatti telephelyén lévő P127 jelű pontforráson
kibocsátott légszennyező anyagok ellenőrzése érdekében automatikus mérő és dokumentáló
készülék telepítésére vonatkozó - 3464-8/20/2014. számon kiadott, 1-6/5/2015. számon kijavított és az
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, mint másodfokú környezetvédelmi
hatóság által KP/1305-6/2015. számon részben megváltoztatott levegőtisztaság-védelmi működési
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
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engedély határozatban előírt - kötelezés határidejének módosítására irányuló kérelmet nyújtott be
Főosztályomra.
A módosítási kérelemben a Zrt. előadta, hogy az egységes környezethasználati engedélyben előírt
automatikus mérő kiépítésének kötelezettségére vonatkozó, fellebbezésében kifejtett szakmai
véleményét fenntartja, a Hatóságom által VAV/KTF/54-42/2015. számon kiadmányozott egységes
környezethasználati engedély fellebbezése okán lefolytatandó másodfokú eljárás azonban jelenleg is
folyamatban van, annak kimenetele még nem ismert.
Hatóságom a 2014. decemberében kiadmányozott 3464-8/20/2014. számú levegőtisztaság-védelmi
engedély határozatával előírta a P 127-es pontforrás folyamatos mérésére, automatikus mérőműszer
beüzemelésére vonatkozó kötelezettséget, ezen határozatot a Zrt. fellebbezését követően a az OKTF
KP/1305-6/2015. számú határozatával részben megváltoztatta, egyebekben a határozatot – s annak
részeként a folyamatos mérésre vonatkozó előírást is - helybenhagyta. Az OKTF KP/1305-6/2015.
számú határozatával a határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belüli végrehajtást írt elő a
mérőműszer beüzemelésére. Hatóságom VAV/KTF/54-42/2015. számú, fellebbezéssel támadott
egységes környezethasználati engedélye beemelve a komplex engedélybe a korábbi levegőtisztaságvédelmi engedélyt, annak tartalmát pontosítva, írta elő ismételten a P 127 jelű pontforrás ellenőrzése
érdekében az automatikus mérő és dokumentáló készülék telepítését 2015.09.15-ei határidővel.
Tekintettel arra, hogy az egységes környezethasználati engedély másodfokú eljárásának lezárására nem
került sor, az automatikus mérőműszer vonatkozásában is függő jogi helyzet áll fent, amennyiben az
OKTF az egységes környezethasználati engedélyt helyben hagyja, úgy – vélhetően a beüzemelésre
szabott határidő módosításával – a beüzemelésre vonatkozó kötelezettség fent marad, ugyanakkor
esetlegesen a Zrt. fellebbezése alapján ezen kötelezést meg is semmisítheti a másodfokú hatóság.
Hatóságom figyelembe véve fentieket, a Zrt. kérelmét méltányosan elbírálva a Ket. 1. § (2)
bekezdésében foglaltakkal összhangban -, miszerint jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei között
az ügyfél jogát és jogos - ideértve gazdasági - érdekét szem előtt tartva jár el - részben elfogadta a
kérelmező határidő módosításra vonatkozó indítványát.
A függő jogi helyzetre tekintettel, a beruházás volumenét és költségigényét figyelembe véve indokolt a
határidő-hosszabbítás, ugyanakkor annak a Zrt. által meghatározott 6 hónapos mértékét túlzottnak
értékeltem.
Hatóságom mérlegelte a döntéshozatal előtt a kivitelezés műszaki lehetőségeit, annak költség- és
időigényességét, ugyanakkor figyelembe vette - a Zrt. kibocsátásaival kapcsolatos sorozatos, rendszeres
lakossági panaszok, bejelentések miatt - a Zrt. legnagyobb kibocsátású pontforrásának mihamarabbi
folyamatos ellenőrzési lehetőségének szükségszerűségét is.
Tekintettel arra, hogy a Zrt. részére elegendő felkészülési idő állt a jogerős levegőtisztaság-védelmi
engedélyben foglalt fennálló kötelezés alapján az előkészületekre, így a mérőműszer kiépítésének
tervezésére, telepítési költségeinek felmérésére, kivitelező felkutatására és árajánlatok beszerzésére,
kizárólag a kivitelezés tényleges műszaki megvalósítása körében indokolt a határidő-hosszabbítás,
amelynek mértékét a rendelkező részben foglaltak szerint 4 hónapban állapítottam meg.
A határidő megállapítása körében értékeltem azt is, hogy a Zrt. képviseletében eljáró környezetvédelmi
szakemberek kérésére Hatóságom 2015. március 04-én egyeztető tárgyalást biztosított a mérőkészülék
telepítésével kapcsolatban. Az egyeztetésen elhangzottak alapján - a jogerős levegőtisztaság-védelmi
engedély kötelezésének megfelelően - a Zrt. már 2015. első negyedévében megkezdhette a felkészülést
a mérőkészülék telepítésére.
Fentiek miatt, a rendelkező részben foglaltak alapján a 3464-8/20/2014. számon kiadott, 1-6/5/2015.
számon kijavított és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, mint
másodfokú környezetvédelmi hatóság által KP/1305-6/2015. számon részben megváltoztatott
levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat módosításáról döntöttem.
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Határozatomat a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 22. § (4) bekezdése
alapján adtam ki.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja „a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet – továbbiakban FM
rendelet – 1. sz. melléklet 14. és 37. pontja.
A jogorvoslati eljárás díjáról az FM rendelet 2. § (5) bekezdése, valamint 1. sz. melléklet 14. és 37.
pontja rendelkezik.
Határozatom elleni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével írtam elő. Az eljárás megindításáról szóló értesítést a Ket. 29. § (4) bek. b.)
pontja alapján mellőztem.
A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c)
pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8. § (1) bekezdésén, valamint a 2.
sz. melléklet 3. pontján alapul.
A határozatot kapja:
•
•
•

Falco Zrt. – 9700 Szombathely, Zanati u. 26.
Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala - 9700 Szombathely, Kossuth u. 1-3
(hirdetményezés céljából)
a külön íven felsorolt, ismert ügyfelek

Szombathely, 2015. szeptember 11.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Bencsics Attila
főosztályvezető

Vas Megyei
Kormányhivatal
Iktatószám: VAV/KTF/61-40/2015
Ügyintézők: Füleki Enikő, dr. Bodorkós Erzsébet
Telefon: (94) 506-719

Tárgy: a Falco Zrt. 3464-8/20/2014.
számú, az OKTF által KP/1305-6/2015.
számú határozattal részben megváltoztatott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatának módosítása
Melléklet: VAV/KTF/61-39/2015. számú
határozat

Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
SZOMBATHELY
Kossuth L. u. 1-3.
9700
Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintettek döntésemről tudomást szerezzenek.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 78.
§ (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.
A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.
Szombathely, 2015. szeptember 11.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Balaton Tihamér
osztályvezető

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283

HIRDETMÉNY
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 80.
§ (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Falco Zrt. – 9700 Szombathely, Zanati u. 26. - (KÜJ
száma: 100224591) mint üzemeltető részére, a Szombathely, Zanati u. 26. szám, 7861/6 hrsz. alatti telephelyén (KTJ száma: 100426945) lévő, helyhez kötött légszennyező források működtetésére a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség által 3464-8/20/2014. számon kiadott, 1-6/5/2015. számon kijavított és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF), mint másodfokú környezetvédelmi hatóság által KP/1305-6/2015.
számon részben megváltoztatott levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat rendelkező részének 5. pontját a VAV/KTF/61-39/2015. számú határozatával a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya módosította.
Az engedélyhatározat Szombathely Megyei Jogú Város Hivatalában és a Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117.
szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.
30

00

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8 -12
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00
00
00
Szerda: 8 -12 , 13 -16
30
00
Péntek 8 -12
A határozat ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható
fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 8 000.- Ft. A díj
a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00299523-00000000
számlájára történő átutalással, illetve a fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel is teljesíthető
(banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati
kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az
ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.
Szombathely, 2015. szeptember „.......”
Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
- Szombathely Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Bencsics Attila
főosztályvezető
A Főosztály hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja
A hirdetmény levételének napja:
Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:
A hirdetmény levételének napja:
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