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Erzsébet tér 7.

Tisztelt Cím!
Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követı napon 15 napra tegyék
közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok
tulajdonosai döntésemrıl tudomást szerezzenek.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL.
törvény 78. § (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését
követı tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.
A hirdetményezés megtörténtérıl, illetve az észrevételekrıl hatóságom felé kérem visszajelzés
megtételét.

Szombathely, 2016. november 10.

Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Balaton Tihamér
osztályvezetı

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

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL.
törvény 80. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a Kanizsa Bútor Kft.- 8800 Nagykanizsa, İrház
u. 35-37., KÜJ száma: 101033815 - mint üzemeltetı részére az ugyanezen cím alatti telephelyén (KTJ
száma: 100289546) lévı helyhez kötött légszennyezı pontforrása mőködtetésére a VA/KTF02/27703/2016. számon a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztálya
levegıtisztaság-védelmi mőködési engedélyt adott.
A létesítmény hatásterülete:
A pontforrások üzemeltetése során, a kibocsátott légszennyezı anyagok legnagyobb hatásterülete 62
méter, a hatásterület lakott területeket érint.
A mőködési engedélyhatározat Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatalában és a Vas Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályán (Szombathely, Vörösmarty u. 2.
szám alatt a 117. szobában) ügyfélfogadási idı alatt tekinthetı meg.
Ügyfélfogadási rend:

30

00

Hétfı: 8 -12
30
00
00
00
Szerda: 8 -12 , 13 -16
30
00
Péntek 8 -12

A határozat ellen a kézbesítéstıl – hirdetmény útján értesítettek esetén Hatóságom hirdetıtábláján a 15
napra kifüggesztett hirdetmény levételétıl – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fıfelügyelıséghez (Budapest) címzett, de a Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható
fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz
16.000,- Ft, civil szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a. A díj a Vas
Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár által vezetett 10047004-00335711-00000000 számlájára
történı átutalással, illetve a fizetési számlára történı készpénz-befizetéssel is teljesíthetı (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, 2016. november 10.
Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fıosztály
- Szombathely -

A hatóság hirdetıtábláján történı kifüggesztés napja:
A hirdetmény levételének napja:
Az önkormányzat hirdetıtábláján történı kifüggesztés napja:
A hirdetmény levételének napja:

Iktatószám: VA/KTF02/2770-3/2016.
Jogi ea.: Dr. Monostori Veronika
Mősz. ea.: Törkenczi Arnold
Telefon: (94) 506-717

Tárgy: Levegıtisztaság-védelmi mőködési engedély
határozat
Melléklet: Helyhez kötött légszennyezı pontforrások
kibocsátási határértékei
HATÁROZAT

A Kanizsa Bútor Kft. - 8800 Nagykanizsa, İrtorony u. 35-37., KÜJ száma: 101033815 - mint üzemeltetı
részére az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100289546) mőködı, helyhez kötött
légszennyezı pontforrása mőködtetését az alábbiak szerint engedélyezem.
I.
Engedélyem a következı jelő és megnevezéső pontforrásra, berendezésekre vonatkozik:
1. sz. technológia - festés
Pontforrás jele:
Pontforrás megnevezése:
Pontforrás magassága:
Pontforrás kibocsátó felülete:
Kapcsolódó berendezések:

P2
Száraz leválasztású szórófal kidobó kéménye
11 m
2
0,13 m
Leválasztó berendezés II. (L4)
Elszívó ventilátor (V2)

1. A pontforráson kibocsátott légszennyezı anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét
képezı táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.
2. A légszennyezı pontforrás üzemeltetését a légszennyezı anyagok kibocsátásának minimalizálása
érdekében a mindenkori elérhetı legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
3. A pontforráson kibocsátott légszennyezı anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell
meghatározni. A pontforráson kibocsátott légszennyezı anyagok mennyiségét meghatározó
méréseket a feladatai szerinti akkreditálással rendelkezı szervezettel kell elvégeztetni az utolsó
mérés idıpontjától számított öt éven belül. A mérést a hatályos mérési szabványban elıírt mérıhely
kialakításával kell biztosítani. A mérésrıl készített jegyzıkönyvet 5 évig szükséges megırizni.
4. Az üzemeltetı a légszennyezı forrásra köteles a megfelelı formanyomtatványon (LM lap)
légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig
kell teljesíteni. Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentı lapon (LAL
lap) változásjelentést kell tenni a változást követı 30 napon belül. Az adatszolgáltatás elektronikus
úton teljesítendı.
5. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Hatóságom felé, és haladéktalanul
intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia,
pontforrás mőködtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283
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II.
Engedélyem 2021. november 15. napjáig érvényes.
III.
A határozat ellen a kézbesítéstıl számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fıfelügyelıséghez (Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Vas Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályához (Szombathely, Vörösmarty u. 2.)
benyújtható – indokolással ellátott - fellebbezésnek van helye.
A levegıtisztaság-védelmi mőködési engedélyezési eljárás 32.000,- Ft összegő igazgatási szolgáltatási
díja megfizetésre került.
A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz
16.000,- Ft, civil szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a. A díj a Vas
Megyei Kormányhivatal 100470004-00335711-00000000 számú számlájára történı átutalással, illetve a
fizetési számlára történı készpénz-befizetéssel is teljesíthetı (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 Kanizsa Bútor Kft. a Nagykanizsa, İrház u. 35-37. szám alatti telephelyén lévı P1 jelő helyhez kötött
légszennyezı pontforrása mőködési engedélyének kiadására vonatkozóan kérelmet, mérési
jegyzıkönyvet, valamint elektronikus úton LAL változásjelentést nyújtott be Fıosztályomra.
Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegı védelmérıl szóló,
306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi
követelményeknek.
A beküldött mérési jegyzıkönyvek alapján (készítette: Bálint Analitika Kft. Budapest, 2016. június 15.)
megállapítottam, hogy a telephelyen üzemeltetni kívánt légszennyezı pontforrás mőködtetése megfelel a
vonatkozó kibocsátási határértékeknek.
A fentiek figyelembevételével a légszennyezı pontforrás mőködését engedélyeztem a rendelkezı
részben elıírtak szerint.
Az 1. számú (festés) technológiából származó légszennyezı anyagok kibocsátási határérték
megállapítása a levegıterheltségi szint határértékeirıl és a helyhez kötött légszennyezı pontforrások
kibocsátási határértékeirıl szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése, 6. számú
melléklete, valamint 7. számú mellékletének 2.9. pontjában foglaltak szerint történt.
Határozatomat a Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés, 25. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú
mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki. Az engedély érvényességi
idejét a Kormányrendelet 25. § (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.
A pontforráson távozó légszennyezı anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegıterheltségi
szint és a helyhez kötött légszennyezı források kibocsátásának vizsgálatával, ellenırzésével,
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: 6/2011. (I. 14.)
VM rendelet - 15. § (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak
figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján írtam elı.
Felhívom az üzemeltetı figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (2)
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelı szervezet végezheti, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. § (1)
bekezdésére figyelemmel.
Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján állapítottam
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meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti
adattartalommal kell benyújtani.
Az eljárás megindításáról szóló értesítést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény - továbbiakban Ket. - 29. § (4) bekezdés b) pontja alapján
mellıztem. Megállapítottam, hogy a Ket. 29. § (1b) bekezdésében foglalt feltételek alapján az eljárás
nem sommás (mivel nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy nincs ellenérdekő ügyfél). Nem áll
fenn a Ket. 29. § (1b) b) pontja, mivel lehet ellenérdekő ügyfél, tekintettel arra, hogy a Ket. 15. § (5)
bekezdése alapján ügyféli jogosultságot biztosít azoknak a civil szervezeteknek, amelyeknek a
nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvetı jog védelmére vagy valamilyen közérdek érvényre
juttatására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett
elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetésérıl, valamint az adatbázis alapján történı értesítésrıl
szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a helyhez kötött légszennyezı pontforrások
engedélyezési eljárásába bejelentkezett országos civil szervezetek (Magas-Bakony környezetvédelmi
Egyesület, Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Reflex Környezetvédı Egyesület, Zöld Forrás
Környezetvédı Egyesület) ellenérdekő ügyfélnek minısülhetnek.
A Ket. 29. § (1c) és 71/A. § (6) bekezdése aa) pontja alapján a függı hatályú döntés kiadását mellıztem,
mivel az ügy érdemében az eljárás megindításától (a kérelem beérkezését követı naptól) számított 8
napon belül érdemben döntöttem.
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet - továbbiakban: FM rendelet - 1. sz.
melléklet 14. pontjában meghatározott díjtételnek megfelelıen megfizetésre került.
Döntésemet a Fıosztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel a Ket. 80. § (3) bekezdésére
figyelemmel hirdetményi úton közöltem.
Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján, a 99. § (1) bekezdésében
foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.
A jogorvoslati eljárás díjáról az FM rendelet 2. § (5) bekezdése és 1. számú melléklet 14. pontja
rendelkezik.
A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl 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.
Kapja:
−
−

Kanizsa Bútor Kft. - 8800 Nagykanizsa, İrház u. 35-37..
Nagykanizsa MJV Önkormányzat Jegyzıje - 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.(hirdetményezés
céljából)

Szombathely, 2016. november 10.

Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Bencsics Attila
fıosztályvezetı

