Iktatószám: VA/AKF-KTO/1771-3/2020.
Ügyintéző: Nagyné Erős Alexandra
Telefon: (94) 504-135

Tárgy: A Schaeffler Savaria Kft., Szombathely,
Zanati u. 31. szám alatti telephelyére tervezett,
helyhez
kötött
légszennyező
pontforrások
levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyének
közhírré tétele
KÖZLEMÉNY

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)
bekezdése alapján
KÖZHÍRRÉ TESZEM,
hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztálya a Schaeffler Savaria Kft., Szombathely, Zanati u. 31. szám alatti
telephelyére tervezett, helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítését VA-06/AKF05/17713/2020.számú levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély határozatában engedélyezte, mely a
környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 120. szoba)
ügyfélfogadási időben megtekinthető.
Rendelkező rész:
1. számú technológia: fűtés, melegvíz ellátás

Pontforrás megnevezése

P214 3 C kazánkémény1

P215 3 C kazánkémény 2

P216 3 C kazánkémény 3

P217 3 C kazánkémény 4

P218 3 C kazánkémény 5

Kapcsolódó berendezés
Viessmann Vitodens 200-W
B2HA 99 típusú
Névleges teljesítmény: 94 kW
Viessmann Vitodens 200-W
B2HA 99 típusú
Névleges teljesítmény: 94 kW
Viessmann Vitodens 200-W
B2HA 99 típusú
Névleges teljesítmény: 94 kW
Viessmann Vitodens 200-W
B2HA 99 típusú
Névleges teljesítmény: 94 kW
Viessmann Vitodens 200-W
B2HA 99 típusú
Névleges teljesítmény: 94 kW

Kibocsátási
magasság
(m)

Kilépési
keresztmetszet
(m2)

13

0,49

13

0,49

13

0,49

13

0,49

13

0,49

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.; 9701 Szombathely, Pf.: 183
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A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei 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 4. § (4) bekezdése és 4. számú mellékletének 2. pontja és F oszlopa alapján a
következők:
Kibocsátási határérték
Légszennyező anyag
[mg/Nm3]
Kén-dioxid
35
Nitrogén-oxidok
250
Szilárd anyag
5
Szén-monoxid
100
A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz, 3 tf% oxigéntartalmú
füstgázra vonatkoznak.
2. számú technológia – fémforgácsolás, fémmegmunkálás

Pontforrás megnevezése

Kapcsolódó berendezés

212 E- achse nedves elszívás

Hwacheon - Két oldali
öntvény esztergálás
Hermle - 5 tengelyes
öntvény fúrás marás
Emco - 1 oldalas sajtolt
acéllemez esztergálás

Kibocsátá
si
magasság
(m)

Kilépési
keresztmetsz
et
(m2)

11

0,499

A pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértéke a levegőterheltségi szint
határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet 5. §-a és 6. számú mellékletének 2.1.1., 2.3.1. és 2.5.1. pontjai alapján a
következők:

Légszennyező anyag
Paraffin szénhidrogének
(C9-C16)
Szilárd anyag

Osztály

Légszennyező anyag
tömegárama [kg/h]

Kibocsátási
határérték
[mg/m3]

C

3 vagy ennél nagyobb

150

O

0,5-ig

150

4. számú technológia – Hegesztés
Pontforrás megnevezése
P211 Planetentraeger hegesztőcella
elszívás

Kapcsolódó berendezés

Kibocsátási Kilépési
magasság keresztmetszet
(m)
(m2)
8

0,437

A pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértéke a levegőterheltségi szint
határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet 5. §-a és 7. számú mellékletének 2.52.1 pontjai alapján a következők.
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Légszennyező anyag
Fémek láng- és
ívhegesztése, plazmavágás

szilárd
anyag

Kibocsátási határérték
[mg/m3]
nitrogén oxidok (NO2-ben
megadva)

szénmonoxid

150

500

500

5. számú technológia – Tesztelés

Pontforrás megnevezése

Kapcsolódó berendezés

Kibocsátási Kilépési
magasság keresztmetszet
(m)
(m2)

TD250-es 250 m3/h
P210 Planetentraeger Mosó elszívás névleges teljesítményű
ventilátor
vegyi fülke névleges
P213 Kompetenciaközpont – mosó
elszívó teljesítménye kb.
1300 m3/h.

8

0,5046

5

0,4996

A pontforráson távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértéke a levegőterheltségi szint
határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet 5. §-a és 6. számú mellékletének 2.3.1. pontja alapján a következő:

Légszennyező anyag
Paraffin szénhidrogének
(C9-C16)

Osztály

Légszennyező anyag
tömegárama [kg/h]

Kibocsátási
határérték
[mg/m3]

C

3 vagy ennél nagyobb

150

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is be
kell tartani a fenti határértékeket. A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K
hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 5 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.
1. A próbaüzem megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni hatóságomhoz. A próbaüzem 16 hónap időtartamú lehet.
2. A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett
méréssel kell meghatározni a pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.
3. A pontforrások üzembe helyezéséhez levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet kell
benyújtani. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a mérésről készült jegyzőkönyvet, továbbá az
engedélyezési eljáráshoz elektronikus úton levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést (LAL
alapbejelentés) kell tenni.
4. A pontforrások üzemeltetése csak jogerős működési engedélyhatározat birtokában kezdhető meg.

II.
Határozatom 2022. október 30. napjáig érvényes.

III.
A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás 288 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási
díja megfizetésre került.
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Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé
válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30
napon belül a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett (9021 Győr, Árpád u. 2.), de Vas
Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy
elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A
bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek
tartja tárgyalást tart.
Indokolás kivonata:
A Schaeffler Savaria Kft. a Szombathely, Zanati út 31. szám alatti telephelyén üzemeltetni kívánt P210
- P218 jelű, összesen 9 db légszennyező pontforrására vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi
működési engedély kérelmet.
A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről
szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi
követelményeknek.
A tárgyi légszennyező pontforrásokon távozó szennyezőanyagok mennyisége a jogszabályban
rögzített kibocsátási határértékeket az előzetes becslés alapján nem fogja elérni. A fentiek
figyelembevételével a légszennyező pontforrások létesítését engedélyeztem a rendelkező részben
előírtak szerint.
A próbaüzemet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet - továbbiakban:
Kormányrendelet - 23. § (4) bekezdése, az akkreditálással rendelkező szervezet általi mérési
kötelezettséget pedig a Kormányrendelet 23. § (6) bekezdése, továbbá a levegőterheltségi szint és a
helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével
kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése, illetve 12. § (2)
bekezdése figyelembe vételével írtam elő.
A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentési kötelezettség jogalapja a Kormányrendelet 31. és 32. §-a.
A levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet
25. § (1) bekezdésén alapul, a kérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. melléklete
tartalmazza.
A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a
levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával,
ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet továbbiakban: VM rendelet - 15. § (1) bek. b) pontja valamint (3) bekezdése alapján, a 14. számú
mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdése alapján
írtam elő.
Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a 6/2011. VM rendelet 12. § (2)
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a 6/2011. VM rendelet 6. § (1)
bekezdésére figyelemmel.
Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31. és 32. §-a alapján
állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM éves
jelentés) melléklet szerinti adattartalommal elektronikus úton kell benyújtani.
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. pontja.
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Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére
figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.
Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján
biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
(továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét
és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem
lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás
megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás
tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt
igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályiról szóló 2015. évi CCXXII
törvény 9. §-a határozza meg.
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, 9. § (2) bekezdésén és 13. § (1) c) pontján; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.
A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott kiadmányozás
rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának I. fejezet 7. a) és a III. fejezet 12.e) pontjai alapján
került átruházásra.
Szombathely, 2020. október 21.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Bencsics Attila
osztályvezető
A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2020.
A közhírré tétel levételének napja: 2020.

