
Iktatószám: GY/40/02713-9/2022. Tárgy: RED-GENERÁL Kft.

 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14.-16. szám
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HIRDETMÉNY

A  környezetvédelmi  hatáskörében  eljáró  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  (a

továbbiakban:  Hatóság)  ezúton  értesíti  az  érintetteket  arról,  hogy a  RED-GENERÁL  Építő  és

Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság (székhely:  9028  Győr,  Régi  Veszprémi  út  14-16.;

KTJ:101911802, KÜJ:  102364675;  KSH  szám: 12939271-4120-113-08.,  a  továbbiakban: Ügyfél)

kérelmére indult, a 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. szám alatti telephelyére vonatkozó, a

levegőtisztaság-védelmi  működési  engedélyezési eljárást lezárta,  és  GY/40/02713-8/2022

iktatószámon meghozta döntését.

A Hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (1) bekezdés c)

pontja és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi  LIII.  törvény 91/D. § (1)

bekezdése alapján hirdetményi úton közli a GY/40/02713-8/2022 számú határozatot. 

A  GY/40/02713-8/2022 számú  határozat  megtekinthető  a  Hatóság  honlapján

(http://edktvf.zoldhatosag.hu), valamint ügyfélszolgálati irodájának hirdetőtábláján (9021 Győr, Árpád

u. 28-32.).

A hirdetmény kifüggesztésének időpontja: „tárgyi hirdetmény aláírási időbélyegzője szerinti nap”

A kifüggesztés időtartama: 15 nap

Győr, „elektronikus időbélyegző szerint” 

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

dr. Buday Zsolt

  főosztályvezető 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 
Környezetvédelmi Osztály

9021 Győr, Árpád út 28-32. - Telefon: +36 (96) 896-131 - Fax: +36 (96) 795-605
E-mail: kornyezetvedelem@gyor.gov.hu - KRID: 444185390 - Honlap: www.kormanyhivatal.hu



Iktatószám: GY/40/02713-8/2022. Tárgy: RED-GENERÁL Kft.

 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14.-

16. szám alatti telephelyének

levegőtisztaság-védelmi létesítési

engedélye

Ügyintéző: Kocsisné Pordán-Háber Dóra

dr. Jagadics Zoltán

Galántai Katalin

Pénzes Szabina

Mellékletek: -

Telefon: (96) 896-175 Hiv. szám: -

A  környezetvédelmi  hatáskörében  eljáró  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  (a

továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

határozatot :

I.

A Hatóság  a  RED-GENERÁL Építő  és Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű Társaság (székhely:

9028  Győr,  Régi  Veszprémi  út  14-16.;  KÜJ:  102364675;  KSH szám:  12939271-4120-113-08.,  a

továbbiakban: Ügyfél) részére engedélyezi a 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. szám alatti

telephelyén lévő P1 jelű pontforrás létesítését, és arra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi

követelményeket állapítja meg:

1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:

1.1. Ügyfél

Név: RED-GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely címe: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.

Statisztikai számjel: 12939271-4120-113-08.

KÜJ azonosító: 102364675

1.2. Telephely

 Cím: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.

 KTJ azonosító: 101911802

2. A létesítésre kerülő légszennyező pontforrások:

P1 Elszívófal kidobó kürtője
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3. Kibocsátási határértékek:

Az  Ügyfél  által  meghatározott  várható  légszennyező  anyagokra  a  Hatóság  által  megállapított

kibocsátási határértékek a következők:

Pontforrás

jele

Pontforrás

tervezett

magassága

(m)

Pontforrás

tervezett

kibocsátó

felülete (m2)

Légszennyező

anyag

VOC
technológia

esetén*

[mgC/m3]

Kibocsátási

határérték

(mg/m3)

Tömegáram

küszöbérték

(kg/h)

P1 9 1

szilárd anyag -
150

50

<0,5

0,5<

3C csoport 100 150 3 <

3B csoport 100
100

2 <

3B+3C

csoport
100 150 3 <

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III.

25.) VM rendelet (a továbbiakban: VOC rendelet),  2. mellékletének 8. pontja alapján 5 – 15 t/év

oldószer felhasználásban állapította meg a küszöbértékeket, amely jelen esetben 7344 kg/év, ezért

a létesítmény kibocsátása a VOC rendelet hatálya alá tartozik. 

Tömegárammal  szabályozott  technológiai  kibocsátási  határértékek  esetében,  ha  a  légszennyező

anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik,  a kibocsátási  határérték a

tömegáram alsó határához hozzárendelt,  mg/m3-ben megadott légszennyező anyag koncentráció,

amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

A  P1  jelű  pontforrás  esetében  a  légszennyezőanyag  koncentrációkra  meghatározott  kibocsátási

határértékek 273 K hőmérsékletű és 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak. 

A technológiai kibocsátási határérték légszennyező pontforrásonként értelmezendő.

Ugyanabba az osztályba tartozó több anyag együttes, egy időben történő kibocsátása esetén is be

kell tartani a fenti határértékeket. 

Több,  különböző  osztályba  tartozó  anyag  együttes,  egy  időben  történő  kibocsátása  esetén  a

kibocsátási  határérték:  3  kg/h  vagy  ennél  nagyobb  tömegáram  esetén  összesen  legfeljebb  150

mg/m3, de a saját osztályra vonatkozó határérték önmagában sem léphető túl.

A táblázatban nem szereplő anyagot abba az osztályba kell sorolni, amelyhez tartozó anyagokhoz a

legközelebb áll a környezeti hatás szempontjából.

4. A létesítés során betartandó előírások:

4.1. Betartandó műszaki előírások:

4.1.1. A pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések létesítését követően a próbaüzem ideje

alatt meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését. 

4.1.2. A  technológiai  berendezések  folyamatos  karbantartásával  gondoskodni  kell  a

kibocsátásra  kerülő  légszennyező  anyagok  lehető  legkisebb  mértékűre  való

csökkentéséről. A próbaüzem ideje alatti meghibásodás esetén a tevékenységet a hiba

kijavításáig fel kell függeszteni. 

4.1.3. A próbaüzem ideje alatt tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá

a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. 

4.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások: 

4.2.1. A Hatóság a fent megnevezett helyhez kötött  légszennyező pontforrások beindítását

követő legalább 1 de legfeljebb 6 hónap időtartamú próbaüzemet ír elő a működési
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engedély  feltételéül. A  próbaüzemet  annak  megkezdése  előtt 8  nappal  be  kell

jelenteni.

4.2.2. A  pontforrásokat üzemeltetni  tárgyi  engedély  birtokában,  kizárólag  annak  időbeli

hatályán belül legfeljebb a próbaüzem megkezdését követő 6 hónapig lehet.

4.2.3. A próbaüzem során a pontforrás légszennyező anyag kibocsátását meg kell méretni.

A  tervezett  mérés  időpontjáról  a  mérés  megkezdése  előtt  15  nappal  a  Hatóságot

értesíteni  kell. A  helyhez  kötött  légszennyező  pontforrás  kibocsátásának

ellenőrzéséhez  szabványos,  vagy  azzal  bizonyítottan  egyenértékű  eredményt  adó

mérési  módszert  kell  alkalmazni.  A  mérések  során  az  üzemviteli  körülményeket

biztosítani kell. 

4.2.4. Az  időszakos  mérések  során  alkalm  azandó  mérőcsonk,  valamint  mérőállás  

elkészítéséről a létesítés során az üzemeltetőnek kell gondoskodnia, annak érdekében,

hogy a mérőcsonk könnyű megközelíthetősége, valamint a szabványos és biztonságos

mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen.

4.2.5. A  légszennyező  pontforrásokhoz  tartozó  berendezések  próbaüzem  alatti

üzemeltetéséről  üzemnaplót  kell  vezetni  és  a  hatósági  ellenőrzéskor  a  Hatóság

részére be kell mutatni. Az üzemnaplót az Ügyfél 5 évig, a tüzelőberendezés esetében

6 évig köteles megőrizni.

Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

 a berendezések üzemidejét, 

 üzemzavarokat,  rendkívüli  állapotok  okát,  idejét,  időtartamát,

megszüntetésére tett intézkedéseket,

 kibocsátásra  jelentős  hatást  gyakorló  karbantartások  (javítások)  idejét,

időtartamát,

 kibocsátások  ellenőrzésének  formáját,  végrehajtását  és  üzemviteli

körülményeit, mérések időpontját.

4.2.6. Légszennyező forrás létesítése vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést

okozó  légszennyező  pontforrások  létesítéséhez  kapcsolódóan  tervezett  változás

(bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása

vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén – a levegő

védelméről  szóló  306/2010.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  22.  §  (1)  és  (2)  bekezdések

alapján  –  a  jelen  levegőtisztaság-védelmi  létesítési engedély  módosítását  vagy  a

próbaüzem lejártát követően működési engedély kiadását kell kérni a Hatóságtól.

4.2.7. A próbaüzem lezárását követően a pontforrásokra vonatkozóan elektronikus űrlapon

helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezése iránti kérelmet kell

benyújtani a Hatóság részére, melyhez csatolni szükséges a levegő védelméről szóló

306/2010.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  5.  mellékletében  foglaltak  alapján  elkészített

dokumentációt  és  a  pontforrások  méréséről  készült  mérési  jegyzőkönyvet,  továbbá

levegőtisztaság-védelmi  változásjelentést  kell  benyújtani  a  vonatkozó  pontforrások

tekintetében a Hatósághoz.

4.3. Rendkívüli üzemi állapotra és rendkívüli légszennyezésre vonatkozó előírások: 

4.3.1. A  létesítés  során  a  technológiai  előírások  megtartásával  az  üzemzavarok

megelőzésével, illetve elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

4.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Hatóságnak a szennyezés bekövetkezésekor azonnal be

kell  jelenteni,  a  berendezéseket  azonnal  le  kell  állítani,  és  gondoskodni  kell  a

szennyezés okának elhárításáról.
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 4.4. Hulladékgazdálkodási előírások:

4.4.1. A  hulladékbirtokos  a  hulladékról  hulladékgazdálkodási  engedéllyel  rendelkező  

szervezetnek való átadás útján gondoskodik.

4.4.2. A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos kizárólag a hulladék fizikai, kémiai jellegének 

megfelelően,  a  környezet  veszélyeztetését,  szennyezését,  károsítását,  valamint  az  

emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjti. 

4.4.3. Egymással reakcióképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gyűjtőedényben

vagy konténerben – hulladékgazdálkodási engedély nélkül – gyűjteni.

4.4.4. Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot  a  

hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben 

gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék  

csapadékvízzel történő érintkezését.

4.4.5. A  hulladéktermelőnek  az  adatszolgáltatási  kötelezettségét  a  tárgyévet  követő  év  

március 1. napjáig kell teljesítenie, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt 

hulladék összes mennyisége meghaladja a veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot, nem 

veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot, nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén 

az 5000 kg-ot.

I I .

A jelen  határozatba  foglalt  levegőtisztaság-védelmi  engedély 2023.  szeptember 19-ig  hatályos.

Jelen határozatban foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kizárólag a pontforrás

létesítésre  és a próbaüzem elvégzésére  jogosít.  A próbaüzemet  követően a berendezések

csak véglegessé vált levegőtisztaság-védelmi működési engedély birtokában üzemeltethetők.

Az engedély  időbeli  hatályának  lejárta  előtt  levegőtisztaság-védelmi  működési  engedélyt  kell  az

Ügyfélnek kérnie, a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedélykérelem

benyújtása nem hosszabbítja meg az engedély hatályát. 

I I I .

Az Ügyfél  a kérelem elbírálásáért járó  32000 Ft (azaz harminckettőezer forint) összegű igazgatási

szolgáltatási díjat megfizette. Az ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség

viselője az Ügyfél.

IV.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri  Törvényszék (székhely: 9021 Győr,

Szent  István út  6.)  előtt  közigazgatási  per  indítható.  A keresetlevelet  –  ha törvény eltérően nem

rendelkezik  –  a  vitatott  közigazgatási  cselekmény közlésétől  számított  30  napon  belül  kell  a

Hatósághoz  (székhely:  9021  Győr,  Árpád  u.28-32.)  benyújtani.  Az  elektronikus  ügyintézésre

kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél

elektronikus  formában  a  https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client  oldalon  található  IKR  rendszeren

keresztül, elektronikus űrlap kitöltésével nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő

keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet

jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló

határidőt  az  ítélkezési  szünet  nem érinti.  A  perfüggőség a  keresetlevél  benyújtásával  áll  be.  Ha

törvény  eltérően  nem  rendelkezik,  a  keresetlevél  benyújtásának  a  közigazgatási  cselekmény

hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási  jogvita elbírálása iránt indított  per illetéke

30.000 Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.  
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INDOKOLÁS

Az Ügyfél  meghatalmazott  képviselő útján,  az Ügyfél  9028 Győr,  Régi  Veszprémi út  14-16. alatti

telephelyén (KTJ: 101911802) tervezett pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi létesítési

engedélykérelmet nyújtott be 2022. július 12. napján  a Hatósághoz, amely alapján 2022. július 13.

napján  közigazgatási  hatósági  eljárás  indult. Tárgyi  ügyben  az  ügyintézési  határidő  az  általános

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50.§ (2) bekezdés c)

pontja alapján 60 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50.§ (5) bekezdése által meghatározott

időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek vizsgálata nyomán a Hatóság megállapította hogy, a környezetvédelmi

és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.

30.)  (továbbiakban  Korm.  rendelet)  29.  §  (3)  bekezdése  és  11.  melléklete  szerinti

hulladékgazdálkodási szakkérdés vizsgálata fennáll, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése

alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az előterjesztett

kérelmet  teljes  eljárásban  bírálta  el,  melyről  az  Ákr.  43.  §  (2)  bekezdésének  megfelelően  a

GY/40/02713-4/2022.  iktatószámú  iratával  tájékoztatta  az  Ügyfelet.  A  Hatóság  a  GY/40/02713-

5/2022. iktatószámú iratával közleményt tett közzé.

Az Ügyfél a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 14. főszáma alapján megállapított, 32 000 Ft

(azaz  százhuszonnyolcezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette és a befizetés

tényét igazolta.

Az Ügyfél  által benyújtott  kérelem megfelelt  a levegő védelméről  szóló 306/2010. (XII.  23.) Korm.

rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 5. mellékletében foglaltaknak, ezért a Hatóság az Lvr. 25. § (1) és (4)

bekezdése alapján a levegőtisztaság-védelmi engedély kiadásáról döntött.

A telephelyen jelenleg 1 db légszennyező pontforrás található. 

Az Ügyfél tárgyi telephelyén acél és acélszerkezetek festési tevékenységet végzik.

A festő feletti gépészeti térben telepített termogenerátor ventilátora végzi a légpótlást. A szellőztetés

és  szikkasztás  levegőszükséglete  ~30.000  m3/h,  melyet  a  célszerűen  kialakított  légcsatornán

keresztül fúvatnak be a munkatérbe, a teljes légmennyiség frissítése mellett. A munkatérbe a levegő

egyenletes lefelé áramlik. A légáramlás huzatérzetet nem okoz, folyamatosan átöblíti a munkateret,

ezzel  megakadályozza  a  veszélyes  koncentráció  kialakulását.  A  légtechnikai  rendszer  100%

frisslevegő hozzáadással működik. A festőfal a nagyteljesítményű elszívó rendszeren alapul, mely a

levegőt a szűrőkön keresztül elszívja a helyiségből. Az elszívott levegő magával ragadja a mellé szórt

oldószer és szilárd szemcséket. A speciális papírlabirint és üvegszál szűrő végzi a levegő szűrését.

Ezen szűrőkön megtapad a mellé szórt anyag 90-92%-a. A labirintlemezes papírszűrőt időközönként

cserélni kell. A festőfal horganyzott lemezegységekből épül fel.

A P1 jelű pontforráson kibocsátott szerves oldószer komponensekre a VOC rendelet 2. melléklet 1.

táblázat  8.  pont  1.  sora  szerinti  kibocsátási  határértékek  kerültek  megállapításra.  A  P1  jelű

pontforráson kibocsátott szilárd anyagra a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött

légszennyező  pontforrások  kibocsátási  határértékeiről  szóló  4/2011.  (I.  14.)  VM  rendelet  (a

továbbiakban:  VM  rendelet)  6.  melléklet  2.1.1.  pontja  szerinti  kibocsátási  határérték  került

megállapításra. A kibocsátási határértékek fizikai normálállapotú (273,15 K hőmérsékletű és 101,3

kPa nyomású),  véggáz égetés  esetén  fizikai  normálállapotú  és  száraz  véggázra  vonatkoznak.  A

Hatóság a P1 jelű pontforrásra vonatkozóan a VOC rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja értelmében
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évente egyszer időszakos mérést ír elő.

„Tömegárammal  szabályozott  technológiai  kibocsátási  határértékek  esetében,  ha  a  légszennyező

anyag  kibocsátása  a  tömegáram alsó  határa  (küszöbértéke)  alá  esik,  a  kibocsátási  határérték  a

tömegáram alsó  határához hozzárendelt,  mg/m3-ben  megadott  légszennyező  anyag  koncentráció,

amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni...”

A  telephely  Győr déli  részén található.  A  várható  kibocsátási  értékek  felhasználásával  végzett

terjedésszámítás  alapján  megállapítható,  hogy  a  keletkezett  légszennyező  anyagok  hígulása  a

pontforrások  magassága  mellett  várhatóan  biztosítható  lesz.  Az  Lvr.  2.  §  14.  c)  pontja  szerint

értelmezett  maximális  hatásterület  a  P1  jelű  pontforráson  kibocsátott  légszennyező  anyagok

tekintetében az „A” feltételre  („az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték

10%-ánál nagyobb”) vonatkozóan alakul ki. A legnagyobb hatásterület az elvégzett számítás alapján

P1 jelű pontforrás esetében 860 m sugarú körrel jelölhető ki.

A fentiek alapján megállapítást  nyert,  hogy a  pontforrások létesítése és próbaüzeme  az általános

érvényű,  jogszabályokban  rögzített  előírások  és  a  jelen  határozat  előírásainak  betartása  mellett

környezetkárosítást nem eredményez, a pontforrások üzemelése során várható légszennyezőanyag

kibocsátások határérték alattiak.

Az alkalmazott berendezések műszaki paraméterei alapján megállapítható, hogy a levegőterhelést

okozó technológiák megfelelnek az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számai:

település ingatlanok helyrajzi számai

Győr

Kereskedelmi és ipari területek: 01445/26-31; 01429/3-38; 2854-56; 2851; 2672/125; 2858/86,108,9

80,88,178,180,182; 2847; 2850; 2847; 01410; 2371; 2316-31; 01397/28-46;

22401; 22404; 22201-36.

Lakó területek: 2367-91; 2333-2404; 1004-1063.

A Hatóság eljárása során vizsgálta a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.

rendelet)  29.  §  (3)  bekezdése  és  11.  melléklete  alapján  vizsgálandó  hulladékgazdálkodási

szakkérdést és az alábbiakat állapította meg:

„A telephelyen acél és acélszerkezetek festési tevékenységet végzik. A tevékenység során veszélyes

és nem veszélyes hulladék keletkezése várható, az alkalmazott technológia során arra törekednek,

hogy  a  lehető  legkevesebb  mennyiségű  hulladék  termelődjön.  A  tevékenység  során  oldószer

maradványok, illetve papír és műanyag hulladékok keletkezésével számolnak. Folyamatos megelőző

karbantartással,  valamint  a  technológiai  utasítások  betartásával  a  hulladékok  csökkentésére

törekednek. A keletkezett hulladékokat engedéllyel rendelkezőnek adják át.”

A kibocsátási határértékeket a Hatóság a VOC rendelet 2. melléklet 1. táblázat 8. pont 1. sora és a

VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pontja alapján határozta meg.

A jelen határozat rendelkező részében előírtakat a Hatóság az Lvr. 22. § (1) bekezdése, az Lvr. 22. §

(2) bekezdés c) pontja, Lvr. 25. § (1)-(2) bekezdései,  az Lvr. 23. § (4) bekezdése, az Lvr. 31. § (1)

bekezdése, az Lvr.  32. § (1) bekezdése az Lvr. 36/B. §-a, az Lvr. 5. melléklete, a levegőterheltségi

szint  és  a  helyhez  kötött  légszennyező  források  kibocsátásának  vizsgálatával,  ellenőrzésével,

értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

7-8. §-a, a Rendelet 16. §-a, a Rendelet 18. §-a, a Rendelet 12. § (1)-(2) bekezdése és a környezet

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdése alapján tette.
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A  rendelkező  rész  I.  fejezetének  4.4.  pontjában  foglalt  előírások  az  alábbi  jogszabályhelyeken

alapulnak:

4.4.1. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (1) és (2) 

bekezdései alapján 

4.4.2-4. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3 §. (2), (3) és (4) bekezdései alapján.

4.4.5. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.

11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 11 §. (2) és (5) bekezdései alapján.

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat III.  fejezete – az Ákr.  81.  §  (1)  bekezdésének megfelelően –  az Ákr.  129.  § (1)

bekezdésén alapul, amelynek viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat

útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. §

(1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási

perrendtartásról  szóló  2017.  évi  I.  törvény  (a  továbbiakban:  Kp.)  7.  §  (1)  bekezdés a)  pontjának

megfelelően,  a  Kp.  12.  §  (1)  bekezdésén  és  13.  §  (1)  bekezdésén,  a  keresetlevél  benyújtására

vonatkozó  tájékoztatás  a  39.  §  (1)-(6)  bekezdésein  és  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. Törvény 9. § (1) bekezdésén alapul. A

közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték

mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése

alapján állapította meg a Hatóság. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-

án alapul.

A Hatóság hatásköre a fent idézett jogszabályhelyeken és a környezetvédelmi és természetvédelmi

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

9. § (1) bekezdés c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

Győr, „elektronikus időbélyegző szerint” 

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

dr. Buday Zsolt 

főosztályvezető
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