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dr. Szántó Otília
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Tárgy:

A
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Zrt.

8946

tevékenység

Tófej,

egységes
engedélyének

módosítása

HATÁROZAT

A Zalakerámia Zrt. 8496 Tófej, Rákóczi F. u. 44. (KÜJ szám: 100170748) részére az ugyanezen
szám alatti telephelyén – Tófeji Gyáregység – (KTJ szám: 100130400) folytatott kerámialapok
gyártása tevékenység végzéséhez a ZA/KTF/00029-7/2021. kiadott egységes környezethasználati
engedély határozatomat az alábbiak szerint
módosítom.
I.

Az engedély rendelkező részének III. fejezete A tevékenységek környezetvédelmi,
természetvédelmi vonatkozásai
Levegőtisztaság-védelem részében a technológiákhoz kapcsolódó pontforrások listája az alábbiakra
módosul:

2. számú technológia: bemérés, őrlés, anyagmozgatás
Pontforrás

Kapcsolódó berendezések

megnevezése

Kibocsátási
magasság (m)

Kilépési
keresztmetszet
2

(m )

Porleválasztó B2. üzem – L1

P92
Présgépek porelszívó
kürtője B2

Présgépek porelszívó ventilátor B2 – V25
Présgép 1 (B2 üzem) – E129

14

0,63

12

0,28

21

1,76

Présgép 2 (B2 üzem) – E130
Mázolószalag porleválasztó B2. üzem – L3

P94

Mázolószalag 1 (B2 üzem) – E131

Mázolószalagok

Mázolószalag 2 (B2 üzem) – E132

porelszívó kürtője B2

Mázolószalagok porelszívó ventilátor B2 –
V26
Zsákos porleválasztó – L32

P101
Alapanyag bemérő
rendszer kürtője M1

Alapanyag bemérő rendszer elszívó
ventilátor M1 – V23
Alapanyag bemérő rendszer M1 – E133

AGRÁRÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39., Telefon: (36 92) 795 065
Hivatali kapu: ZALAMKKTO, KrID:542391755
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Zsákos porleválasztó – L19
Mázolószalagok, présgépek porelszívó
P102

ventilátor (B3 üzem) – V24

Mázolószalagok,

Mázolószalag 1 (B3 üzem) – E134

présgépek kürtője B3

Mázolószalag 2 (B3 üzem) – E135

21

2,27

8

0,28

12

0,33

12

0,18

11

0,3

Présgép 1 (B3 üzem) – E136
Présgép 2 (B3 üzem) – E137
P114

M-2 bemérő elszívás vizes mosó – L46

Alapanyag bemérő

Alapanyag bemérő rendszer porelszívó

rendszer porelszívó

ventilátor (M2 üzem) –V27

kürtője M2

Alapanyag bemérő rendszer M2 – E138
Présgépek zsákos elszívás leválasztó –

P119

L51

Présgépek porelszívó

Présgépek porelszívó ventilátor B4 – V28

kürtő B4

Présgép 1 (B4 üzem) – E139
Présgép 2 (B4 üzem) – E140
Mázolószalag zsákos szűrő – L53

P121

Mázolószalagok porelszívó ventilátor B4 –

Mázolószalag por

V29

elszívó kürtő B4

Mázolószalag 1 (B4 üzem) – E141
Mázolószalag 2 (B4 üzem) – E142

P122

Bisquit törő zsákos porelszívás leválasztó

Bisquit törő
porelszívó kürtője

– L54
Bisquit törő porelszívó ventilátor – V30
Bisquit törő – E143

4. számú technológia: szitakészítés dekorációs eljáráshoz
Pontforrás
megnevezése
P113
Ragasztás kürtője

Kapcsolódó berendezések

Ragasztás ventilátor – V21

Kibocsátási

Kilépési

magasság

keresztmetszet

(m)

(m )

4

0,16

Kibocsátási

Kilépési

magasság

keresztmetszet

(m)

(m )

12

0,09

6

0,1

12

0,1

12

0,1
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5. számú technológia: tüzelés technológia
Pontforrás
megnevezése

Kapcsolódó berendezések

P30

Termogenerátor 1 – T22

Termogenerátor kürtője

Teljesítménye: 210 kW

P35

Termogenerátor 4 – T25

Termogenerátor kürtője

Teljesítménye: 210 kW

P36

Termogenerátor 12 – T17

Termogenerátor kürtője

Teljesítménye: 210 kW

P96

Termogenerátor 9 – T30

Termogenerátor kürtője

Teljesítménye: 210 kW

2

2

P107

Termogenerátor 10 – T31

Termogenerátor kürtője

Teljesítménye: 210 kW

21

0,04

6. számú technológia : kerámia burkolólap gyártás-szárítás
Pontforrás
megnevezése
P95
Gyorsszárító kéménye B2
P104
Gyorsszárító kéménye B3
P105
Gyorsszárító kéménye B3

Kibocsátási

Kilépési

magasság

keresztmetszet

(m)

(m )

12

0,16

11

0,07

11

0,07

28

1

Gyorsszárító (B4 üzem) – E49

12

0,07

Gyorsszárító (B4 üzem) – E49

12

0,07

30

0,503

Kapcsolódó berendezések
Vízszintes gyorsszárító elszívó ventilátor
(B2 üzem) –V11
Gyorsszárító (B2 üzem) – E61
Vízszintes gyorsszárító elszívó ventilátor
(B3 üzem) –V13
Vízszintes gyorsszárító (B3 üzem) – E62
Vízszintes gyorsszárító elszívó ventilátor
(B3 üzem) – V12
Vízszintes gyorsszárító (B3 üzem) – E62

P115

Atomizer (ATM 52) – E47

Atomizer (ATM 52)

(Teljesítménye: 5000 kW)

kéménye

Atomizer vizes mosó – L48

P117
Gyorsszárító kéménye B4
P118
Gyorsszárító kéménye B4
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ATM 25 típusú porlasztva szárító
P126

berendezés – E126

Atomizer (ATM 25)

Porleválasztó berendezés (ATM25) –

kéménye

L127
Elszívó ventilátor – V128

7. számú technológia: kerámia burkolólap gyártás-égetés
Pontforrás
megnevezése
P77
Dekor égető kemence

Kapcsolódó berendezések

Kibocsátási

Kilépési

magasság

keresztmetszet

(m)

(m )

12

0,05

21

0,5

21

0,5

2

Dekor égető kemence elszívó ventilátor–
V9
Dekor égető kemence – E59

P91

Görgős kemence elszívó ventilátor (B2

Görgős kemence

üzem) – V10

kéménye B2

Görgős kemence (B2 üzem) – E60

P106

Görgős kemence elszívó ventilátor (B3

Görgős kemence

üzem) – V14

kéménye B3

Görgős kemence (B3 üzem)– E63

3

P116
Görgős kemence

Görgős kemence (B4 üzem) –E50

12

0,5

28

0,12

Kibocsátási

Kilépési

magasság

keresztmetszet

(m)

(m )

8

0,05

kéménye B4
P127
B3, B4 kemence

Görgős kemence (B4 üzem) – E50

kéménye

Görgős kemence (B3 üzem) – E63

hőhasznosításkor

8. számú technológia: Csomagolás
Pontforrás

Kapcsolódó berendezések

megnevezése
P123
Fólia zsugorító kéménye

Fóliazsugorító – E55

2

9. számú technológia: Tüzelés technológia
Pontforrás

Kibocsátási

Kilépési

magasság

keresztmetszet

(m)

(m )

12

0, 19625

Kapcsolódó berendezések

megnevezése
P128

Termogenerátor 13 – T146

Termogenerátor kürtője

Teljesítménye: 145 kW

2

Az engedély rendelkező részének IV. fejezete (Üzemeltetési feltételek)
II. 4. pontja az alábbiaknak megfelelően módosul:

A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét az alábbi rendszerességgel
szükséges méréssel ellenőrizni:


Évente, az utolsó mérés időpontjától számított 1 éven belül
 P115



Atomizer kéménye (ATM 52)

Kétévente, az utolsó mérés időpontjától számított 2 éven belül


P126



Atomizer (ATM 25) kéménye



P106



Kétszer

égetésű

görgős

kemence

kéménye


P116



Görgős kemence kéménye



P77



Dekor égető kemence



P91



Kétszer

égetésű

görgős

kemence

kéménye


P127



B3,

B4

kemence

hőhasznosításkor


Ötévente, az utolsó mérés időpontjától számított 5 éven belül
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kéménye

 a fenti felsorolásban nem szereplő többi pontforrás vonatkozásában.
A módosítás a módosított és egységes szerkezetbe foglalt ZA/KTF/00029-7/2021. számú egységes
környezethasználati engedély határozat egyéb rendelkezését nem érinti.

II.
Az egységes környezethasználati engedély módosítási engedélyezési eljárás 15 000,- Ft összegű
igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.
III.
Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel – közhírré
tétel útján értesítettek esetén a közleménynek Hatóságom hirdetőtábláján történő kifüggesztését
követő 15. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való
hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200
Veszprém,

Vár

u.

19.)

címzett,

de

a

Zala

Megyei

Kormányhivatal

Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Osztályához, mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus
kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.
A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az
elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (https://e-kormányablak.kh.gov.hu).
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdése
szerint „Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási
cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.” A per tárgyaláson kívüli elbírálására a Kp. 77. §
(1)-(2) bekezdései az irányadók.

IV.
Szakhatósági állásfoglalások, szakkérdések vizsgálata, kikötések

A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a ZA/KTF/04998-2/2021. számú végzésében kikötéssel
adta meg a szakkérdésre adott válaszát:
„A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya hivatkozott számú megkeresésében
szakkérdés vizsgálatát kérte a Zalakerámia Zrt. 8946 Tófej, Rákóczi u. 44. szám alatti telephelyére
vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének módosítási eljárása tárgyában.
A hatóságunkhoz beküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján
hulladékgazdálkodási szempontból a hozzájárulásunkat megadjuk azzal, hogy továbbra is fenntartjuk
Hatóságom jogelődje, a Zala Megyei Kormányhivatal Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály ZA/KTF/00029-7/2021. számú egységes
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környezethasználati engedélyében foglalt hulladékgazdálkodási előírásokat.
Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, illetve az eljárást
megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében gyakorolható.”
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban – szakkérdés kiadására jogosult
szervként – a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztály a ZA-05/NEO/4822-4/2021. számú állásfoglalásával kikötés nélkül adta meg a szakkérdésre
adott válaszát.
Kikötés nélkül adta meg hozzájárulását a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 36800/36-10/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásával.

Indokolás

A Zalakerámia Zrt. 8946 Tófej, Rákóczi u. 44. (a továbbiakban: Zrt.) az ugyanezen szám alatti
telephelyére

vonatkozó

(a továbbiakban:

Tófeji Gyáregység)

egységes környezethasználati

engedélyének módosítására vonatkozó kérelmet nyújtott be Hatóságomhoz 2021. október 25. napján,
melynek folytán az ügyben 2021. október 26-án hatóságomnál eljárás indult.
A Zrt. levelében tájékoztatta hatóságomat, hogy a Tófeji Gyáregység B-1 üzemében a korszerűtlen
technológia miatt a termékgyártás megszűnt, a B-1 üzemi pontforrások nem üzemelnek, ezért a Zrt.
kérte a B-1 üzem pontforrásainak, és az azokhoz kapcsolódó berendezéseknek a törlését, illetve az
egységes környezethasználati engedély módosítását.
A Zrt. Tófeji Gyáregységében végzett tevékenységet hatóságom a ZA/KTF/00029-7/2021. számú
egységes környezethasználati engedély határozatával engedélyezte.
A Zrt. kérelméhez benyújtotta az OKIRkapu rendszerben 2021. október 25. napján a 3279218. számú
LAL adatcsomagot, mely elfogadásra került.
A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 17-23. §-aiban foglaltak alapján,
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.)
meghatározott eljárási rendben kerültek elbírálásra.

Az egységes környezethasználati engedély rendelkező részében történt megállapítások,
engedélyezési feltételek indokolása az alábbi:
A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály az engedély módosításához kikötéssel járult hozzá, az
alábbi indokolással:
„A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya hivatkozott számú levelében megkereste
Osztályomat Zalakerámia Zrt. 8946 Tófej, Rákóczi u. 44. szám alatti telephelyére vonatkozó egységes
környezethasználati engedélyének módosítási eljárása tárgyában szakkérdés vizsgálata céljából.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján, az 5. melléklet I.
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táblázatának 18. pontja szerint a Hulladékgazdálkodási Osztály hatáskörébe tartozó vizsgálandó
szakkérdés:
„A hulladékképződés

megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó

jogszabályi követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából
származó környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék
elhelyezését, a hulladék kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő
környezeti kockázatokat, valamint építésnél az építési és a bontási hulladékok kezelését.”
A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztálya a fentieknek megfelelően az alábbiakat állapította meg:


A beküldött dokumentáció vizsgálata során megállapítottam, hogy a módosítás az egységes
környezethasználati engedély hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírásait nem érinti.

Állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4)
bekezdése alapján az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.
Felhívom figyelmét, hogy állásfoglalásom a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 66/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, az eljárást lezáró döntésnek tartalmaznia
kell.
A Zala Megyei Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló
124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét az 1. § (2) bekezdése
határozza meg.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a ZA05/NEO/4822-4/2021. számú állásfoglalásának indokolása a következő:
„A Zalakerámia Zrt. 8946 Tófej, Rákóczi F. út 44. szám alatti telephelyén végzett tevékenység
egységes környezethasználati engedélyének módosítása ügyében a Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. sz.) megkereste Osztályomat a
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése alapján az 5. számú melléklet I. táblázat
3. pontjában előírt szakkérdések vizsgálata céljából.
A

https://www.zalajaras.hu/letoltes/Zalakeramia_IPPC_engedely_modositasi_kerelem.zip

linken

található dokumentációt a környezet-egészségügyi szakkérdésekre kiterjedően áttanulmányoztam,
állásfoglalásomat ez alapján hoztam meg.
A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó állásfoglalásomat a felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet, valamint az ivóvíz
minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet,a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a kémiai biztonságról
szóló 2000. évi XXV. törvény, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos
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eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet
figyelembevételével hoztam meg.
Hatáskörömet a szakkérdés vizsgálatára a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdése alapján a 5. számú melléklet 1. táblázat 3 pontja, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról,
továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
4. § (1) bekezdése és 13. § (1) bekezdése állapítja meg.
Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről
szóló 385/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §, és a 2. melléklete határozza meg.”

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya 36800/3610/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:
„A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.)
ZA/KTF/04876-5/2021. számú – 2021. november 2. napján érkeztetett – megkeresésével a
Zalakerámia Zrt. (8946 Tófej, Rákóczi út 44.) Tófej, Rákóczi út 44. szám alatti telephelyén folytatott
tevékenység végzésére

kiadott ZA/KTF/00029-7/2021. számú egységes

környezethasználati

engedély

irányuló

Katasztrófavédelmi

módosítására

hatósági

eljárásában

a

Vas

Megyei

Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1)
bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázatának 2. és 3. pontja alapján az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásban vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés
annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése,
valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a tevékenység
kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására
vonatkozó, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá
annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen
hatást gyakorol.
A megkeresés, valamint az elektronikus úton közzétett kérelem áttanulmányozása során
megállapítottam, hogy a módosítási kérelem a gyáregység B-1 üzemi pontforrásainak és a hozzájuk
tartozó berendezéseknek az egységes környezethasználati engedélyből történő törlésére irányul,
tekintettel arra, hogy a B-1 üzemben a korszerűtlen technológia miatt a termékgyártás megszűnt, a
pontforrások nem üzemelnek. A módosítás tárgya vízügyi és vízvédelmi szakkérdést nem érint.
A megkeresés, valamint az elektronikus úton közzétett kérelem érdemi vizsgálatát követően a
rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.
A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 55. § (4) bekezdése rendelkezik.
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Az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerint igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a
vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 6. pontja, az
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázatának 2. és 3.
pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú
melléklet 6. pontja állapítja meg.”
A fentieket figyelembe véve a rendelkező részben foglalt kikötésekkel a kérelemnek helyt adva, a
ZA/KTF/00029-7/2021. számú egységes környezethasználati engedély módosításáról határoztam.
Határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-a és
71. § (1) b) pontja, valamint a 71. § (3) bekezdése, továbbá a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A.
§ (12) bekezdés a) pontja alapján, az eljárásban közreműködő szakhatóságok állásfoglalásainak
figyelembevételével hoztam meg az Ákr. 80. § (1) bekezdésére, valamint 81. § (1) bekezdésére
figyelemmel.
Döntésemet a 314/2005. Kormányrendelet 21. § (9) bekezdése alapján hatóságom honlapján közhírré
teszem, továbbá a 314/2005. Kormányrendelet 21. § (8) bekezdése alapján közhírré tétel céljából – a
döntésről készült közleményt – megküldöm Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének.
Az engedélyezési eljárás díjának meghatározása a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 3. számú
mellékletének 10.2. pontja alapján történt.
A közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése teszi lehetővé. A Veszprémi
Törvényszék illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a értelmében, a 4. számú melléklet
alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39.§ (1) bekezdése
alapján határoztam meg. A Kp. 77. § (2) bekezdésének megfelelően a „Tárgyalás tartását a felperes a
keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a
perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető. A tárgyalás tartása
iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.”
Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§-a határozza meg.
A Zala Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1)
bekezdés c) pontján és (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén
alapul.

Zalaegerszeg „időbélyegző szerint”

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Németh József
főosztályvezető
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Határozatot kapják:
1.

Zalakerámia Zrt. – 8946 Tófej, Rákóczi út 44. – elektronikus úton

2.

Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály – elektronikus úton

3.

Vas

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Katasztrófavédelmi

Hatósági

Osztály

9700 Szombathely, Ady E. tér 1. – elektronikus úton
4.

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 8900
Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. – elektronikus úton

5.

Tófeji Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - 8946 Tófej, Rákóczi u. 15. – elektronikus úton

6.

Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hirdetőtáblája – helyben

7.

Irattár
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