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H A T Á R O Z A T 

 

 

A Szárító és Szolgáltató Kft. (székhely: 6343 Miske, Hantok-major külterület 033. hrsz., adószám: 

11371906-2-03) részére, a képviseletében Harangozó Márton által 2020. január 14. napján előterjesztett 

kérelem alapján, a 6343 Miske, Hantok major, 033/8 hrsz. (KTJ szám: 100 493 121) alatti telephelyre 

vonatkozó zajkibocsátási határértékeket az alábbiak szerint állapítom meg: 

 

A zajkibocsátási határértékek mértéke nappali időszakra, a zajforrás közvetlen hatásterületén 

elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe, övezeti besorolása, 

építményjegyzék szerinti besorolása:  

 

Ingatlan 

hrsz. 

Közterület 

elnevezése 

Ház-

szám 

A védendő épület  

Építményjegyzék szerinti  

besorolása 

Övezeti 

besorolás 

A zajkibocsátási 

határérték (dB) 

Nappal 

06-22 óráig 

Éjjel 

22-06 óráig 

826 Szőlő u. 3. beépítetlen terület Lf 50 - 

768 Szőlő u. 2. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

767 Nyár u. 1. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

766 Nyár u. 3. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

765 Nyár u. 5. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

764 Nyár u. 7. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

727 Fő u. 122. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

726 Fő u. 120. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

725 Fő u. 118. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

723 Fő u. 116. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

728 Nyár u. 2. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

724 Nyár u. 4. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

735 Nyár u. 14. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

734 Nyár u. 12. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

733 Nyár u. 10. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

732 Nyár u. 8. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

731 Nyár u. 6. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 
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722 - - beépítetlen terület Lf 50 - 

721 Fő u. 112. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

720 Fő u. 110. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

719 Fő u. 108. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

718 Fő u. 106. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

717 Fő u. 104. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

716 Fő u. 102. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

715 Fő u. 100. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

713 Fő u. 98. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

712 Fő u. 95. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

710 Fő u. 94. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

709 Fő u. 92. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

708 Fő u. 90. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

707 Fő u. 88. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

714 Rózsa u. 1-1. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

736 Rózsa u. 1-2. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

737 Rózsa u. 3. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

738 Rózsa u. 5. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

739 Rózsa u. 7. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

911 Fő u. 117. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

910 Fő u. 115. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

909 Fő u. 113. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

908 Fő u. 111. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

907 Fő u. 109. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

906 Fő u. 
107-

2. 
1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

905 Fő u. 215. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

904 Fő u. 103. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

903 Fő u. 101. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

902 Fő u. 99. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

901 Fő u. 97. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

900 Fő u. 95. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

899 Fő u. 93. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

898 Fő u. 91. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

897 Fő u. 89. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

896 Fő u. 87. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

895/2 Fő u. 85-2. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

895/1 Fő u. 85-1. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

894/2 Fő u. 83-2. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

888 Temető u. 10. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

887 Temető u. 8. beépítetlen terület Lf 50 - 

951/1 Rákóczi sor 35. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

951/2 Rákóczi sor 37. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

950 Rákóczi sor 13. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

949 Rákóczi sor 33. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

948 Rákóczi sor 32. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

947 Rákóczi sor 31. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

946 Rákóczi sor 9. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

945 Rákóczi sor 29. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

944 Rákóczi sor 28. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

943 Rákóczi sor 27. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 
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942 Rákóczi sor 26. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

941 Rákóczi sor 4. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

940 Rákóczi sor 3. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

939/2 Rákóczi sor 2. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

938/2 Rákóczi sor 22. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

936 - - temető T 50 - 

935 

Tóth 

Menyhért 

sor 

20. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

934 

Tóth 

Menyhért 

sor 

19. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

933 

Tóth 

Menyhért 

sor 

18. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

932 - - beépítetlen terület Lf 50 - 

931 Rákóczi sor 17. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

930 Rákóczi sor 16. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

929 

Tóth 

Menyhért 

sor 

15. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

928 

Tóth 

Menyhért 

sor 

14. 1110 Egylakásos lakóépület Lf 50 - 

 

A zajkibocsátási határértékeknek a temetőknél a teljes területen, a zajtól védendő épületeknél a védendő 

homlokzatok előtt 2 m-re, a padlószint felett 1,5 m magasan kell teljesülniük.  

 

Üzemi zajforrás, amelyre a zajkibocsátási határértéket meg kell állapítani: 

 megnevezése: mezőgazdasági tisztító-szárító telep 

 címe: 6343 Miske, Hantok major, 033/8 hrsz. 

 telephely EOV koordinátái: x = 121 694 m; y = 647 562 m 

 KTJ szám: 100 493 121 

 

Előírások: 

 

1. A terményszárító-tisztító berendezés és az ahhoz kapcsolódó berendezések kizárólag a zajszempontú 

nappali időszakban (6-22 óra) üzemelhetnek. 

2. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdés szerint az 

engedélyekben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős 

megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a környezetvédelmi hatóságnak 15 

napon belül bejelenteni. 

3. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. 

§ (5) bekezdés a) pontja és a 11. § (5a) bekezdése szerint az üzemi zajforrás üzemeltetője zajforrás 

területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-

túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) 

KvVM rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A 

környezetvédelmi hatóság a jelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási 

határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít 

meg. 

 

A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény 

kifüggesztését követő tizenötödik nap. 
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Jelen határozat ellen a közlést követő naptól számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, 

mint országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz címzett, de a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalához (6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642, Hivatali 

kapu: JH03KMTKTF, KRID azonosító: 246192384), mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósághoz, csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, 

illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva, 

–  elektronikus ügyintézésre kötelezett esetén kizárólag az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtandó, 

 elektronikus ügyintézésre kötelezettség hiányában az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton is benyújtható (pl. amennyiben 

ügyfélkapuval rendelkezik, az e-papír szolgáltatás igénybevételével, a https://epapir.gov.hu oldalon 

keresztül), 

indokolással ellátott fellebbezésnek van helye. 

 

A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem 

volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 

 

A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási 

díjtétel 50 %-a, azaz 75.000 Ft, amelyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-

38100004 előirányzat-felhasználási számú számlájára kell átutalni, és a díj megfizetését igazoló bizonylatot 

vagy annak másolatát hatóságunk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény rovatába kérem 

feltüntetni jelen határozat számát. 

 

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési 

jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az 

irányadóak. 

 

A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

A kérelmező az eljárás 150.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

Jelen határozat – fellebbezés vagy valamennyi fellebbezésre jogosult fellebbezési jogról történő lemondása 

hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon, véglegesség válik. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

Harangozó Márton, a Szárító és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) 

nevében 2020. január 16-án – 6343 Miske, Hantok major, 033/8 hrsz. (KTJ szám: 100 493 121) alatti 

székhelyre/telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti – kérelmet terjesztett elő a 

hatóságunknál. A Társaság ügyvezetője 2020. január 16. napján hatóságunk irányába igazolta az eljárásért 

fizetendő igazgatási szolgáltatási díj átutalásának tényét. 

 

A fentiek alapján 2020. január 17. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése szerint a környezeti zajt előidéző 

üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és 

rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól 

környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit 

megteremteni. 

  

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4)
 
bekezdése alapján a zajkibocsátási határértékről - a 

zajterhelési, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján - a 

környezetvédelmi hatóság dönt. 
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés szerint a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja 

az első fokú hatósági jogkört 

a) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 

1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése 

esetén, 

b) valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes 

környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében, 

c) a fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárásokban. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 

– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – Miske település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala – jár el. 

 

A telephelyen mezőgazdasági termények tisztítása és szárítása történik. A terményt közúton szállítják a 

telephelyre, azon belül a fogadó garathoz. A garatból serleges felvonó emeli a terményt és surrantó csövön 

keresztül kerül az előtisztítóhoz. A magtisztító ventilátora által elszívott poros levegő tisztítására 1 db 

porleválasztó ciklon szolgál. A tisztított terményt serleges felvonó juttatja a szárító berendezésbe, majd egy 

utótisztó berendezésbe. A felszabaduló por egy ventilátoron keresztül egy porciklonba kerül. Tisztítást 

követően egy tranzittároló silóba kerül a termény, onnan pedig a szállítójárművekre. A telephelyen szárítás, 

tisztítás kizárólag a zajszempontú nappali időszakban történik (6-22 óra). 

 

A vizsgált telephely Miske gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezetben (Gksz) helyezkedik el. A zajtól 

védendő létesítmények és védett területek falusias lakóterület (Lf) és különleges területek-temető övezetben 

(T) találhatóak. 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4a) bekezdés bb) pontja szerint a zajforrás hatásterületén található 

zajtól védendő lakóépületek a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék) szerinti besorolása 

egylakásos lakóépületek (1110). 

 

Az üzemi zajforrás működési rendje: 

Technológia 

elnevezése 

Zajforrá

s jele 

Zajforrás 

elnevezése 

A zajforrás 

működési helye 

 Zajforrás működési ideje 

nappal  éjjel  

Mezőgazdasági 

terményszárítás, 

tisztítás 

1. FAO 710 ACE gabonaszárító 

telephely DNy-i 

része 

6-22 óra, 

folyamatosan 

- 

2. AGROS 60 előtisztító 

3. AGROS 60 utótisztító 

4. 2 db porleválasztó ciklon 

5. serleges felvonók, rédlerek 

6. Manitou 634 rakodógép fogadógarat 

6-22 óra, 

szakaszosan 7. 
Szállítási forgalom (20-35 db 

traktor/nap) 

telephely északi 

bejárat – 

fogadógarat – 

tranzittároló siló 

 

A zajkibocsátási határérték megállapítása során figyelembe vettük, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete 

nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a 93/2007. (XII. 18.) 

KvVM rendelet 1. számú melléklet 1. pont alapján a telephely zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- 

és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

szerinti zajterhelési határértékkel: LKH = LTH. A zajkibocsátási határérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján került meghatározásra. 

 

A telephelyen lévő zajforrások a zajszempontú nappali időszakban működnek, ezért a zajkibocsátási 

határértékeket a zajszempontú nappali időszakra írtuk elő. 
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A zajkibocsátási határérték kiadása a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § bekezdésén és a 93/2007. 

KvVM rendelet 1. §. (1)-(3) bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

A bejelentési kötelezettségek a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. 

§ (1) bekezdésén és a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontján és a 11. § (5a) 

bekezdésén alapulnak. 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem. 

 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

 

Az Ákr. 43. § (7) bekezdés c) pontja alapján mellőztem a függő hatályú döntés meghozatalát. 

 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. 

melléklet I/17.2. pontja határozza meg. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a 

döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a hirdetmény 

kifüggesztését követő tizenötödik nap. 

 

Hivatalunk jelen határozatot honlapján közhírré teszi. 

 

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdése és 118. §-a alapján biztosítottam. 

 

A fellebbezést az Ákr.  118. § (3) bekezdése alapján a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt 

meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni. 

 

A fellebbezési jogról történő lemondás lehetőségéről az Ákr.  118. § (4) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés – végrehajtására vonatkozó – halasztó hatálya az Ákr. 117. § (1) bekezdésében foglaltakon 

alapul. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (2)-(3) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 

 

A jogorvoslati eljárási díjat a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése alapján állapítottam meg. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése és 4. § (3) 

bekezdés, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. január 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

 

1. Szárító és Szolgáltató Kft. (6343 Miske, Hantok-major külterület 033. hrsz.) 11371906#cégkapu 

2. Harangozó Márton  ügyfélkapu  

3. Hatósági nyilvántartás  

4. Irattár  
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