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H A T Á R O Z A T 

 

A FELSŐ-BÁCSKAI GAZDA Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (Székhely: 6424 Csikéria, Zöldfa sor 46.; KÜJ szám: 102 832 277; KSH törzsszám: 14234709-

0163-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14234709#cegkapu, rövidített elnevezése: FELSŐ-

BÁCSKAI GAZDA Kft.) kérelmező részére, a Bácsszőlős, 0100/24 hrsz. (KTJ szám: 102 721 444; EOV 

koordináták: y: 682 083 m, x: 88 727 m) alatti telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határértékeket az 

alábbiak szerint állapítom meg: 

 

1. A zajkibocsátási határérték mértéke nappali időszakra, zajforrás közvetlen hatásterületén 

elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe, Építményjegyzék 

szerinti besorolása: 

 

Ingatlan 

helyrajzi 

száma 

Közterület 

elnevezése 

Ház-

szám 

A védendő épület  

Építményjegyzék szerinti  

besorolása 

A zajkibocsátási határérték 

(dB) 

Nappal 

06-22 óráig 

Éjjel 

22-06 óráig 

Bácsszőlős, 

0100/2 
- - 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

Csikéria, 525 - - 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

Csikéria, 528 Zöldfa sor 24. 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

Csikéria, 529 Zöldfa sor 25. 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

Csikéria, 530 Zöldfa sor 26. 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

 

2. A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helye: 

megnevezése: mezőgazdasági termények szárítása, tisztítása 

címe: Bácsszőlős, 0100/24 hrsz 

telephely EOV koordinátái: x = 88 727 m; y = 682 083 m 
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3. A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozások: 

A zajkibocsátási határértékeknek a zajtól védendő épületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, a padlószint 

felett 1,5 m magasan kell teljesülniük. 

 

4. Előírások 

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

nappali időszakban (6-22 óra) üzemelhetnek. 

 

Bejelentési kötelezettségek: 

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

a 66. § (1) bekezdés szerinti engedélyekben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve 

tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a 

környezetvédelmi hatóságnak 15 napon belül bejelenteni. 

4.3. 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 miniszteri 

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. 

 

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. 
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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 

 

A FELSŐ-BÁCSKAI GAZDA Mezőgazdasági, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (Székhely: 6424 Csikéria, Zöldfa sor 46.; KÜJ szám: 102 832 277; KSH törzsszám: 14234709-

0163-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 14234709#cegkapu, rövidített elnevezése: FELSŐ-

BÁCSKAI GAZDA Kft.) 2020. február 18-án – a Bácsszőlős, 0100/24 hrsz. (KTJ szám: 102 721 444; EOV 

koordináták: y: 682 083 m, x: 88 727 m) alatti telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határérték 

megállapítása iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, melyhez mellékelte az eljárás 150.000 Ft 

igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló bizonylat másolatát. 

A fentiek alapján 2020. február 19. 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. 

 

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 – Bácsszőlős település vonatkozásában a 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala – jár el. 

 

A Kft. a telephelyén mezőgazdasági termények (búza, kukorica, napraforgó) tisztítását és szárítását végzi. A 

termény fogadása a térbetonon, a fogadó garatnál történik. A garat töltését 1 db rakodógép végzi. A termény 

az előtisztítást követően serleges felvonóval kerül elszállításra a szárító toronyba. A rendszer pneumatikusan 

vezérelt. A telephelyen szárítás és tisztítás kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) történik. 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4a) bekezdés ba) pontja szerint a védendő területek 

településrendezési terv szerinti besorolása: 

A telephely a általános mezőgazdasági övezetben helyezkedik el (Má). A zajtól védendő létesítmények és 

védett területek kertművelésű mezőgazdasági területek övezetben (Mkt) és falusias lakóterület övezetben 

(Lf) találhatóak. 

 

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

elhelyezkedő zajtól védendő épületek a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény (Építményjegyzék) szerinti 

besorolása:  

egylakásos lakóépületek (1110). 
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Az üzemi zajforrás működési rendje: 

Technológia 

elnevezése 

Zajforrás 

jele 

Zajforrás 

elnevezése 

A zajforrás 

működési helye 

 Zajforrás 

működési ideje 

 nappal   éjjel  

Gabona szárítás, 

tisztítás 

1. Petkus DU2500 gabonaszárító  
Telephelyen, 

szabadban 
6-22 - 

2. 
Petkus A12 tisztító berendezés 

(elő, utó) 

Telephelyen, 

szabadban 
6-22 - 

3. 
Manitou MLT735 

homlokrakodó  

Telephelyen, 

szabadban 
6-22 - 

4. 
KAESER CLASSIC 320/9040 

kompresszor 

Telephelyen, 

szabadban 
6-22 - 

5. Rédlerek, serleges felvonók 
Telephelyen, 

szabadban 
6-22 - 

6. Beszállítás (2 db tgk/óra) 
Telephelyen, 

szabadban 
6-22 - 

 

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 benyújtott kérelem alapján a telephelyen lévő zajforrások a zajszempontú nappali időszakban működnek, 

ezért a zajkibocsátási határértékeket a zajszempontú nappali időszakra írtuk elő. 

 

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. 
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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. február 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. FELSŐ-BÁCSKAI GAZDA Kft. (6424 Csikéria, Zöldfa sor 46.)                                14234709#cegkapu 

2. Hatósági nyilvántartás  

3. Irattár  

 

CsehTamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 


		2020-02-26T08:17:25+0100
	Kecskeméti Járási Hivatal




