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H A T Á R O Z A T 

 

A KOLLER METÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6500 

Baja, Háromnyúl u. 35., KÜJ szám: 102 788 284, KSH szám: 23041943-4677-113-03, Adószám: 23041943-

2-03, Cégjegyzékszám: 03-09-121308, hivatalos elektronikus elérhetősége: 23041943#cegkapu, rövidített 

elnevezés: KOLLER METÁL Kft.) kérelmező részére, a Baja, Bajcsy-Zs. utca 52. szám (5642/40, 5642/41, 

5642/47, 5642/49, és 5642/72 hrsz., KTJ szám: 102 136 615, EOV koordináták: EOV X= 093 650 m, EOV 

Y= 641 018 m) alatti nem veszélyes hulladékkezelő létesítmény, fémkereskedelmi telephely megnevezésű 

telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határértékeket az alábbiak szerint állapítom meg: 

 

1. A zajkibocsátási határérték mértéke nappali időszakra (reggel 6 óra és este 22 óra közötti időszak), 

zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő 

épületek címe, Építményjegyzék szerinti besorolása: 

 

Út/utca és házszám Hrsz. 
Közterület 

elnevezése 

A védendő 

épület 

építményje

gyzék 

szerinti 

besorolása

* 

Zajkibocsátási 

határérték (dB) 

Nappal 

06-22 

óráig 

Éjjel 

22-06 

óráig 

Baja, Bajcsy -Zsilinszky u. 

27,25 

Baja belterületi 5594, 

5593/3. 

Lke -

kertvárosias 

lakóterület 

1110 50 - 

Baja, Szent László u. 

107,105,103,101,99,97,142

,140,138,136,134 

 

Baja belterületi 5595, 

5596, 5597/2, 5598, 

5599, 5604, 5638/51, 

5638/39, 5638/40, 

5638/41, 5638/42. 

Lke -

kertvárosias 

lakóterület 

1110 50 - 
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Baja, Klapka Gy. u. 

81,79,77,75,73,71,69, 

66,64,62 

 

Baja belterületi 

5591/2, 5591/1, 

5578/1, 5576, 5571/2, 

5571/1, 5570, 5593/4, 

5593/2, 5597/1 

Lke -

kertvárosias 

lakóterület 

1110 50 - 

Baja, Zsák u. 13,14,15,16 

 

Baja belterületi 5601, 

5607, 5600,5606. 

Lke -

kertvárosias 

lakóterület 

1110 50 - 

Baja, Kiss E. u. 2,4,6 

 

Baja belterületi 

5611,5609,5608. 

Lke-

kertvárosias 

lakóterület 

1110 50 - 

 

2. A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helye: 

telephely megnevezése: nem veszélyes hulladékkezelő létesítmény és fémkereskedelmi telephely. 

címe: 6500 Baja, Bajcsy - Zs. E. u. 52. (5642/40; 5642/41; 5642/47; 5642/49 és 0642/72 hrsz.). 

telephely EOV koordinátái: y = 641 018 m; x = 93 650 m;  

KTJ szám: 102 136 615 

 

3. A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozások: 

A zajkibocsátási határértékeknek, a zajtól védendő épületeknél a védendő homlokzatok előtt 2 m-re, a 

padlószint felett 1,5 m magasan kell teljesülniük. 

 

4. Előírások: 

4.1. A hulladék előkezelő és kereskedelmi telephelyhez kapcsolódó berendezések kizárólag a 

zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) üzemelhetnek. 

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

fel. 

 

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. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.  

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 
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I N D O K O L Á S 

 

A KOLLER METÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 6500 

Baja, Háromnyúl u. 35., KÜJ szám: 102 788 284, Adószám: 23041943-2-03, Cégjegyzékszám: 03-09-

121308, hivatalos elektronikus elérhetősége: 23041943#cegkapu, rövidített elnevezés: KOLLER METÁL 

Kft.) meghatalmazása alapján eljáró Agócs Gábor (6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 3/1.) környezetvédelmi 

tervező-szakértő 2020. június 8-án – a Baja, Bajcsy-Zs. utca 52. szám (5642/40, 5642/41, 5642/47, 5642/49, 

és 5642/72 hrsz., KTJ szám: 102 136 615, EOV koordináták: EOV X= 093 650 m, EOV Y= 641 018 m) 

alatti, nem veszélyes hulladékkezelő létesítmény, fémkereskedelmi telephely megnevezésű telephelyre 

vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, melyet 

2020. július 3-én kiegészített. 

 

A fentiek alapján 2020. június 9. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A KOLLER METÁL Kft. meghatalmazása alapján eljáró Agócs Gábor hatóságunk BK/KTF/03306-3/2020. 

számú hiánypótlási felhívására befizette az eljárás 150.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját. 

 

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 

a 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) 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) 

bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e 

bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – Baja település vonatkozásában a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

A telephelyen hulladék kereskedelemmel és előkezeléssel foglalkoznak. 

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

településrendezési terv szerinti besorolása: 

A vizsgált telephely Baján „jelentős mértékű zavaró hatású gazdasági övezetben (Gipz) helyezkedik el. A 

legközelebbi zajtól védendő lakóépület (címe: Baja, Bajcsy - Zsilinszky E. u 27. 5594 hrsz.) a telephelytől 

K-DK- i irányban 120 m távolságban található kisvárosias lakóövezetben (Lke) helyezkedik el, mely előtt a 

nagy gépjármű forgalmú Bajcsy - Zs. Endre út (KÖu- városi gyűjtőút) halad el. 

(Az 5642/40 hrsz. és az 5642/49 hrsz. alatti épületek a Koller Star Kft. /székhelye: 6500 Baja, Háromnyúl u. 

35.) tulajdonában vannak, melyeket bérbe ad a Koller Metal Kft. számára./ 

A telephely bejárata a Bajcsy-Zsilinszky E. utca és a Szent László utca kereszteződésében található. 

A mobil olló gép a telephely ÉK-i részén üzemel. 
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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). 

 

Az üzemi zajforrás működési rendje: 

 

Technológia 

elnevezése 

Zajforrás 

jele 

Zajforrás 

elnevezése 

A zajforrás 

működési helye 

 Zajforrás működési ideje 

nappal  éjjel  

nem veszélyes 

hulladék 

előkezelés és 

hulladék 

kereskedelem 

1. 

 1 db. LEFORT CONKEST 

500 T V2 DIESEL  hulladék 

előkezelő mobil olló gép 

telephely ÉK-i 

része 

8 óra 

folyamatosan 

6-22 óra 

között 

- 

2. 
Szállítási forgalom (1 db 

tehergépjármű/4 óra) 

telephelyre 

bevezető út és a  

telephely 

1 óra 

szakaszosan 

6-22 óra 

között 

folyamatosan 

- 

 

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 meghatározása a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletén alapul. 

 

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. §-ban és a 93/2007. KvVM 

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

 

A rendelkező rész előírások fejezetébe foglalt 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. 

 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban a BK/KTF/03306-2/2020. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2020. augusztus 7. 

napjáig az ügyben érdemi döntést hozott. 

 

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 döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. 
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A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése 

rendelkezik. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésére, a polgári perrendtartásról szóló 

2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást. 

 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39.  § (6) bekezdése zárja ki. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottam meg. 

 

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

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

 

Kecskemét, 2020. augusztus 6. 

 

 

               Kovács Ernő 

               kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

                                       Dr. Petrovics György 

                                               osztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. KOLLER METÁL Kft. (6500 Baja, Háromnyúl u. 35.)                                              23041943#cegkapu 

2. Agócs Gábor (6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 3/1.)                                         Ügyfélkapu (4T adat alapján) 

3. Kovács Zoltán József (6500 Baja, Árvácska u. 5.) – tájékoztatásul                                                          tv. 

4. Tarjányi Tivadar (6400 Kiskunhalas, Epreskert u. 43.) – tájékoztatásul                                                   tv. 

5. "MOGYI" Kft. (6448 Csávoly, Petőfi u. 29.) – tájékoztatásul                                       10411030#cegkapu 

6. MARC-IMMO Kft. (6000 Kecskemét, István király körút 24. fsz 1.) – tájékoztatásul 22663722#cegkapu 

7. Baja Város Önkormányzata (6500 Baja, Szentháromság tér 1.) – tájékoztatásul                                  HKP                                                     

8. Koller Star Kft. (6500 Baja, Háromnyúl u. 35.) – tájékoztatásul                                  23041912#cegkapu 

9. Hatósági nyilvántartás 

10. Irattár 
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