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H A T Á R O Z A T 

 

A BETON CENTER Útszegélygyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 

Kecskemét, Klébelsberg Kuno u. 15/A., KÜJ: 100 320 206, cégjegyzékszám: 03-09-106405, adószám: 

11575241-2-03, KSH szám: 11575241-2363-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11575241#cegkapu, rövidített elnevezése, BETON CENTER Kft.) részére – a Kecskemét, Klebelsberg 

Kuno u. 15/A. szám alatti (hrsz: 681/7, KTJ: 100 949 293, EOV koordináták: EOVx: 170 800 m ; EOVy: 702 

480 m) alatti telephelyre vonatkozó – az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség által 72485-1-1/2010. számon kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot 

az alábbiak szerint – kérelemre – módosítom, és a telephelyre vonatkozó zajkibocsátási határértékeket 

egységes szerkezetben 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 

8132 Jelky A. u. 8. 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

8132 Jelky A. u 10. 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

8134 Jelky A. u 12. 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

8135/1 Jelky A. u 14. 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

8135/2 Jelky A. u 16. 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

8140  Jelky A. u. 9. 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

8139 Jelky A. u 11. 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

8137  Jelky A. u. 13. 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

8138 Jelky A. u 15. 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 
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8151 Móra F. u 14. 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

8152 Móra F. u 16. 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

8153 Móra F. u 18. 1110 Egylakásos lakóépület 50 - 

 

2. A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helye: 

megnevezése: építőanyag előállítása és szállítása 

címe: Kecskemét, 0681/7 hrsz. 

telephely EOV koordinátái: x = 170 800 m; y = 702 480 m 

KTJ: 100 949 293 

 

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 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. 

4.2. 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. 

 

Az engedély véglegessé válásával érvényét veszti az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség által 72485-1-1/2010. számon kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító 

határozat. 

 

A kérelmező az eljárás 75.000 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. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A BETON CENTER Útszegélygyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 

Kecskemét, Klébelsberg Kuno u. 15/A., KÜJ: 100 320 206, cégjegyzékszám: 03-09-106405, adószám: 

11575241-2-03, KSH szám: 11575241-2363-113-03, hivatalos elektronikus elérhetősége: 

11575241#cegkapu, rövidített elnevezése, BETON CENTER Kft.) 2009. december 16-án benyújtott 
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kérelmére az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 

Kecskemét, Klebelsberg Kuno u. 15/A. szám alatti (hrsz: 681/7, KTJ: 100 949 293, EOV koordináták: 

EOVx: 170 800 m ; EOVy: 702 480 m) alatti székhelyre / telephelyre 72485-1-1/2010. számon 
zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot adott ki. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal BK-05/KTF/00886-2/2020. számú 

határozatával a Kecskemét, Klébelsberg Kuno u. 15/A. szám alatti székhely / telephely zajforrásaira 

vonatkozóan szabványos, méréses zajvizsgálatot elvégzésére és a vizsgálatról készült jegyzőkönyv 

megküldésére kötelezte a BETON CENTER Kft.-t, továbbá előírta, hogy a zajvizsgálatról készült 

jegyzőkönyvben foglalt eredmények alapján, amennyiben indokolt, úgy a 72485-1-1/2010. ikt. számú 

határozat módosítását kell kérelmeznie. 

 

A BETON CENTER Kft. és képviseletében eljáró dr. Homoki Tamás ügyvéd 2020. június 24-én – a 

72485-1-1/2010. számon kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozat módosítása iránti – 

kérelmet (üzemi zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról szóló jelentést) terjesztett elő a hatóságunknál, 

amely alapján 2020. június 25. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A rendelkezésre álló iratok alapján dr. Homoki Tamás ügyvéd képviseleti jogosultsága igazolt. 

Hatóságunk BK/KTF/03724-3/2020. számú hiánypótlási felhívására a kérelmező ügyfél képviseletében 

eljáró dr. Homoki Tamás ügyvéd igazolta az eljárás 75.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését. 

 

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 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 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 – Kecskemét település vonatkozásában a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

A Kft. telephelyén előkevert beton gyártását és forgalmazását végzik. A telephelyre külsős beszállítók által 

kerülnek be az építőanyag előállításához szükséges alapanyagok. 
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4a) bekezdés ba) pontja szerint a védendő területek 

településrendezési terv szerinti besorolása: 

A Kecskemét, 0681/7 hrsz. telephely a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezetben helyezkedik el (Gksz). 

A zajtól védendő létesítmények és védett területek kertvárosias lakóövezetben (Lke) 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). 

Az üzemi zajforrás működési rendje: 

Technológia 

elnevezése 

Zajforrás 

jele 

Zajforrás 

elnevezése 

A zajforrás 

működési helye 

 Zajforrás 

működési ideje 

 nappal   éjjel  

munkagép Z1 EM-55 tip. betonkeverő berendezés Zárt térben 6-22 - 

munkagép Z2 
Caterpillar 938 G típusú 

homlokrakodó 
Nyílt téren 6-22 - 

kompresszor Z3 
BETTA MK113-270-5.5 tip. 

dugattyús kompresszor 
Zárt térben 6-22 - 

tisztítás Z4 Botmixerek mosása Nyílt téren 6-22 - 

manipulálás Z5 
Depóniák manipulálása 

homlokrakodóval  
Nyílt téren 6-22 - 

közlekedés Z6 

Telephelyen belüli közlekedés 

(7 db betonmixer, 5 db 

nyergesvontató) 

Nyílt téren 6-22 - 

feltöltés Z7 
Cementsilók töltése pneumatikus 

tartályautóval 
Nyílt téren 6-22 - 

munkagép Z8 Hartl PC 1055 I típusú kőtörő gép Nyílt téren 6-22 - 

munkagép Z9 Hartl PC 1060 J típusú kőtörő gép Nyílt téren 6-22 - 

munkagép Z10 Terex Finlay típusú osztályozó gép Nyílt téren 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 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, 11. § (5a) bekezdésben és 

a 93/2007. KvVM rendelet 1. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakon alapul. 
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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 fentiek alapján az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 

72485-1-1/2010. számon kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot a rendelkező rész szerint 

– az átláthatóságra tekintettel – egységes szerkezetben módosítottam. 

 

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/03724-2/2020. számú végzésével függő hatályú 

döntést hozott, amelyhez nem fűződnek joghatások, tekintettel arra, hogy hatóságunk 2020. augusztus 23. 

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. és 37. 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. 

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, 11. § (5a) 

bekezdése és 4. § (3) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. augusztus 19. 

 

               Kovács Ernő 
                 kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

                                      Dr. Petrovics György 

                                             osztályvezető 
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Kapják: 

1. BETON CENTER Kft. (6000 Kecskemét, Klébelsberg Kuno u. 15/A.)                       11575241#cegkapu 

2. Dr. Homoki Tamás ügyvéd (6000 Kecskemét, Rákóczi út 5. I/3.)                               53699800#cegkapu 

3. MP Global Invest Kft. (6000 Kecskemét, Ferencsik János u. 5.)                                 24694764#cegkapu 

4. Hatósági nyilvántartás 

5. Irattár 
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