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H A T Á R O Z A T 

 

 

A PATA JÓZSEF Kft. (székhely: 6352 Fajsz, Paprika u. 3., adószám: 11029757-2-03) részére az általa 

2020. július 9-én előterjesztett kérelem alapján a 6352 Fajsz, Paprika u. 3. (932/4 hrsz., KTJ szám: 

100 578 107) alatti székhelyre vonatkozóan a zajkibocsátási határértékeket az alábbiak szerint állapítom 

meg. 

 

1.) Kérelmező adatai: 

Név: PATA JÓZSEF Kft. 

Székhely: 6352 Fajsz, Paprika u. 3.  

EOV koordináták: 639 899 (Y) m; 119 895 (X) m 

KÜJ szám: 100 391 206 

KTJ szám: 100 578 107 

KSH szám: 11029757-2932-113-03 

 

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

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

épületek címe, övezeti besorolása, 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 

Fajsz, Paprika u. 1. 

Fajsz 

belterületi 

933 

Lf –falusias 

lakóterület 
1110 50 40 

Fajsz, Paprika u.2. 

 

Fajsz 

belterületi  

938 

Lf –falusias 

lakóterület 
1110 50 40 

Fajsz, Paprika u. 6. 

 

Fajsz 

belterületi 

939 

Lf –falusias 

lakóterület 
1110 50 40 
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Fajsz, Mártírok útja 

28. 

 

Fajsz 

belterületi 

117 

Lf –falusias 

lakóterület 
1110 50 40 

Fajsz, Mártírok útja 

30. 

 

Fajsz 

belterületi 

116 

Lf –falusias 

lakóterület 
1110 50 40 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 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). 

 

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

padlószint felett 1,5 m magasan kell teljesülniük.  

 

3.) Üzemi zajforrás, amelyre a zajkibocsátási határértéket meg kell állapítani: 

 telephely megnevezése: autóipari alkatrészgyártó üzem 

 címe: 6352 Fajsz, Paprika u. 3. (932/4 hrsz.) 

 telephely EOV koordinátái: y = 639 899 m; x = 119 895 m;  

 KTJ szám: 100 578 107 

 

4.) Előírások: 

4.1. Az autóipari alkatrészgyártó üzemhez  mint 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 

az 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 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 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 PATA JÓZSEF Gépipari Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. július 9. napján a Fajsz, Paprika u. 3. szám 

alatti ingatlanra vonatkozó, zajkibocsátási határérték megállapítása iránt kérelmet terjesztett elő 

hatóságunknál, amely alapján 2020. július 10. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A kérelmező ügyfél hatóságunk BK/KTF/03921-5/2020. számú hiánypótlási felhívására befizette az eljárás 

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 – Fajsz település vonatkozásában a Bács-Kiskun 

Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

A telephelyen autóipari karosszéria elemek gyártásával foglalkoznak. A gyártás üzemcsarnokon belül folyik. 

A jellemző munkafolyamatok: préselés, hegesztés, anyagmozgatás. A domináns zajforrások az 

üzemépületeken belül üzemelő présgépek, a csarnokok mellé telepített 4 db Hitema vízhűtő, a darupályás 

üzem északkeleti oldala mellé elhelyezett fémhulladék gyűjtő berendezés és a Galdabini présgép hidraulikai 

olaj hűtését szolgáló Blue Box folyadékhűtő, valamint az anyagmozgatást végző targoncák. A szállítási 

forgalom nem jelentős, az áruszállítást és a fémhulladék elszállítását napi legfeljebb 3 db nehéz-

tehergépjármű végzi. (A helyszíni mérés idején a berendezések a normál üzemvitelnek megfelelően 

működtek, az üzemcsarnokok bejárati kapui nyitott állapotban voltak.) 

Az üzemelés a nappali időszakban (07
00

-16
00

) történik. Éjjel (22
00

-06
00

) a telephely zajforrásai nem 

üzemelnek. 

 

A nevezett telephely Fajsz község belterületének északi szélén, Gksz. jelű kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági övezetben található.  

Déli, délnyugati irányban a település összefüggő falusias lakóterülete (Lf.) határolja.  

A telekhatártól legkisebb távolságban a Paprika 1. sz. alatti földszintes lakóépület helyezkedik el, a Gksz. 

jelű építési övezetbe sorolt lakóterület délkeleti irányból ékelődik a telephely területébe.  

A déli bejárattal szemben a Kft. tulajdonában lévő üzemi étkezde, tárgyaló, konferenciaterem (hrsz.: 935) áll. 

A többi irányban zajtól védendő létesítmény nem található.  

A nyugati és keleti irányban gazdasági területeken mezőgazdasági telephelyek üzemelnek, északon 

beépítetlen szántóterület fekszik. 
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Az üzemi zajforrások működési rendjei. 

 

Zajforrás 
Zajforrás működési 

ideje 

Technológia  

elnevezése 

Zajforrás  

jele 

Zajforrás  

elnevezése 

A zajforrás  

működési helye 

nappal  

-tól, -ig 

éjjel  

-tól, -ig 

autóipari 

karosszéria 

elemek gyártása 

1. Sajtoló üzem 
telephely 

délnyugati része 

folyamato

s> 8h 

nem 

üzemel 

2. Progresszív üzem 
telephely központi 

része 

3. Hegesztő csarnok 
telephely keleti 

része 

4. Nagygépes üzem 
telephely központi 

része 

5. Darupályás üzem 
telephely keleti 

része 

6. 
Lézer csarnok 

 (új csarnok) 

telephely délkeleti 

része 

7. 1 db Hitema vízhűtő 

hegesztő csarnok 

északkeleti oldala 

mellett 

8. 1 db Hitema vízhűtő 

lézer csarnok 

délnyugati oldala 

mellett 

9. 1 db Hitema vízhűtő 

sajtoló 

északnyugati oldala 

mellett 

10. 1 db Hitema vízhűtő 
sajtoló délkeleti 

oldala mellett 

11. Fémhulladék gyűjtő 

darupályás üzem 

északkeleti oldala 

mellett 

szakaszos 

< 8h 

12. Blue Box folyadékhűtő 

darupályás üzem 

északkeleti oldala 

mellett 

folyamato

s> 8h 

13. 

Telephelyen belüli 

anyagmozgatás  

(6 db TCM típusú gáz és 

dízel üzemű targonca) 

raktárcsarnokok és 

gyártóüzemek 

között 

szakaszos 

< 8h 

14. 

Szállítási forgalom  

(3 db nehéz-

tehergépjármű/ nap) 

telephely északi 

bejárat – 

raktárcsarnokok 

között 

szakaszos 

< 8h 

 

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 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 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 a honlapján közhírré teszi. 

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján adtunk 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 adtunk 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 állapítottuk 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. július 27. 

 

 

 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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Kapják: 

 

1. PATA JÓZSEF Kft. (6352 Fajsz, Paprika u. 3.)  11029757#cégkapu 

2. Hatósági nyilvántartás 

3. Irattár 
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