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H A T Á R O Z A T 

 

A Szakmári Gabona Kft. (székhely: 6300 Kalocsa, Róna u. 8. szám, KÜJ szám: 101 852 331, KTJ szám: 

100 318 008, KSH szám: 11020150-0111-113-03) kérelmező részére a Kalocsa, Gombolyagi út 2. szám 
(1348/24. hrsz.) alatti terménytisztító és szárító telepre (gabonaszárító, tisztító, serleges felvonó, tranzitsiló 

létesítményre) vonatkozó zajkibocsátási határértéket az alábbiak szerint állapítom meg: 

 

1. A zajkibocsátási határérték mértéke külön éjjeli és nappali időszakra, zajforrás közvetlen 

hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe: 

 

Ingatlan 

helyrajzi 

száma 

Közterület elnevezése és 

házszám 

A védendő 

épület 

építményjegyzé

k szerinti 

besorolása 

A zajkibocsátási határérték, L KH 

[dB (A)] 

Nappal 

6-22 óráig 

Éjjel 

22-6 óráig 

1423 Telek utca 8. 1110 50 40 

1421 Telek utca 6. 1110 50 40 

1420 Telek utca 4. 1110 50 40 

1419 Telek utca 2. 1110 50 40 

1417 Telek utca 2/B. 1110 50 40 

1426 Halász utca 9. 1110 50 40 

1425 Telek utca 7. 1110 50 40 

1427 Telek utca 5. 1110 50 40 

1428 Telek utca 3. 1110 50 40 

1429 Telek utca 1. 1110 50 40 

1430 Telek utca 1/A. 1110 50 40 

1431 Telek utca 1/B. 1110 50 40 

1976 Méhész utca 11. 1110 50 40 

1977/1 Vasút utca 1. 1110 50 40 

1977/2 Vasút utca 1. 1110 50 40 

1978/1 Vasút utca 3. 1110 50 40 

1978/2 Vasút utca 3/A. 1110 50 40 

1981 Vasút utca 5. 1110 50 40 

1982/2 Vasút utca 5/A. 1110 50 40 

1983 Vasút utca 7. 1110 50 40 

2058/2 Vasút utca 7/B. 1110 50 40 
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2053/1 Vasút utca 7/C. 1110 50 40 

2053 Vasút utca 9. 1110 50 40 

1990 Tartsay Vilmos utca 1. 1110 50 40 

 

 

2. A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helye: 

megnevezése: Terménytisztító és szárító telep 
címe: 6300 Kalocsa, Gombolyagi út 2. szám 

telephely EOV koordinátái: Y = 645 893 m, X = 132 680 m 

KTJ száma: 100 318 008 
helyrajzi száma: belterület: 1348/24 

 

3. A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozások: 
A zajkibocsátási határértékeknek a védendő épületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, a padlószint felett 1,5 

m magasan kell teljesülniük. 

 

Bejelentési kötelezettségek: 
1. 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. 

2. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. §-a szerint a zajkibocsátási határérték megállapítása 
után minden olyan, az üzemi és szabadidős zajforrás területén bekövetkező változást, amely a 

határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti 

bejelentőlapon köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés szerint a 
környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot 

módosítja, vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg. 

 
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, mint országos 

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

Kecskeméti Járási Hivatalához, mint elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz két 

példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye. 
 

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 számlára 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 kérelmező az eljárás 150 000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 
Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre 

emelkedik. 

 

I N D O K O L Á S 

 

A Szakmári Gabona Kft. 2017. január 30-án a Kalocsa, Gombolyagi út 2. sz. (1348/24. hrsz.) alatti 
gabonaszárító, tisztító, serleges felvonó, tranzitsiló létesítményre vonatkozó zajkibocsátási határérték 

megállapítása iránti kérelmet nyújtott be a hatóságunkhoz, kérelméhez mellékelte telephely Akusztika 

Mérnöki Iroda Kft. (székhelye: 6500 Baja, Szent László u. 105.) által készített telephely környezeti 

zajkibocsátásának vizsgálatáról szóló BM 007291 munkaszámú zajmérési jegyzőkönyvet és zajvizsgálati 
dokumentációt. 
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A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 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 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 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 – Kalocsa település vonatkozásában a 

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

 
A hatásterületen élőket hatóságunk a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) bekezdésének megfelelően hirdetményi 

úton értesítette az eljárásról. Hirdetményünk 2017.02.20. és 2017.03.07. között kifüggesztésre került 
Kalocsai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. Észrevétel közzététel ideje alatt nem érkezett. 

 

A telephelyen igény szerint szemes termények tisztítását, illetve szárítását végzik. A munkavégzés szezonális 

jellegű. 
A Kalocsa, Gombolyagi u. 2. (belterületi 1348/2 hrsz.) alatti ingatlanon létesített szemes termény tisztító-és 

szárító telep környezeti zaj-és rezgésforrásnak, ezen belül üzemi zajforrásnak minősül. 

A zajkibocsátási határérték megállapítását megalapozó műszeres zajmérés alapján összeállított BM 007291 
számú zajmérési jegyzőkönyv tartalmazza a helyszín részletes leírását, a zajforrások leírását, a 

háttérterhelést, a vizsgálati körülményeket és eredményeket, a zajterhelési határértékek indoklását, a javasolt 

zajkibocsátási határértékek megállapítását, valamint a hatásterület meghatározását. 

 
Az Ügyfél által üzemeltetett létesítmény a vizsgálat során üzemszerűen működött, a valós technológiai 

tevékenységnek megfelelően. A zajmérési jegyzőkönyv megállapításai szerint: 

 
A legnagyobb túllépés mértéke: T = 0 dB (A) (nappal és éjjel). 

 

A mérési eredmények alapján megállapítható, hogy a méréskori technológiai és üzemelési körülmények 
mellett az üzemi létesítmények zajkibocsátása megfelel a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete szerinti 

zajterhelési határértékeknek, de a telephely Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján értelmezett 

tényleges hatásterületén védendő épületek vannak.  
 

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. § (4) bekezdés ba) 
pontja szerint a védendő épületek területi besorolása (Kalocsa Város önkormányzati rendelete alapján): a 

telephely ”Lke” Alacsony laksűrűségű, közepes intenzitású, kertvárosias lakóterületen található. 

 

A telephelytől É-i, K-i és D-i irányokban védendő épületek helyiségek, lakóépületek nem találhatóak. 

 

Dél - Nyugati irányban a telephelytől mintegy 390 m (légvonalban mért) távolságban „Lke - alacsony 

lakósűrűségű, közepes intenzitású kertvárosias lakóterület” található, amelyre a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendel 1. melléklet 2. pontjában előírt zajterhelési határértékek : 

 

L TH nappal (6.00-22.00) = 50 dB.(A) 
 

L TH éjjel (22.00-6.00) = 40 dB. (A) 
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A zajkibocsátási határértékek megállapítása délnyugati irányban a KvVM rendelet 1. számú melléklete 1. 

pontja alapján történt: 

 

L KH = L TH dB (A) 

ahol: 

 L KH = zajkibocsátási határérték dB, 
 L TH = zajterhelési határérték dB, 

 

A KvVM rendelet 1. § (4) bekezdés bb) pontja szerint a zajforrás hatásterületén található védendő épületek 
Építményjegyzék szerinti besorolása: 

 

Ingatlan helyrajzi 

száma 
Közterület elnevezése és házszám 

A védendő épület 

építményjegyzék szerinti 

besorolása 

1423 Telek utca 8. 1110 Egylakásos épületek 

1421 Telek utca 6. 1110 Egylakásos épületek 

1420 Telek utca 4. 1110 Egylakásos épületek 

1419 Telek utca 2. 1110 Egylakásos épületek 

1417 Telek utca 2/B. 1110 Egylakásos épületek 

1426 Halász utca 9. 1110 Egylakásos épületek 

1425 Telek utca 7. 1110 Egylakásos épületek 

1427 Telek utca 5. 1110 Egylakásos épületek 

1428 Telek utca 3. 1110 Egylakásos épületek 

1429 Telek utca 1. 1110 Egylakásos épületek 

1430 Telek utca 1/A. 1110 Egylakásos épületek 

1431 Telek utca 1/B. 1110 Egylakásos épületek 

1976 Méhész utca 11. 1110 Egylakásos épületek 

1977/1 Vasút utca 1. 1110 Egylakásos épületek 

1977/2 Vasút utca 1. 1110 Egylakásos épületek 

1978/1 Vasút utca 3. 1110 Egylakásos épületek 

1978/2 Vasút utca 3/A. 1110 Egylakásos épületek 

1981 Vasút utca 5. 1110 Egylakásos épületek 

1982/2 Vasút utca 5/A. 1110 Egylakásos épületek 

1983 Vasút utca 7. 1110 Egylakásos épületek 

2058/2 Vasút utca 7/B. 1110 Egylakásos épületek 

2053/1 Vasút utca 7/C. 1110 Egylakásos épületek 

2053 Vasút utca 9. 1110 Egylakásos épületek 

1990 Tartsay Vilmos utca 1. 1110 Egylakásos épületek 

 

Az üzemi zajforrás működési rendje: 

 

Technológia 

elnevezése 

Zajforrás 

jele 

Zajforrás 

elnevezése 

A zajforrás 

működési helye 

Zajforrás működési ideje 

nappal 

(6-22 óra) 

éjjel 

(22-6 óra) 

Szemes 
termény 

tisztítás, 

szárítás 

1. 

szárító 
berendezés PB 

gázégővel 

(szőnyegégő) 
(DELUX DPSL 

3.520, 30.256 

m3/h 

légszállítással 
rendelkező axiál 

ventilátorral) 

Szabadban 7-22 között 22-24 között 
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Szemes 

termény 

tisztítás, 
szárítás 

2. 

elő és utótisztító 

a kapcsolódó 

ventilátorral, 
leválasztó 

ciklonnal 

(HMT-S-1A-S 
tisztítók, HGK-

B320 ciklonok, 

egy-egy db 

9.000 m3/h 
légszállítással 

rendelkező 

ventilátor) 

Szabadban 7-22 között 22-24 között 

Szemes 

termény 

tisztítás, 

szárítás 

3. surrantó csövek Szabadban 7-22 között 22-24 között 

Szemes 

termény 

tisztítás, 
szárítás 

4. 
felvonó (HS 

25/25) 
Szabadban 7-22 között 22-24 között 

 

 

A KvVM rendelet 1. § (1) bekezdés szerint üzemi és szabadidős zajforrások zajkibocsátási határértékét az 1. 
számú mellékletben meghatározott módon a zajforrások hatásterületére kell megállapítani. 

 

A zajkibocsátási határérték megállapítása során figyelembe vettük, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete 
nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a KvVM rendelet 1. 

számú melléklet 1. pont alapján a telephely zajkibocsátási határértéke megegyezik a 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet szerinti zajterhelési határértékkel: LKH = LTH. 

 
A telephelyen lévő zajforrások egy része a nappali és éjjeli időszakban is folyamatosan működik, ezért a 

zajkibocsátási határértékeket ezeknél a nappali és az éjjeli időszakra is előírtuk. 

 
A zajkibocsátási határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet 1. pontja 

alapján állapítottuk meg. 

 
A zajkibocsátási határérték kiadása a Korm. rendelet 10. § (1) és (4) bekezdésén, valamint a KvVM rendelet 

1. § (1)-(4) bekezdésében foglaltakon alapul.  

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem. 
 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban BK-05/KTF/00165-2/2017. számú határozatával függő 

hatályú döntést hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre. 
 

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. 
 

A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.  

 
A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a 

megtámadott döntést hozta. 

 
A jogorvoslati eljárás díját a FM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdése állapítja meg. 
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A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése, illetékességét a Rendelet 8/A. 

§ (1) bekezdése állapítja meg. 

 
Kecskemét, 2017. március 29. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Kapják: 

1. Szakmári Gabona Kft. (6300 Kalocsa, Róna u. 8. sz.)                                                                              tv. 

2. Hatósági nyilvántartás 

3. Irattár 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
 


