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H A T Á R O Z A T 
 

A Balogh Tészta Zrt. részére (székhely: 2746 Jászkarajenő, Tetővári u. 29., KÜJ szám: 102003478, KTJ 

szám: 102003478, KSH szám: 23521988-1073-114-13 ) a Tiszakécske, Szolnoki út 68. sz. alatti telephelyre 

vonatkozó zajkibocsátási határértéket az alábbiak szerint állapítom meg: 
 

1. A zajkibocsátási határértékek mértéke nappali időszakra, zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, 

zajtól védendő területek helyrajzi száma, védendő épületek címe:  

Ingatlan 

helyrajzi 
száma 

Közterület 

elnevezése 
Ház-szám 

A védendő épület  

Építményjegyzék szerinti  
besorolása 

A zajkibocsátási határérték, 

dB 

Nappal 

6-22 óráig 

Éjjel 

22-06 óráig 

9103/2 Kisföld dűlő 22. Egylakásos lakóépület, 1110 50 40 

9103/1 Kisföld dűlő 29. Egylakásos lakóépület, 1110 50 40 

0642/4 Kisföld dűlő 28. Egylakásos lakóépület, 1110 50 40 

0642/3 Kisföld dűlő  Egylakásos lakóépület, 1110 50 40 

0642/2 Tiszabög út 46. Egylakásos lakóépület, 1110 50 40 

0636/3 Tiszabög út 224. Egylakásos lakóépület, 1110 50 40 

 

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

megnevezése: Balogh Tészta Zrt. tiszakécskei gyára 
címe: 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 68. 

telephely EOV koordinátái: x = 179426 m; y = 729548 m 

 
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 
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megállapítása után minden olyan, az üzemi 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 Magyar Államkincstárnál 
vezetett 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 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 Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala illetékesség hiányában 2017. január 16-án 
áttette hatóságunkhoz a Balogh Tészta Zrt. (2746 Jászkarajenő, Tetővári u. 29.) Tiszakécske, Szolnoki út 68. 

szám alatti telephelyére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet. 

 

Az ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának - 150.000 Ft-nak a befizetését igazoló bizonylatot 
hatóságunk 112803-1-4/2017. számú hiánypótlási felhívására 2017. február 3-án megküldte.  

 

A hatásterületen élőket hivatalunk 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. január 25-től 2017 február 9-ig kifüggesztésre került 

Tiszakécske település polgármesteri hivatalának hirdetőtábláján. 
Észrevétel a közzététel ideje alatt nem érkezett. 

 

A Balogh Tészta Zrt. a Tiszakécske, Szolnoki út 68. szám alatti ingatlanon új üzemet épít, ahol tésztagyártást 

és kereskedelmi tevékenységet kívánnak végezni. A telephely Tiszakécske belterületén, gazdasági, 
kereskedelmi, szolgáltató övezetben (Gksz) található. A zajtól védendő épületek általános mezőgazdasági 

övezetben (Má) helyezkednek el. 

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

Építményjegyzék szerinti besorolása: 

Közterület elnevezése Ház-szám 

A védendő épület  

Építményjegyzék szerinti  
besorolása 

Kisföld dűlő 22. Egylakásos lakóépület, 1110 

Kisföld dűlő 29. Egylakásos lakóépület, 1110 

Kisföld dűlő 28. Egylakásos lakóépület, 1110 

Kisföld dűlő hrsz.: 0642/3 Egylakásos lakóépület, 1110 

Tiszabög út 46. Egylakásos lakóépület, 1110 

Tiszabög út 224. Egylakásos lakóépület, 1110 

Kisföld dűlő hrsz.: 642/26 Egylakásos lakóépület, 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  

Tésztagyártás 

 Tésztagyártó gépsor Épületben 06-22  22-06 

 Kazánház kifújó nyílása Szabadban 06-22  22-06 

 Hűtőberendezések elszívói Szabadban 06-22 22-06 

Anyagmozgatás, rakodás, 
szállítás 

 Elektromos targonca Épületben 06-22 - 

 
Liszt és készáru szállító 

kamion 
Szabadban 06-22 - 

 Személygépkocsi Szabadban 06-22 - 

 3,5 t kistehergépkocsi Szabadban 06-22 - 

 

A kérelemmel együtt benyújtott, Széll Gábor akusztikai szakmérnök által készített, 11-KZ/2016. számú 
szakvélemény alapján a létesítmény zajkibocsátása megfelel a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet 1. számú melléklet 1. pontja szerinti zajterhelési határértéknek, de a telephely 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rendelet 6. § alapján értelmezett hatásterületén védendő épületek vannak. 
 

A vizsgálati területen lévő zajtól védendő lakóépületek a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerint 1110 

(egylakásos lakóépület) besorolásúak. 

 
A zajkibocsátási határérték megállapítása során figyelembe vettük, hogy a zajforrás közvetlen hatásterülete 

nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, így a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 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 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 határérték kiadása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésén és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. KvVM rendelet 1. §. (1)-(4) 
bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

A zajkibocsátási határérték a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete alapján került 

meghatározásra. 
 

A környezetvédelmi hatóság a tárgyi eljárásban 112803-1-1/2017. számú határozatával függő hatályú döntést 

hozott, amely döntés jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre. 
 

A határozat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésén és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 

1. § (1)-(4) bekezdésén alapul. 
 

A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (továbbiakban: 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 környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján állapítottam meg.  
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Hatóságunk hatáskörét a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, illetékességét a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdése állapítja meg. 

 
Kecskemét,  2017. március 2. 

 

Labancz Attila 
hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Kapják:  

  
1. Balogh Tészta Zrt. 2746 Jászkarajenő, Tetővári u. 29.   tv. 

2. Hatósági nyilvántartás 

3.  Irattár 
 


