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H A T Á R O Z A T  

 

Az Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 79654-1-6/2010. 

számú határozatával kijavított 79654-1-4/2010. számú, a Maspex Olympos Kft. (6032 Nyárlőrinc, Fő u.1.), 
6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/38 hrsz.) sz. alatti telephelyére zajkibocsátási határértéket megállapító 

határozatát az ügyfél kérelmére – egységes szerkezetben – az alábbiak szerint módosítom. 

 

A Maspex Olympos Kft. (6032 Nyárlőrinc, Fő u.1.) Nyárlőrinc, Fő u. 1. (13/38 hrsz.) sz. alatti telephelyére 
vonatkozó zajkibocsátási határértéket a következők szerint állapítom meg. 

 

1. A kérelmező (üzemeltető): 

 

neve: Maspex Olympos Kft. 

KSH száma:   11775197-1107-113-03 

székhelye:   6032 Nyárlőrinc, Fő út 1. 
KÜJ száma:   102 100 154 

 

2. Üzemi zajforrások, amelyekre a zajkibocsátási határértékeket megállapítjuk: 

 

megnevezése:   Élelmiszer gyártó üzem (és technológiai szennyvíztisztító telep) 

címe:    6032 Nyárlőrinc, Fő út 1. 
telephely EOV koordinátái: Y = 713186 m 

     X = 169406 m 

KTJ száma:   100 996 976 

helyrajzi száma:    belterületi: 13/3; 13/38; 13/40; 13/41; 13/42 
 

3. A zajforrások (a tervezett, illetve a meglévő létesítményben folytatott tevékenységek, alkalmazott 

technológiák, helyhez kötött vagy mozgó berendezések, üzemi zajforrásnak minősülő tevékenységek) 

rövid leírása, ismertetése: 

 

A telephelyen élelmiszergyártási, illetve ehhez kapcsolódóan hűtve tárolási/raktározási, szállítási, 
rakodási és technológiai szennyvíz-tisztítási tevékenységet végeznek. 

 

4. Az üzemi zajforrások működési rendje, műszak vagy nyitvatartási, működési ideje: 
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 Technológia  

elnevezése 

  

 Zajforrás  

jele 

  

 Zajforrás  

elnevezése 

  

 A 

zajforrás  

működési 

helye 

 Zajforrás működési ideje 

 nappal  

 

 éjjel  

 

Gyártóüzem 1. 

Gyártóüzem üzemi zaj 

(villanymotorok, 

ventilátorok) 

Zárt térben 06
00

-22
00

 22
00

-06
00

 

 2. 
Linde és Stil típusú 

villanyüzemű targonca 

Telep 

területe 
06

00
-22

00
 22

00
-06

00
 

Hűtőház és 

kazánház 
3. Kompresszor- és hűtőház  Zárt térben 06

00
-22

00
 22

00
-06

00
 

 4. 
Kazánház szellőző 

ventilátor 

Telep 

területe 
06

00
-22

00
 22

00
-06

00
 

 5. Split klímák 
Telep 

területe 
06

00
-22

00
 22

00
-06

00
 

Rakodás 6. 
Linde és Stil típusú 

villanyüzemű targonca 

Telep 

területe 
06

00
-22

00
 22

00
-06

00
 

 7. 
kamionok (80 db 

tehergépkocsi/nap) 

Telep 

területe 
06

00
-22

00
 22

00
-06

00
 

Egyéb hűtés 8. Hűtőaggregátok (4 db)   
Telep 

területe 
06

00
-22

00
 22

00
-06

00
 

Szennyvíztisztítás 9. 

Gépi rácsok, 

(homokfogó, 3 db 

ROBOX típusú fúvó, 

iszapvíztelenítő 

szalagszűrő) 

Telep 

területe 
06

00
-22

00
 22

00
-06

00
 

 

5. A határérték megállapítása és a zajforrás hatásterületén elhelyezkedő zajtól védendő ingatlanok 

felsorolása 

 

 

Ingatlan 

helyrajzi 

száma 

Közterület 

elnevezése 
Házszám 

A védendő épület  

Építményjegyzék 

szerinti  

besorolása 

A zajkibocsátási határérték, 

L KH [ dB (A) ] 

Nappal 

6-22 óráig 

Éjjel 

22-06 óráig 

388 Nefelejcs u. 38. 

1 lakásos lakóépület 

1110 
50 40 

389 Nefelejcs u. 36. 

390 Nefelejcs u. 34. 

391 Nefelejcs u. 32. 

392 Nefelejcs u. 30. 

393 Nefelejcs u. 28. 

394 Nefelejcs u. 26. 

372/1 és 372/2 Petőfi u. 2. 

373 Petőfi u. 4. 

374/1 és 374/2 Petőfi u. 6. 

381 Rákóczi u. 10. 

382/1 Rákóczi u. 8/a. 

382/2 Rákóczi u.  8. 

383 Rákóczi u. 6. 

384 Rákóczi u. 4. 

385 Rákóczi u. 2. 

3 Rákóczi u. 1. 

4 Rákóczi u. 3. 

5 Rákóczi u. 5. 
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6 Rákóczi u. 7. 

7 Rákóczi u. 9. 

8 Sugár u. 1. 

9 Sugár u. 3. 

10 Sugár u. 5. 

11/2 Sugár u. 7. 

 

Ezen határértékeknek az épületek külső környezeti zajtól védendő homlokzatai előtt, az egyes 

épületszintek padlószintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 magasságban, a nyílászáróktól 2 m-

es távolságban kell teljesülniük a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § a) pontja szerint. 

 

(A zajkibocsátási határérték az-az egyenértékű (A) hangnyomásszint, melyet az üzemeltetőnek teljesítenie 

kell ahhoz, hogy a vonatkozó zajterhelési határértékek teljesüljenek.) 

 

6. Bejelentési kötelezettség: 

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.  

 

Ezen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg a 79654-1-6/2010. számú határozattal kijavított 

79654-1-4/2010. számú zajkibocsátási határértéket megállapító határozat érvényét veszti. 

 

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 37.500 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 75.000 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 Maspex  Olympos Kft. (6032 Nyárlőrinc, Fő út 1.) 2017. február 16-án a Nyárlőrinc, Fő út 1. sz. alatti 

telephelyére (élelmiszergyártó üzem) korábban kiadott  zajkibocsátási határértéket megállapító határozat 

módosítása iránti kérelmet nyújtott be hatóságunkra.  
 

Hatóságunk jogelődje, az Alsó-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

79654-1-6/2010. számú határozattal kijavított 79654-1-4/2010. számú határozatában a Maspex Olympos Kft. 
Nyárlőrinc, Fő u. 1. sz. alatti telephelyére zajkibocsátási határértéket állapított meg.  

 

Időközben a Kft. az élelmiszergyártó üzem kapacitás bővítését és ezzel egyidejűleg technológiai 

szennyvíztisztító telep építését határozta el. 
 

A tervezett beruházás tárgyában lefolytatott előzetes vizsgálati eljárást lezáró 111948-1-12/2016. számú 

határozat szerint a tervezett tevékenység nem okoz jelentős környezeti hatást, ezért a tevékenység 
végzéséhez nem szükséges környezeti hatásvizsgálat lefolytatása. 
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Ugyanakkor az üzemi zajforrás zajkibocsátásának megváltozását be kell jelenteni a környezetvédelmi 

hatóságnak. 

 
A Maspex Olympos Kft. ezen kötelezettségének tett eleget, amikor 2017. február 16-án benyújtotta kérelmét. 

Ebben a Kft. hivatkozott az előzetes vizsgálati dokumentációban leírtakra.  

Eszerint „A telephely telekhatárain, és a környező védett létesítmények előtt 2016. június 23-án, nappali 
időszakban műszeres zajméréseket végeztek. 

A tervezet beruházás során az új gyártósorok zárt épületben kerülnek telepítésre, kültéri zajforrásként az új, 

hűtött tároló szabadban elhelyezett hűtőgépeinek hatásával kell számolni. Az új hűtött tároló hűtőgépei az 
épület D-i homlokzata előtt lesznek. 

Az új raktárépület a hűtőgépház elé épül, ezért árnyékoló hatása jelentősen csökkenti a kompresszorház 

hatását D-i és K-i irányban. A tervezett szennyvízkezelő létesítményt a Ny-i telekhatár közelébe telepítik. A 

technológia berendezéseket szabadtérben, illetve zárt szendvicspanel szerkezetű épületben helyezik el. 
Tervezettek szerint, a berendezések, a nappali és éjszakai órákban is üzemelni fognak, a belső közlekedés 

egész napon át folyamatos lesz. Az iszapvíztelenítő nappali órákban szakaszosan üzemelő berendezés. 

A meglévő és tervezett berendezések üzemelése során a kibocsátott zaj a legközelebbi védendő épületeknél 
várhatóan határérték alatti lesz. Az építési, bontási munkák hatása a környező területeken határértéknél 

magasabb zajterhelést nem fog okozni. Az új belső szállítási útvonal és a forgalomnövekedés miatt a D-i 

telekhatárral és az épülettel párhuzamosan zajárnyékoló fal építését tervezik.” 
 

Az ügyfél az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának - 75.000 Ft-nak a befizetését igazoló bizonylatot 

hatóságunk 79654-1-10/2017. számú hiánypótlási felhívására 2017. február 22-én 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 eljárás megindításáról. Hirdetményünk 2017. február 22-től 2017. március 9-ig kifüggesztésre 
került Nyárlőrinc község polgármesteri hivatalának hirdetőtábláján. 

Észrevétel a közzététel ideje alatt nem érkezett. 

 

A kérelemben bemutatott zajterjedés számítás alapján a létesítmény zajkibocsátása megfelel a 27/2008. 
(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet 2. pontja szerinti zajterhelési határértékeknek, de 

a telephely a R. 6.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján értelmezett tényleges hatásterületen védendő épületek 

vannak, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása szükséges. 

A zajkibocsátási határértékeket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján, a környezeti 

zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 
szerint állapítottuk meg. 

 

A vizsgált környezeti zajforrások hatásterületén található védendő területek besorolását Nyárlőrinc Község 

Képviselő Testületének önkormányzati rendelete alapján állapítottuk meg. 

 

A telephelytől déli irányban „Lf-2 – falusias beépítésű lakóterület” található, amelyre a Rendelet 1. melléklet 

2. pontjában előírt zajterhelési határértékek vonatkoznak:LTH nappal (6.00-22.00) = 50 dB (A), LTH éjjel 
(22.00-6.00) = 40 dB (A) 

(A zajforrások hatásterületével érintett ingatlanokon elhelyezkedő épületek Építményjegyzék szerinti 

besorolását a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény szerint állapítottuk meg.) 
 

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. 
pontjában foglaltak szerint a telephely zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 2. 

pontjában megállapított határértékkel., azaz:LKH = L TH dB (A) 
ahol: LKH = zajkibocsátási határérték dB (A), 

 LTH = zajterhelési határérték dB (A), 
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A telephely zajforrásai folyamatosan működnek, ezért a zajkibocsátási határértékeket a nappali és az éjjeli 

időszakra is előírtuk. 

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

szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdés szerint üzemi és szabadidős zajforrások 

zajkibocsátási határértékét az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrások hatásterületére kell 
megállapítani. 

 

Tekintettel arra, hogy a tervezett módosítás miatt mind a zajforrás csoportokban, mind a telephely helyrajzi 
számában, és a hatásterületben is jelentős változás következett be, a zajkibocsátási határérték határozat 

módosítását egységes szerkezetbe foglalva adtuk ki. Egyben rendelkeztünk arról, hogy jelen határozat 

jogerőre emelkedésével a 79654-1-6/2010. számú határozattal módosított 79654-1-4/2010. számú határozat 

érvényét veszíti. 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 

(továbbiakban R.) 11. § (5) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, 
amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja, vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket 

állapít meg. 

 
A határozat a R. 4. § (1)-(4) bekezdésén, 10. § (1) bekezdésén, 11. § (5) bekezdésén, a zajkibocsátási 

határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. 

(XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) – (4) bekezdésén alapul. 
 
Hatóságunk az eljárásban 79654-1-8/2017. számú végzésével függő hatályú döntést hozott, amely döntés 

jelen határozatra tekintettel nem emelkedik jogerőre. 

 
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2017. április 3. 

 

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.  
 

Hatóságunk hatáskörét a R. 1. §-ban, 4. §-ban, 10. § (4) bekezdésében és 11. § (5) bekezdésében foglaltak, 

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 31. 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 
 

dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 
 

 

Kapják:  
1. Maspex Olympos Kft. 6032 Nyárlőrinc, Fő u.1.   tv. 

2. Hatósági nyilvántartás 

3.  Irattár 


