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K Ö Z L E M É N Y 
 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése 
alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztály az Ákr. 35. § (1) bekezdése 

alapján, az Agricolae Kft. (4741 Jánkmajtis, Vörösmarty u. 19.) kérelmére indult közigazgatási 

hatósági eljárásban, a Jánkmajtis, Ady E. u. 44. alatti csomagoló üzemére vonatkozó zajkibocsátási 

határérték megállapítása tárgyában a 1631-3/2020. ügyszámon döntést hozott.  
 

Az ügy tárgya: az Agricolae Kft. Jánkmajtis, Ady E. u. 44. alatti csomagoló üzemének zajkibocsátási 
határérték megállapítása. 

 

A kérelmező ügyfél: Agricolae Kft. (4741 Jánkmajtis, Vörösmarty u. 19.) 

 

A kiadott határozat ügyszáma: 1631-3/2020. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. március 27. 
 

A hatásterület kiterjedése:  

 

Helyrajzszám Közterület elnevezése Házszám Építményjegyzék szerinti besorolás 

72 Ady Endre utca  1110 

73 Ady Endre utca  1110 

74 Ady Endre utca  1110 

75 Ady Endre utca  1110 

76 Ady Endre utca  1110 

77 Ady Endre utca  1110 

78 Ady Endre utca  1110 

80/1 Ady Endre utca  1110 

81 Ady Endre utca  1110 

82 Ady Endre utca  1110 

83 Ady Endre utca  1110 

147 Ady Endre utca  1110 

151 Ady Endre utca  1110 

152 Ady Endre utca  1110 

153 Ady Endre utca  1110 

154 Ady Endre utca  1110 

155 Ady Endre utca  1110 

156 Ady Endre utca  1110 

 

A döntés rendelkező része: 

 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) az Agricolae Kft. (4741 
Jánkmajtis, Vörösmarty u. 19.) (továbbiakban: Kft.) Jánkmajtis, Ady E. u. 44. (79 hrsz.) szám alatti 
csomagoló üzemére vonatkozóan az alábbiakban meghatározott  

 

zajkibocsátási határértéket állapítja meg.: 

 

a Jánkmajtis, Ady E. utca 80/1 hrsz. alatti  
 
ingatlanon lévő lakóépület zajtól védendő homlokzatai előtt 2 m távolságban, a zajtól védendő helyisé-
gek padlószintje felett 1,5 m magasságban 



 

 

nappal: 60 dB(A), 

 

a Jánkmajtis, Ady E. utca 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 156 

hrsz. alatti  
ingatlanokon lévő lakóépületek zajtól védendő homlokzatai előtt 2 m távolságban, a zajtól védendő 
helyiségek padlószintje felett 1,5 m magasságban 

 

nappal: 50 dB(A). 

 

A teljesítés határideje: a határozat véglegessé válását követően folyamatosan. 

 

A döntés indokolásának kivonata: 

 
A Kft. 2020. február 20-án a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Jánkmajtis, Ady 
E. u. 44. (79 hrsz.) szám alatti csomagoló üzemére vonatkozóan a Főosztálytól zajkibocsátási határér-
ték megállapítását kérte. 
A zajkibocsátási határértéket, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rez-
géskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. számú mellékleté-
nek 1. pontja, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete alapján állapítottam meg az alábbiak szerint: 
A Jánkmajtis, Ady E. u. 44. (79 hrsz.) szám alatti csomagoló üzem zajvédelmi szempontú közvetlen 
hatásterülete nem áll fedésben más üzemi, vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, ezért 
zajkibocsátási határértéke (LKH) megegyezik a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. szá-
mú melléklete szerinti zajterhelési határértékkel, ennek alapján: 
 

LKH = LTH 

ahol 

LTH = a zajtól védendő területen a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 
jogszabály (27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) szerinti zajterhelési határérték. 

 

A zajkibocsátási határérték megállapításánál figyelembe vettem a zajforrás hatásterületén található 
védendő területek településrendezési terv szerinti besorolását, amely a környezeti zaj- és rezgésterhe-
lési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mel-
léklete alapján 

a Jánkmajtis, Ady E. utca 80/1 hrsz. alatti ingatlanon lévő lakóépület vonatkozásában Gazdasági 
(kereskedelmi) terület, melyre a zajterhelési határérték  

 

LKHnappal(6:00-22:00) 60 dB, LKHéjjel(22:00-6:00) 50 dB, 
 

a Jánkmajtis, Ady E. utca 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 156 

hrsz. alatti ingatlanokon lévő lakóépületek vonatkozásában Lakóterület (falusias beépítésű), melyre a 
zajterhelési határérték  

 

LKHnappal(6:00-22:00) 50 dB, LKHéjjel(22:00-6:00) 40 dB. 
 

A Közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), és a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey F. 

u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2020. 03. 27.-től 2020. 04. 14.-ig megtekinthető. 
 
A hivatkozott számú döntés a Főosztálynál (Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.) ügyfélfogadási időben 
(hétfő és péntek 8

00
-12

00
,szerda 8

00
-12

00 
 és 13

00
-16

00
) tekinthető meg. 

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé 
válik, amely ellen – a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet indítani, ame-



 

lyet  a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de a Főosztályon írásban vagy 
elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdemé-
nyezni. 
A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi 
XCIII. törvény 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban meghatározott módon kell megfizetni.  
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek 
tartja tárgyalást tart. 
 
 


