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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 Eocén Kft. (4532 Nyírtura, Temető u. 6.) kérelmére indult közigazgatási hatósági 

eljárásban, a Székely 036/3 hrsz. alatti homokbányájára vonatkozó zajkibocsátási határérték 

megállapítása tárgyában a 8389-4/2019. ügyszámon döntést hozott.  
 
Az ügy tárgya: az Eocén Kft. Székely 036/3 hrsz. alatti homokbányájának zajkibocsátási határérték 
megállapítása. 
 

A kérelmező ügyfél: Eocén Kft. (4532 Nyírtura, Temető u. 6.) 

 
A kiadott határozat ügyszáma: 8389-4/2019. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2019. november 13. 
 
A hatásterület kiterjedése:  

Helyrajzszám Közterület elnevezése Házszám Építményjegyzék szerinti besorolás 

337 Petőfi Sándor utca  1110 

338 Petőfi Sándor utca  1110 

340 Petőfi Sándor utca  1110 

341 Petőfi Sándor utca  1110 

342 Petőfi Sándor utca  1110 

343 Petőfi Sándor utca  1110 

344 Petőfi Sándor utca  1110 

345 Petőfi Sándor utca  1110 

346 Petőfi Sándor utca  1110 

347 Petőfi Sándor utca  1110 

348 Petőfi Sándor utca  1110 

349 Petőfi Sándor utca  1110 

350 Petőfi Sándor utca  1110 

351 Petőfi Sándor utca  1110 

352 Petőfi Sándor utca  1110 

353 Petőfi Sándor utca  1110 

382 Petőfi Sándor köz  1110 

383 Petőfi Sándor köz  1110 

384 Petőfi Sándor köz  1110 

385 Petőfi Sándor köz  1110 

386 Petőfi Sándor köz  1110 

 

A döntés rendelkező része: 
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) az Eocén Kft. (4532 
Nyírtura, Temető u. 6.) (továbbiakban: Kft.) a Székely 036/3 hrsz. alatti homokbányájára vonatkozóan 
az alábbiakban meghatározott  
 

zajkibocsátási határértéket állapítja meg.: 

 

a Székely, Petőfi Sándor utca 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 



 

352, 353, a Petőfi Sándor köz 382, 383, 384, 385, 386 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. 2019. október 4-én a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Székely 036/3 
hrsz. alatti homokbányájára vonatkozóan a Főosztálytól zajkibocsátási határérték 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 Székely 036/3 hrsz. alatti homokbánya zajvédelmi szempontú közvetlen hatásterülete nem áll fe-
désben más üzemi, vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével, ezért zajkibocsátási határ-
értéke (LKH) megegyezik a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete sze-
rinti 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 területfelhasználási besorolását, amely az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. §-a és a környezeti zaj- és rezgéster-
helési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú 
melléklete alapján 
a Székely, Petőfi Sándor utca 337, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 

352, 353, a Petőfi Sándor köz 382, 383, 384, 385, 386 hrsz. alatti ingatlanokon lévő lakóépületek 
vonatkozásában Lakóterület (kertvárosias 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 2019. 11. 13.-től 2019. 11. 28.-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 döntés ellen a közlés napját követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van 
helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül össze-
függő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A 
fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az első-
fokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivat-
kozott. A fellebbezés díja 75.000 Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú Eljá-
rási Illeték-bevételi számlája javára köteles megfizetni. (Készpénz átutalási megbízást a Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosztály ügyfélszolgálatán, Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. szám 
alatt igényelhet. Átutalás esetén közlemény rovatban kérem, hogy az ügyszámra és a Főosztályra 
pontosan hivatkozzon!) Az illeték csak a fentiekben ismertetett módon fizethető meg. 
 



 

Tájékoztatom, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 
szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 108. § (5) bekezdése és 9. § (1) bekezdé-
se alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, 
ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője 2018. 
január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles.  
Az Eüsztv. 9. § (3) bekezdése szerint természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus 
ügyintézésre, egyéb esetben számukra az elektronikus ügyintézés egy választható forma.  
Az elektronikus ügyintézéshez a gazdálkodó szervezet ügyfél köteles bejelenteni az ügyintézési ren-
delkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét, amely meg-
tehető személyesen a Kormányablakban vagy elektronikus úton a magyarorszag.hu oldalon keresz-
tül. 
Tájékoztatom továbbá, hogy ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Főosztály kezdeményezi a 
gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárás vagy 
hatósági ellenőrzés lefolytatását. 


