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Az Alluvion Kft. által üzemeltetett Kaposmérő,
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HATÁROZAT
Az Alluvion Kft. (7521 Kaposmérő, Hunyadi u.13.; a továbbiakban: Kft.) részére az általa üzemeltetett
7521 Kaposmérő, 05/1 hrsz. alatti hulladékkezelő telep zajforrásaira vonatkozóan a következő
zajkibocsátási határértékeket

állapítom meg.
Kaposmérő, Radnóti u. 85/192; 85/193; 85/194; 85/195; 85/196; 85/197 és 85/198 helyrajzi szám
alatti egylakásos lakóépületek védendő homlokzatai előtt 2 m-re, az épületek
teljes magasságában,
Kaposmérő, Gyár u. 16. (hrsz: 75) szám alatti egylakásos lakóépület védendő homlokzatai előtt 2 mre, az épület teljes magasságában,
Kaposmérő, Arany János u. 15. (hrsz: 74) szám alatti egylakásos lakóépület védendő homlokzatai
előtt 2 m-re, az épület teljes magasságában,
Kaposmérő, Gárdonyi Géza u. 85/178 helyrajzi szám alatti egylakásos lakóépület védendő
homlokzatai előtt 2 m-re, az épület teljes magasságában,
Kaposmérő, Radnóti u. 02 helyrajzi szám alatti jelenleg beépítetlen, de a későbbiekben beépíthető
ingatlan(ok) beépítési vonala előtt 2 m-re,
nappal: 50 dB

éjjel: 40 dB.

A létesítmény üzemeltetőjét a megállapított zajkibocsátási határértékek teljesítésére

kötelezem.
Határidő: a határozat véglegessé válásának napja.
Az eljárás során a Kft. által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem
merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
(7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.; a továbbiakban: Kormányhivatal) nem rendelkezett.
A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.
Somogy Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989
E-papír: https://epapir.gov.hu→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Megyei
Kormányhivatal
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A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni
jogszabálysértésre hivatkozással, a Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.
A keresetlevelet 30 napon belül a Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1-3.), kell benyújtani
a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.
A jogi képviselővel eljáró fél, és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás
támogatási

szolgáltatás

igénybevételével

köteles

benyújtani

a

keresetlevelet

az

elsőfokú

közigazgatási határozatot hozó szervnél a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon keresztül
elektronikus űrlapkitöltő IKR rendszer használatával.
A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által
rendszeresített

nyomtatványon

is

benyújthatja,

ami

a

http://birosag.hu/nyomtatvany-

urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok oldalról tölthető le.
Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot
választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is
elektronikusan kézbesít részére.
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs
halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelmet terjeszthető elő. A kérelemben
részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét
megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó
tényeket pedig valószínűsíteni kell.
A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték
megfizetése a pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a
beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.
A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja
szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

INDOKOLÁS
A Kft. 2021. április 27. napján zajkibocsátási határérték megállapítását kérte - a zajkibocsátási
határértékek megállapításának, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a
Kormányhivataltól.
A Kft. a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. sz. melléklet 17.2. sorszáma
alapján az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat – felhívásra - megfizette.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 10. § (1)
bekezdése értelmében ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek
(amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági
nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.
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A Kormányhivatal az Ákr. 5. § (2) bekezdése alapján a hivatalában és a honlapján értesítést tett közzé
a tárgyi környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról.
A zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a
továbbiakban: KvVM rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján, üzemi és szabadidős zajforrás
zajkibocsátási határértékét - a KvVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott módon - a
zajforrás hatásterületére kell megállapítani.
Az üzemi zajforrás közvetlen hatásterülete a zajR. 6. § (1) bekezdésének a), d) és e) pontjai alapján
került megállapításra.
A vizsgált létesítményt határoló területek övezeti funkciói Kaposmérő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete által kiadott - és többször módosított - Kaposmérő helyi építési szabályzatáról
szóló 1/2005. (III. 02.) önkormányzati rendelete, valamint a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. számú melléklete alapján kerültek meghatározásra.
Ennek megfelelően a vizsgált létesítménytől nyugati és déli irányban „Lf” jelzésű falusias beépítésű
lakóterületek találhatóak, mely területekre vonatkozóan a Rendelet 1. számú mellékletében előírt
zajterhelési határértékek a következők:
LTHnappal = 50 dB

LTHéjjel = 40 dB

Északi irányban közlekedési terület azon túl védelmi erdőterület található, mely területekre a Rendelet
nem ír elő zajterhelési határértéket.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D § (1) bekezdése
értelmében - figyelemmel az Ákr. 88. § (1) bekezdésének c) pontjára, valamint az Ákr. 88. § (3)
bekezdésére - tárgyi eljárásban hirdetményi úton történő közlésnek van helye ezért a Kormányhivatal
a döntésről készült hirdetményt a hirdetőtábláján kifüggeszti, és a honlapján közzéteszi.
A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2021. május 25.
A hirdetmény levételének napja: 2021. június 9.
A Kormányhivatal a Kft., mint üzemeltető figyelmét az alábbiakra hívja fel:
A zajR. 11. § (5)-(6) bekezdései és a KvVM rendelet 3. §-a értelmében a tevékenység
megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését, továbbá a környezeti zajforrás
területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat,
30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint – bejelentőlapon – köteles bejelenteni a
Kormányhivatalnak.
A rendelkező részben megállapított zajkibocsátási határértékeket minden üzemelési körülmény
mellett be kell tartani. A határértékek teljesülését a Kormányhivatal hatósági mérésekkel
ellenőrzi.
A fentiek alapján a Kormányhivatal a zajR. 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a
zajR. 10. § (4) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.
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A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 9. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal
illetékességi területéről a Korm. r. 8/A. § (1) bekezdése rendelkezik.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.
A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése
alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a
rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus
kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés és a
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése,
valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról
szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.
A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.
Kaposvár, 2021. május 20.

Dr. Neszményi Zsolt
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Sándorné Prait Katinka
osztályvezető
Hivatali kapun keresztül értesül:
1. Alluvion Kft. (11130125)
Értesül:
2. HNYR (helyben)
3. Irattár

