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Iktatószám: 156-16/2021
Ügyintéző: Martonné Kovács Márta
Tárgy: Budapest-Balaton kerékpárút, Etyek-Tordas
közötti szakasz, Etyek-patakon lévő híd átépítési
munkálatai során a zajterhelési határérték betartása alóli
felmentés

Határozat
A NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából, a Colas Út Zrt. (1113 Budapest,
Bocskai út 73., továbbiakban: Kérelmező) a Budapest-Balaton kerékpárút Etyek-Tordas
közötti szakászának kivitelezőjének kérelmére, a 8106 jelű összekötő út 5+458 km
szelvényében található, Etyek-patakon lévő híd átépítéséhez kapcsolódó, építőipari
kivitelezési tevékenységből származó zaj jogszabályban rögzített terhelési határértékeinek
betartása alóli
felmentést megadom,
egyúttal a túllépést a határozat 1. és 2. pontjában megjelölt építési szakaszban és
időszakban, a 3. pontjában foglalt rendelkezések mellett
engedélyezem.
1. A felmentéssel érintett építési szakasz
A 8106 jelű összekötő út 5+458 km szelvényében lévő Etyek-patak híd (törzsszám: 5501) az
Etyek 65/1 hrsz.-ú ingatlanon.
2. Az építkezés során a munkavégzés várható ideje és a felmentéssel érintett időszakok
2.1. Munkagödör állékonyságának biztosítására épített acél szádlemez védelem, acél
szádpallók verése és húzása 2-2 alkalommal 2021. szeptember 04. és 2021. december
31. közötti időintervallumban.
2.2. A hídszerkezet bontási munkálatai kb. 3 munkanap 2021. szeptember 04. és 2021.
december 31. közötti időintervallumban.
3. Előírások
3.1. A határértéket meghaladó zajkibocsátással járó munkafolyamatok megkezdését 2
nappal az Etyeki Polgármesteri Hivatal településfejlesztési ügyintézője felé be kell
jelenteni az alábbi adatok egyidejű közlésével: kivitelező cég neve, munkavégzés
időpontja, a munkavégzés időtartama, felelős építésvezető neve és elérhetősége.
3.2. Az építkezés során a határérték túllépéssel érintett lakóházak lakóit a munkálatok
megkezdése előtt értesíteni kell.
3.3. A zajterheléssel járó munkafolyamatok átfutási idejét minimalizálni kell.
3.4. A kivitelezési munkálatok munkanapokon reggel 7:00 és délután 17:00 óra között
történhetnek.
3.5. A munkálatok során kerülni kell a felesleges zajos tevékenységet, a kivitelezést
megfelelő műszaki állapotú eszközökkel kell végezni.
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A határozat kiadmányozását követően a Környezetvédelmi Hatóság haladéktalanul
gondoskodik a határozatnak a hirdetőtábláján történő kifüggesztéséről, illetve az internetes
honlapján való közzétételéről.
Döntésem a közléssel végleges, nem fellebbezhető. A döntést sérelmező ügyfél jogsérelemre
hivatkozva, a döntés közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat,
keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet Etyek Nagyközség Jegyzőjénél kell benyújtani, és
a Székesfehérvári Törvényszéknek kell címezni. A perben a jogi képviselet kötelező.
A keresetlevél kizárólag elektronikus úton, a https://epapir.gov.hu honlapon keresztül,
elektronikus űrlap használatával nyújtható be.
A végleges döntést a bíróság az ügyfél kérelmére – az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki
nem ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén, ha a jogi
feltételek fennállnak, megváltoztatja, illetve megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha
szükséges, Etyek Nagyközség Jegyzőjét új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában
a bíróság a keresetet elutasítja. A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó
hatálya nincs, az ügyfél azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a
halasztó hatály elrendelését.
Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat,
amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, az ezek igazolására szolgáló
okiratokat csatolni, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.
A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére
azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek
elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a
bíróság döntése szerint kell megfizetni.

Indokolás
A NIF Zrt. megbízásából a Colas Út Zrt. végzi a Budapest-Balaton kerékpárút kivitelezését az
Etyek-Tordas közötti szakaszon. A 8106 jelű összekötő út 5+458 km szelvényében lévő
Etyek-patakon lévő híd átépítésére kerül sor 2021. szeptember 04. és 2021. december 31.
közötti időszakban.
A Colas Út Zrt. 2021. augusztus 10-én kelt kérelmében kérte Etyek Nagyközség Jegyzőjétől a
környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (továbbiakban: ZajR.) 13. § (1) bekezdése alapján a zajterhelési határértékek
betartása alóli felmentést, mivel a híd átépítésénél az egyes munkafolyamatok nagyobb
zajterheléssel járnak. Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési
határértékeit a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklete rögzíti.
A ZajR. 13. § (1) bekezdése értelmében a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály
szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól egyes építési
időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy
munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető. A kérelemben meg kell jelölni a
határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés
érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.
A ZajR. 4. § (1) bekezdése szerint a zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a hatósági jogkört a
települési önkormányzat jegyzője gyakorolja a ZajR. 1. számú melléklete szerinti, speciális
szaképítés tevékenység végzése esetében.
A kivitelezési munkálatok során a régi hídszerkezet, a közúti gépjárműforgalom fenntartása
mellett, teljes elbontásra kerül, annak helyén egy új építésű, vasbeton mellvédfalakkal határolt
hullámosított acéllemez csőszerkezet kerül kialakításra. A kivitelezés során a legtöbb
munkafolyamat várhatóan nem jár nagy zajkibocsátású tevékenységgel, viszont az egyes
munkafolyamatoknál a vonatkozó jogszabályokban foglalt zajterhelés határértéket meghaladó
zajterhelésre lehet számítani a munkaterület környezetében (Alcsúti út, Ötház utca és Kender
utca). Ezek a munkafolyamatok a híd közvetlen környezetében, a legközelebbi lakóingatlanok
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homlokzatától 50-60 m távolságban zajlanak. A zajkibocsátás racionális műszaki eszközökkel
nem csökkenthető, a zajforrásokat a méreteik és a mozgásuk miatt nem lehet hatékonyan
zajárnyékoló szerkezetekkel elhatárolni.
A kérelem alapján megállapításra került, hogy a híd átépítése során, az egyes részfolyamatok
nagyobb zajkibocsátást eredményezhetnek, melyek műszaki vagy munkaszervezési
megoldással jelentősen nem csökkenthetőek. Mindezek alapján a ZajR. 13. § (1) a) pontja
értelmében, a zajterhelési határérték betartása alóli felmentést a rendelkező részben foglalt
korlátozások betartásának előírása mellett megadtam.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 2. §
(1) bekezdése alapján a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott
döntéseket - az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével hirdetményi úton közli.
Fentiek figyelembevételével rendelkeztem a határozat Környezetvédelmi Hatóságnál történő
kifüggesztéséről és az internetes honlapon történő megjelentetésről.
Az Ngtv. 2.§ (2) bekezdése szerint, az (1) bekezdés szerinti hirdetményi úton történő közlés
esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát vonja el
vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az ismert ügyfelet a döntés
szövegéről – a hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg – az ügyfél tekintetében az adott
ügyfajtára vonatokozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma
használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton
történő közléshez kapcsolódóan állnak be.
Az Ngtv. 2. § (2) bekezdésének harmadik fordulata szerint a döntés közlésének napja a
hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.
Az Ákr. 82. § (1) bekezdés második mondata szerint, a hatóság döntése végleges, ha azt a
hatóság már - az e törvényben meghatározott kivételekkel - nem változtathatja meg. A
véglegesség a döntés közlésével áll be. Az Ákr. 114. § (1) bekezdés első mondata értelmében,
az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések kivételével - a véglegessé vált
döntés ellen közigazgatási pert indíthat.
Az Ngtv. 7. § (1) és (3) bekezdése szerint a perben a jogi képviselet kötelező, a perben a
beadványok benyújtása és a hivatalos iratok kézbesítése elektronikus úton történik.
A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdés d) és e) pontja alapján zártam ki. A
jogorvoslatról a fentiekre figyelemmel az Ákr. 112-114. §-aiban, valamint a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13., 37., 39., 50., 77. §-aiban,
továbbá a XV. és XVI. fejezeteiben foglaltak alapján adtam tájékoztatást rendelkező részben.
Az ügyintézést a jelen döntés közlése iránti intézkedéssel (hirdetményi úton történő
közlésével, illetve elektronikus úton történt továbbításával) lezártam, így az ügyintézési
határidőt megtartottnak tekintem.
Az ügyfelek értesítését az Ákr. 104. § (3) a) pontja alapján mellőztem.
Az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárás az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. §
(1) bekezdése alapján illetékmentes.
Hatáskörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) i) pontja alapján, a
ZajR. 4. § (1) bekezdése határozza meg. Illetékességemet az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdés a) pontja
állapítja meg.
Etyek, 2021. augusztus 26.
Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet
jegyző
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Kapják:
1. Colas Út Zrt. (Hivatali kapu)
2. NIF Zrt. (Hivatali kapu)
3. Irattár/Helyben
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