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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, a Aktuál Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 61.), mint kivitelez kérelmére indult 

közigazgatási hatósági eljárásban, a Nyíregyháza, Derkovits u. 6743 hrsz. alatt épülő Atlétikai 

Centrum kivitelezési munkáival kapcsolatos építési munkák zajkibocsátási határértékének 

betartása alóli felmentés tárgyában a 3383-2/2020. ügyszámon döntést hozott.  
 

Az ügy tárgya: a Nyíregyháza, Derkovits u. 6743 hrsz. alatt épülő Atlétikai Centrum kivitelezési 

munkáival kapcsolatos építési munkák zajkibocsátási határértékének betartása alóli felmenté-

se. 

 

A kérelmező ügyfél: Aktuál Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 61.) 

A kiadott határozat ügyszáma: 3383-2/2020. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. június 9. 
 

A hatásterület kiterjedése: A kivitelezési munkák zajvédelmi hatásterülete érinti Nyíregyháza telepü-
lés közigazgatási területét. 
 

A döntés rendelkező része: 

 
Az Aktuál Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 61.), mint kivitelező részére a Nyíregyháza, Derkovits 
u. 6743 hrsz. alatt épülő Atlétikai Centrum kivitelezési munkáival kapcsolatos építési munkáira az 

építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj és rezgés jogszabályban rögzített, a telepü-

lésrendezési tervben meghatározott területi funkcióhoz tartozó zajterhelési határértékeinek 

betartása alóli felmentést a nappali időszakra vonatkozóan az alábbi táblázatban foglaltak sze-

rint engedélyezem. 
A kivitelezés során a határértékek az alábbiak szerint léphetőek túl: 

 

Sor- 
szám 

Zajtól védendő terület 

Betartandó 
határérték 

(dB) 

nappal 
06–22 óra 

1. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különle-
ges területek közül az oktatási létesítmények területei, a temetők, a zöldterület 

60+10=70 

2. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület 65+10=75 

3. Gazdasági terület 70+10=80 

 

Az eljárás során vizsgált szakkérdésben megfogalmazott előírás: 

 

Közegészségügyi előírás: 
A határérték túllépés mértéke ne haladja meg a 10 dB értéket. 
A határérték túllépéssel érintett munkafolyamatokat csak hétköznap 08 és 17 óra között lehet végezni. 
 
Az engedély érvényessége: a határozat véglegessé válásától - 2021. március 31.-ig. 
 
 



 

A döntés indokolásának kivonata: 

 
Az Aktuál Bau Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 61.) (továbbiakban: Kft.) megbízásából eljáró Lévai 
Béla a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. ren-
delet 13. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Nyíregyháza, Derkovits u. 6743 hrsz. alatt 
épülő Atlétikai Centrum kivitelezési munkáitól származó zaj jogszabályban rögzített terhelési határérté-
keinek betartása alóli felmentését kérte a Főosztálytól. 
 
A kérelem szerint az építőipari tevékenység ideje alatt az egyes építési időszakokra a zajkibocsátás 
műszaki vagy aktív zajvédelmi technológiai eszközökkel határértékre nem csökkenthető. Ennek leg-
főbb oka az építési hely és a hatásterületen lévő védendő objektumok és a zajforrások térbeli horizon-
tális és vertikális elhelyezkedése, amely kizárja a zajvédelmi, zajárnyékolási eszközök alkalmazását. 
Továbbá az építkezés közben esetenként előfordul előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést 
okozó építőipari zajforrás (gép) vagy tevékenység alkalmazása. A határértéket meghaladó építési zaj 
kizárólag a nappali időszakban fordulhat elő. 
 
A kivitelezési munkák befejezésének ideje: 2021. március 31. 
A zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedések: 

-  A zajos tevékenységeket szervezéssel a délelőtti 8
00 

– 11
30

 közötti időszakra, délután 13
00 

– 
17

00
 közötti időszakra korlátozzák. 

- Ezen időszakban úgy ütemezik a zajos munkafázisokat, hogy a zajkeltés folyamatos időtarta-
ma ne haladja meg a 30 percet. 

- Az előre nem tervezhető, nagy zajkibocsátással járó zajforrás (gép), vagy építési tevékenység 
alkalmazásáról, a műveletek időpontjáról a közvetlen szomszédos lakókat tájékoztatják. 

- Az építés helyén a munkagépek, szállítójárművek motorjait feleslegesen indokolatlanul, vagy 
passzív üzemmódban nem működtetik. 

- Az építési zajterhelés alakulását eseti zajméréssel követik, amely lehetőséget ad a felmentés-
sel megállapított zajterhelési határérték betartására. 

 
A benyújtott kérelem és a Főosztály rendelkezésére álló adatok alapján megállapítottam, hogy az Atlé-
tikai Centrum kivitelezésének idején sem műszaki, sem munkaszervezési intézkedéssel nem csök-
kenthető a zajkibocsátás, ezért a zajterhelési határérték betartása alól a kivitelezés időszakára felmen-
tést adtam. 
 
A túllépés mértékének megállapításánál a zajterhelési határérték nappal 10 dB-es túllépését engedé-
lyeztem a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) a) pontja alapján a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet 1 hónap felett 1 évig tartó építési munkára vonatkozóan. 
A megengedett zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. számú 
melléklete tartalmazza.  

 
 

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

u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2020. 06. 09.-től 2020. 06. 23.-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 a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdés rendelkezése biztosítja. 
A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 
I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtá-
sának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi köve-
telményeit a Kp. 37. §-a határozza meg.  
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 
törvény (továbbiakban E-ügyintézési tv.) alapján elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett 
a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben 
meghatározott módon nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az E-
ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg. 
 



 

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljá-
rásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendeletben foglaltak szerinti nyom-
tatványon is előterjesztheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró természetes 
személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével 

nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére. Ezen esetben a keresetlevél a https://e-
kormanyablak.kh.gov.hu/client/ oldalon található IKR rendszer használatával nyújtható be a közigazga-
tási döntést hozó szervnél. 
 
A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint ha 
egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson 
kívül a határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek 
elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.  
A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének módját az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban Itv.) 45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg. 
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