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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 „KE-VÍZ 21” Zrt. – Mészáros és Mészáros Kft., mint közös kivitelezők kérelmére indult 

közigazgatási hatósági eljárásban, a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza - 

Túr tározó” című projekt kivitelezési munkáival kapcsolatos építési munkák zajkibocsátási 

határértékének betartása alóli felmentés tárgyában a 1017-5/2020. ügyszámon döntést hozott.  
 

Az ügy tárgya: a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza - Túr tározó” című 

projekt kivitelezési munkáival kapcsolatos építési munkák zajkibocsátási határértékének betar-

tása alóli felmentése. 

 

A kérelmező ügyfelek: „KE-VÍZ 21” Zrt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey u .4.) 

Mészáros és Mészáros Kft. (8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.) 

A kiadott határozat ügyszáma: 1017-5/2020. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. február 11. 
 

A hatásterület kiterjedése: A kivitelezési munkák zajvédelmi hatásterülete érinti Tiszakóród, Tisza-
csécse, Milota, Sonkád, Botpalád és Tiszabecs települések közigazgatási területét. 
 

A döntés rendelkező része: 

 
A Mészáros és Mészáros Kft. (8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.) és „KE-VÍZ 21” Zrt. (4400 Nyíregyháza, 
Vécsey u .4.), mint kivitelezők részére a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése Tisza - 
Túr tározó” című projekt 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. Üdülőterület 55+10=65 

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

60+10=70 

3. Gazdasági terület 70+10=80 

 
 
Az engedély érvényessége: 2020. április 1. - 2020. december 31. 
 

A döntés indokolásának kivonata: 

 
A „KE-VÍZ 21” Zrt. – Mészáros és Mészáros Kft., mint a „VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének 
kiépítése Tisza - Túr tározó” című projekt kivitelezőinek nevében a Mészáros és Mészáros Kft. (8086 



 

Felcsút, 0311/5 hrsz.) (továbbiakban: Kft.) a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a fenti pro-
jekt kivitelezési munkáitól származó zaj jogszabályban rögzített terhelési határértékeinek betartása 
alóli felmentését kérte a Főosztálytól. 
 
A kérelem szerint a kivitelezési munkálatok legnagyobb zajkibocsátással járó része a töltésépítés és 
fejlesztés. A munkaterületeken csak a nappali (6-22) időszakban fognak dolgozni. A zajtól védendő 
létesítmények közelében a kivitelezés idején sem műszaki, sem munkaszervezési intézkedéssel nem 
csökkenthető a zajkibocsátás. 

 
A benyújtott kérelem és a Főosztály rendelkezésére álló adatok alapján megállapítottam, hogy a belte-
rületi szakaszok 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. Az egyes kivitelezési szakaszokra érvényes településrendezési terv szerinti 
területi funkcióról a kivitelező a hatályos településrendezési tervből köteles meggyőződni. 

 
 

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

u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2020. 02. 11.-től 2020. 02. 27.-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 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van 
helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüg-
gő 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 elsőfokú 
eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A 
fellebbezés díja 105.000 Ft, melyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107 számú Eljárási Ille-
ték-bevételi számlája javára köteles megfizetni. (Készpénz átutalási megbízást a Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály ügyfélszolgálatán, Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. szám alatt igényelhet. 
Átutalás esetén közlemény rovatban kérem, hogy az ügyszámra és a Főosztályra pontosan hivatkoz-
zon!) Az illeték csak a fentiekben ismertetett módon fizethető meg. 
 

Tájékoztatom, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályai-

ról szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 108. § (5) bekezdése és 9. § (1) 

bekezdése alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségve-

tési 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 elekt-

ronikus ügyintézésre, egyéb esetben számukra az elektronikus ügyintézés egy választható 

forma.  

Az elektronikus ügyintézéshez a gazdálkodó szervezet ügyfél köteles bejelenteni az ügyintézési 

rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét, 

amely megtehető személyesen a Kormányablakban vagy elektronikus úton a magyarorszag.hu 

oldalon keresztül. 



 

Tájékoztatom továbbá, hogy ezen kötelezettség elmulasztása esetén a Főosztály kezdeményezi 

a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljá-

rás vagy hatósági ellenőrzés lefolytatását. 

 
 
 


