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H A T Á R O Z A T 

 

 

A KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 

Budapest, Haraszti út 44., KÜJ: 100 208 982, Cégjegyzékszám: 01-10-042607, Adószám: 10950676-4-44, 

KSH szám: 10950676-2511-114-01., hivatalos elektronikus elérhetősége: 10950676#cegkapu, rövidített 

elnevezése: KÖZGÉP Zrt., képviseletre jogosult: Tóth László vezérigazgató) meghatalmazása alapján eljáró 

VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár u. 12., Cégjegyzékszám: 01-09-166886, Adószám: 

10766323-2-43, KSH szám:  10766323-7112-113-01., hivatalos elektronikus elérhetősége: 

10766323#cegkapu, rövidített elnevezése: VIBROCOMP Kft.) ügyvezetője, Bite Pál Endréné dr. által 

2020. július 27. napján előterjesztett – a 44. sz. főút felújításának tervezése és kivitelezése a 4625 j. úti 

csomópont és a 4622. sz. főút között tárgyú beruházásra vonatkozó, zajterhelési határérték betartása alóli 

meghatározott időszakokra történő felmentés iránti – kérelemre 

 

engedélyezem 

 

a zajterhelési határértékek túllépését az alábbiak szerint: 

 

1. A kérelmező adatai: 

Neve:   KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Rövidített elnevezése: KÖZGÉP Zrt. 

KSH száma:  10950676-2511-114-01 

Székhelye:  1239 Budapest, Haraszti út 44. 

Ügyintéző neve: Bíró Benjámin 

KÜJ szám:  100 208 982 

 

2. Építési tevékenység 

Megnevezése: 44. számú főút 4622 j. és 4625. j. út (Lakitelek) közötti szakasz kivitelezési munkái  

Címe (helye): 44. számú főút 4505 j. úttal és 4622 j. úttal alkotott csomópontjában 

Kivitelezési idő: 2021. február 2. – 2021. augusztus 25. 

 

3. Felmentési kérelem indoka, időtartama 

Indokolás: Építési zajterhelési határérték alóli felmentési kérelem a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében. 

A határérték túllépés oka: A kivitelezés előtt vizsgálatra került mobil zajárnyékoló falak használata. A 

munkaterületek kiterjedése, és a védendő épületek távolsága miatt ezek használata kivitelezhetetlen, a 

munkaterületek megközelíthetőségét csökkentené, munkavégzést jelentősen korlátoznák. 
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Munkavégzés idejére vonatkozó korlátozások alkalmazása nem célszerű, jelentős zajcsökkentés eléréséhez 

a kivitelezési időszak jelentősen kitolódna. 

Időtartama: A határozat véglegessé válását követően a teljes kivitelezési időszak alatt:  

4505. j. út körforgalma:  2021. február 2. – 2021. május 26. 

   4622. j. út körforgalma: 2021. április 20. – 2021. augusztus 25. 

 

4. Az építési tevékenység rövid leírása, ismertetése 

A kivitelezési tevékenység célja a „44. sz. főút felújításának tervezése és kivitelezése a 4625 j. úti csomópont 

és a 4622 j. út között” projekthez kapcsolódóan, a 44. számú főút 4505 j. úttal és 4622 j. úttal alkotott 

csomópontjaiban körforgalmi csomópont kialakítása. A kivitelezési tevékenység munkafázisait és 

zajforrásait az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Munkafázis Géptípus Darabszám 

Aszfaltmarás 
Aszfaltmaró 1 

Tehergépjármű 2 

Humuszleszedés 

Kotrógép 1 

Homlokrakodó 1 

Tehergépjármű 4 

Földmű- és védőréteg-építés 

Forgókotró 1 

Vibrációs henger 1 

Gumihenger 1 

Gréder 1 

Seprűs locsoló autó 1 

Tehergépjármű 4 

Ckt réteg 

Betonfinisher 1 

Acélhenger 1 

Seprűs locsoló autó 1 

Tehergépjármű 4 

Aszfaltrétegek 

Aszfaltfinisher 1 

Vibrációs henger 2 

Bitumen-emulzió szóró 1 

Seprűs locsoló autó 1 

Tehergépjármű 4 

 

5. Építési tevékenység működési rendje 

Kivitelezési tevékenységet kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) végeznek. 

 

4505. j. út körforgalma 

 Aszfaltmarás: 2021. február 2. – február 8.  

 Humuszleszedés, töltésépítés: 2021. február 9. – február 22., március 9. – március 18. 

 Földmű- és védőréteg építés: 2021. március 19. – április 12. 

 Ckt réteg: 2021. április 13. – április 16.  

 Aszfalt kötőréteg: 2021. május 3. – május 18.  

 Aszfalt kopóréteg: 2021. május 19. – május 26.  

 

4622. j. út körforgalma 

 Aszfaltmarás: 2021. április 20. – április 28. 

 Humuszleszedés, töltésépítés: 2021. április 29. – május 12., május 27. – június 9.  

 Földmű- és védőréteg építés: 2021. június 10. – július 8. 

 Ckt réteg: 2021. július 9. – július 20.  

 Aszfalt kötőréteg: 2021. július 21. – augusztus 11.  

 Aszfalt kopóréteg: 2021. augusztus 16. – augusztus 25.  
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6. Tervezett zajcsökkentési intézkedések  

Kivitelezési tevékenységet kizárólag a zajszempontú nappali időszakban (6-22 óra) végeznek. A szállítási 

útvonalakat úgy jelölték ki, hogy a lehető legkisebb mértékben terhelje a lakóterületeket. 

 

7. Túllépéssel érintett és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. számú mellékletében megadott zajterhelési határértékek alóli 

felmentéssel érintett ingatlanok a felsorolása 

 

4505. j. út körforgalma: Lakitelek 2062/1 hrsz. 

4622. j. út körforgalma: Lakitelek 1001 hrsz. 

 

Egyéb védendő épületek vonatkozásában építési fázisonként a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. számú mellékletében 

megadott zajterhelési határértékeket kell betartani. 

 

A zajkibocsátási (zajterhelési) határértékeknek az épületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, a padlószint 

felett 1,5 m magasan kell teljesülniük. 

 

Előírások: 

1. A munkálatok megkezdése előtt a túllépéssel érintett ingatlanok tulajdonosait a munkafázisok 

kezdetéről és időtartamáról értesíteni kell. 

2. Kerülni kell a gépek üresjáratát. 

3. A munkaszervezés során figyelni kell a munkagépek térbeli elkülönítésére, amellyel a zajterhelés 

csökkenthető. 

 

* 

Szakkérdés vizsgálata: 

 

1.  az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata: 

 

 A KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt. 1239 Budapest, Haraszti út 44. szám alatti 

székhelyű gazdasági társaság által benyújtott a 44. sz. főút felújításának tervezése és kivitelezése a 

4625 j. úti csomópont és a 4622. sz. főút között tárgyú beruházásra vonatkozó, zajterhelési 

határérték betartása alóli meghatározott időszakokra történő felmentési engedély kiadásához 
közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárulok. 

 

* 

 

A kérelmező az eljárás 210.000 Ft igazgatási szolgáltatási díját befizette. Egyéb eljárási költség nem merült 

fel. 

 

A határozat a közléssel – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – külön értesítés nélkül véglegessé 

válik. 

 

Jelen döntés a közléssel véglegessé válik, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, de a döntést 

sérelmező fél – kifejezetten jogszabálysértésre hivatkozással – a döntés bírósági felülvizsgálata 

érdekében közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított 30 

napon belül a döntést hozó szervnél lehet benyújtani, de azt a Szegedi Törvényszékhez kell címezni.  

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett (pl. jogi képviselő, a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezet, állami szerv stb.) és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy a keresetlevelet 

joghatályosan, kizárólag szabályszerűen előterjesztett elektronikus formában a https://e-

kormányablak.kh.gov.hu oldalon található IKR rendszer használatával nyújthatja be.  

 

A döntés végrehajtására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya. 

 

A perben jogi képviselet kötelező. 
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I N D O K O L Á S 

 

A KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1239 

Budapest, Haraszti út 44., KÜJ: 100 208 982, Cégjegyzékszám: 01-10-042607, Adószám: 10950676-4-44, 

KSH szám: 10950676-2511-114-01., hivatalos elektronikus elérhetősége: 10950676#cegkapu, rövidített 

elnevezése: KÖZGÉP Zrt., képviseletre jogosult: Tóth László vezérigazgató) meghatalmazása alapján eljáró 

VIBROCOMP Akusztikai, Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár u. 12., Cégjegyzékszám: 01-09-166886, Adószám: 

10766323-2-43, KSH szám:  10766323-7112-113-01., hivatalos elektronikus elérhetősége: 

10766323#cegkapu, rövidített elnevezése: VIBROCOMP Kft.) ügyvezetője, Bite Pál Endréné dr. 2020. 

július 27. napján – a 44. sz. főút felújításának tervezése és kivitelezése a 4625 j. úti csomópont és a 4622. sz. 

főút között tárgyú beruházásra vonatkozó, zajterhelési határérték betartása alóli meghatározott időszakokra 

történő felmentés iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál. 

 

A fenti kérelem alapján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

A beruházáshoz kacsolódó kivitelezési munkák területei Lakitelek, Nyárlőrinc és Kecskemét közigazgatási 

területén találhatóak, a várható építési zajterhelés túllépés Lakitelek település közigazgatási területét érinti. 

 

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. 

(XII. 6.) Korm. rendelet alapján jelen eljárás tárgya nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

ügy. 
 

A kérelmező ügyfél meghatalmazása alapján eljáró VIBROCOMP Kft. ügyvezetője, Bite Pál Endréné dr. 

hatóságunk BK/KTF/04688-5/2020. számú hiánypótlási felhívására igazolta az eljárás 210.000 Ft igazgatási 

szolgáltatási díjának megfizetését. 

 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) 13. § (1) bekezdése szerint a kivitelező felmentést kérhet a 

külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól 

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy 

munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, 

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó 

építőipari tevékenységre. 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése értelmében 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 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a zajterhelési 

határérték alóli felmentésről szóló határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és a 

munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást. 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság 

gyakorolja a hatósági jogkört 

a) az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá 

az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes 

végzése esetén, 

b) valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes 

környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében, 

c) a fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárásokban. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdés alapján területi 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel 
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– a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala – a Bács-Kiskun Megyei települések 

vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala – jár el. 

 

A fentiek figyelembevételével tette hatóságunk a határozat rendelkező részében található előírásokat. 

 

A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helyét a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek 

megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 5. § (1) bekezdése alapján határozta 

meg hivatalunk. 

 

Az eljárás megindításáról szóló közlemény 2020. augusztus 4. napjától hatóságunk honlapján közzétette, 

továbbá a közleményt megküldte a kivitelezési munkák területét érintő önkormányzatok jegyzőinek is. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzője a közzététel iránti megkeresésünket - 1177714984 

Igazolásazonosítójú letöltési igazolás alapján - 2020. augusztus 4-én átvette. A közlemény Lakitelek 

Jegyzőjének LPH/522-17/2020 számú tájékoztatása szerint Lakiteleki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 

2020. augusztus 10.-től kifüggesztésre került, a dokumentáció a Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2. számú 

szobájában volt betekinthető. Nyárlőrinc Jegyzőjének az A/1463-5/2020. számú és az A/1463-7/2020. számú 

tájékoztatása szerint 2020. augusztus 06. napján Nyárlőrinc település önkormányzatának hirdetőtábláján 

elhelyezték és 15 napra közzétették a közleményt, megtekintésére a Nyárlőrinci Polgármesteri Hivatal 

igazgatási csoportjánál, illetve a hirdetőtáblán volt lehetőség. 

Észrevétel – az eljárás lezárásáig – nem érkezett. 

 

* 

Hatóságunk szakkérdésekkel kapcsolatos megkeresése a Rendelet 29. § (1) bekezdés alapján történt.  

A szakkérdés vizsgálatát tartalmazó szakvéleményben foglaltakat a rendelkező részben előírtam. 

 

Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások vizsgálata szakkérdés indokolása: 

 

Az iratanyag átvizsgálása után megállapítást nyert, hogy a zajterhelési határérték betartása alóli felmentési 

engedély kiadásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs. 

 

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem. 

 

Nyilatkozatomat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) 

KvVM-EüM rendelet alapján adtam ki. 

 

A Népegészségügyi Hatóság hatáskörét a Rendelet 29. § (1) bekezdése és a 6. melléklet I. táblázat 3. 

pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 5. §-a, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 2. § (4)-(5) bekezdése határozza meg. 

 

* 

 

A kérelmet érdemben megvizsgálva a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem. 

 

A döntés formáját az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés határozza meg. 

 

Tekintettel arra, hogy a fenti tárgyú eljárásban az Ákr. 41. § (1) bekezdésben meghatározott sommás eljárás 

feltételei nem álltak fenn (hiánypótlás, illetve tényállás tisztázás volt szükséges, továbbá vannak ellenérdekű 

ügyfelek), hatóságunk a 43. § (2) bekezdése alapján a 2020. augusztus 4. napján kelt, BK/KTF/04688-

4/2020. számú levélben tájékoztatta az ügyfelet a teljes eljárás ügyintézési határidejéről, a határidő 

túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint 

jár el. 
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Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 1. 

melléklet I/18. pontja határozza meg. 

 

A döntés elleni jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-a és 114. § (1) bekezdése rendelkezik. 

A fellebbezés kizárása az Ákr. 116. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul, tekintettel arra, hogy a 

fellebbezést jelen döntés ellen törvény nem teszi lehetővé. 

 

A keresetlevél benyújtásának idejéről és helyéről a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, benyújtásának módjáról a Kp. 28. § (1)-(2) bekezdése és a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 7. § (3) bekezdése 

rendelkezik. 

 

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozóan a Kp. 29. § (1) bekezdésérére, a polgári perrendtartásról 

szóló 2016. évi CXXX. törvény XLVI. fejezetére, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8-10. §-ára figyelemmel adtam 

tájékoztatást. 

A keresetlevél benyújtásának halasztó hatályát a Kp. 39. § (6) bekezdése zárja ki. 

 

A Szegedi Törvényszék hatáskörét a Kp. 12. § (1) bekezdése, illetékességét a bíróságok elnevezéséről, 

székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 7. 

pontja alapján állapítottam meg. 

 

A perben a kötelező jogi képviseletet a 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése írja elő. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 

rendelkezik, a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. 

 

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket 

hirdetményi úton kézbesíti, így hatóságunk ezen döntését – külön levéllel – megküldi az eljárásban 

érintett települések (Lakitelek, Nyárlőrinc és Kecskemét) Jegyzőinek, akik gondoskodnak annak 

közzétételéről.  

 

A döntés véglegessé válásáról az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdése 

alapján adtam tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatáskörét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a, illetékességét a 

Rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. szeptember 2. 

 

 

                                         Kovács Ernő 

 kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

                                         Csókási Anita 

                                        főosztályvezető 
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Kapják: 

1. NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)                                                                  11906522#cegkapu 

2. KÖZGÉP Zrt. (1239 Budapest, Haraszti út 44.)                                                              10950676#cegkapu 

3. VIBROCOMP Kft. (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.)                                                   10766323#cegkapu 

4. Bite Pál Endréné dr. (1125 Budapest, György Aladár u. 32. 1. em. 3.)           Ügyfélkapu (4T adat alapján) 

5. BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.)HKP 

6. Hatósági nyilvántartás 

7. Irattár 
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