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V É G Z É S 

 

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

Budapest, Haraszti út 44., KÜJ: 100 4108 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) meghatalnazása 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, üzemi, szabadidős zajforrásra zajkibocsátási határérték 

megállapítása iránti – kérelmet 

 

visszautasítom. 

 

Az eljárás során költség nem merült fel. 

 

A döntés 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. 

 

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 4108 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) meghatalnazása alapján eljáró 
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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, üzemi, szabadidős zajforrásra zajkibocsátási határérték megállapítása iránti – kérelmet 

terjesztett elő a hatóságunknál. 

 

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

továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése szerint a környezeti zajt előidéző 

üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és 

rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól 

környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit 

megteremteni. 

  

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4)
 
bekezdése alapján a zajkibocsátási határértékről - a 

zajterhelési, valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján - a 

környezetvédelmi hatóság dönt. 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 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) 2020. március 1. napján módosult 8/A. § (1) 

bekezdése értelmében területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e 

bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal – a Bács-Kiskun megyei települések 

vonatkozásában a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal – jár el. 

 

A kérelem szerint a zajforrás övid leírása, ismertetése: 

 

A projekt keretében a 44. sz. főút felújítása a 4622 j. és a 4625. j. út (Lakitelek) közötti szakasz fejlesztése 

valósul meg, továbbá két körforgalom létesül a 4505. j. ök. út és a 4622. j. ök út csomópontjában. 

 

A kivitelezési munka területe Lakitelek, Nyárlőrinc és Kecskemét közigazgatási területén található. 

 

A kérelem szerint az üzemi, szabadidős zajforrás amelyre a zajkibocsátási határértéket meg kell állapítani: 

 

megnevezése: 44. sz. főút 4622 j, és a 4625. j. út (Lakitelek) közötti szakasz kivitelezési munkái alatt 

fellépő építési zajterhelése 

címe: Lakitelek 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § d) pontja értelmében környezeti zaj- vagy rezgésforrás: üzemi, 

építési, szabadidős, közlekedési és egyéb létesítmény, gép, berendezés, illetőleg olyan tevékenység, amely a 

védendő környezetben környezeti zajt vagy környezeti rezgést okoz. 
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § e) pontja alapján építési zaj- vagy rezgésforrás: olyan építőipari 

tevékenység, amely környezeti zajt vagy rezgést okoz. 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § h) pontja szerint szabadidős zaj- vagy rezgésforrás: környezeti 

zajt, rezgést előidéző kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú 

tevékenység, valamint az előbbi célra használt berendezés, gép 

 

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2. § i) pontja szerint üzemi zaj- vagy rezgésforrás: az e), 

f) és h) pontokban felsorolt tevékenységek kivételével a környezeti zajt, rezgést előidéző, termelő, szolgáltató 

tevékenység, vagy az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt, rezgést előidéző telephely, gép, 

berendezés, ideértve a termelő, szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli - közlekedési célú 

tevékenységnek nem minősülő - járműhasználat, járműmozgás, rakodás 

 

A fentiek alapján az építési zaj- vagy rezgésforrás nem minősül üzemi vagy szabadidős zaj- vagy 

rezgésforrásnak. így a üzemi, szabadidős zajforrásra zajkibocsátási határérték megállapítása iránti 

kérelem tekintetében hatásköröm hiányát állapítottam meg. 

 

Tájékoztatom, hogy a 2020. július 27. napján szintén benyújtott  zajterhelési határérték betartása alóli 

meghatározott időszakokra történő felmentés iránti kérelmet hatóságunk külön eljárásban érdemben 

elbírálja. 

 

* 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. § (1) 

bekezdés a) pontja szerint a hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás megindításának 

jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz. 

 

A fentiek alapján, a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntöttem és a kérelmet 

visszautasítottam az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 9. § b) pontja alapján az e rendeletben meghatározott díj tekintetében az illetékekről 

szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési 

kötelezettségre értelemszerűen kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol a törvény adóhatóságot említ, 

azon az eljárásra illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságot, ahol illetéket említ, azon díjat, ahol leletet 

említ, azon jegyzőkönyvet kell érteni. 

 

Az Itv. 28. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a díjfizetési kötelezettség nem áll fent, ha a kérelem 

visszautasításának van helye. 

 

A döntés formáját az Ákr. 80. § (1) és 81. § (4) bekezdés, tartalmi elmeit a 81. § (1) bekezdés 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 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. 
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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 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény  (a továbbiakban: 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)-(2) bekezdése szerint az eljáró hatóság az általa hozott döntéseket 

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

érintett települések jegyzőinek, aki gondoskodnak annak közzétételéről, továbbá tájékoztatja 

hatóságunkat a közzététel időpontjáról. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 

5. nap. 

 

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

alapján adtam tájékoztatást. 

 

A környezetvédelmi hatóság hatóság hatáskörét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése és 4. § (3) bekezdése, illetékességét a Rendelet 

8/A. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 

Kecskemét, 2020. augusztus 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják:  

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

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

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

4. NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) - tájékoztatásul                                         11906522#cegkapu 

5. Irattár 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízottnevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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