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HATÁRDZAT

I.

A Swietetstry Vasrittechnika Kft. részére a Mezoberény (kiz.) _ Békéscsaba (kiz.) klní vasriti
páIyák átépítése kapcsán zajkibocsátási határérték ffillépést engedé|yezek _ aZ Akusztikai Mérnoki
Iroda Kft. BHa05291 munkaszámu építési zaj elleni védelmi terv alapj an_ az alábbiak szerint:

Mez berény (kiz.) _ Murony (kiz.) kozcitti vasritpálya bontási munk áIataira 2014. szeptember 0 L. _
2014. okt ber 31-ig

Mez berény Gyár u.;

Hatt5ru u.;
Szánt K. J. u.;
Gutenberg u.;

Szarvasi rit;

Szab Á. ,'.;
Ókert u. az épitkezéshez legkozelebb es lak éptileteinél

az éptiletek zajt l védend homlokzata el tt 2 m távolságban, a padl szint felett 1,5 m
magasságban, valamint a

LEVÉT*Li{E KERÜLÍ:
MURO}{Y,

Murony

-.É'!...........-le*i'll

Temet egészterí'iletén

Nappal (600-2200 ra):
Éffet (2200-600 tíra):

Verseny u.;

Honvéd u.;

Bacs B.u.;
Somogyi B. u.;
Korosi Cs. S. u.;

66 dB(A)
51 dB(A).

Órházu.;
Foldvári u. aZ épitkezéshez legkozelebb es lak éptileteinél

Ugyfélfogadás: U6



az epiletekza1t 1 védend homlokzata el tt 2 mtávolságban, a padl szint felett 1,5 m magasságban

Nappal 1600-2200 tíra): 69 dB(A)
Éi,iiel1zzo0_600 ra): 54 dB(A).

Mez berény (kiz.) _ Murony (kiz.) kozotti vasritpáIyaépítési munká|atairaz0l4. szeptember 01. _

201'4. okttíber 31-ig

Mez berény Gyár u.;

Hatt5ru u.;

Szánt K. J. u.;

Gutenberg u.;

Szab Á. .'.;
Ókert u.;

Rovid u. aZ építkezéshez legkozelebb es lak épiileteinél

aZ éptiletek zajt l védend homlokzata el tt 2 m távolságban, a padl szint felett l,5 m
magasságban; valamint a

Temet egész tertiletén

Nappal (600-2200 ra): 6S dB(A)
Éffet (2200-600 ra): 53 dB(A).

Murony Verseny u.;
Honvéd u.;

Bacs B.u.;
Somogyi B. u.;

Kcirosi Cs. S. u.;

Ó*azu.;
Foldvári U. az építkezéshez legkozelebb es lak épiileteinél

éptiletek zqt l védend homlokz ata elott 2 m távolságban, a padl szint felett 1 ,5 m magasságban

Nappal (600-2200 ra): 70 dB(A)
Éffet (2200-600 ra): 55 dB(A).

Murony (kiz.) _ Békéscsaba (kiz.) kozotti vasritpál ya anyagolási munkálat aira 20|4. szeptember

30_ig, valamint a vas tpálrya építési munkálatafua 2014. okt ber 31-ig zajkibocsátási határértékek

tullépésér e az alíhbiakban meghatározott zajkibocsátási határértékek megtartását írom el :

Mez megyer Fels nyomás tanya;
Berényi rit hrsz.: 1 1 61 2l2 tanya

az epiletek zqt 1 védend homlokzata el tt 2 m távolságban, a padl szint felett l,5 m magasságban

Nappal 1600-2200 ra): 67 dB(A)
nSet (2200-600 ra): 52 dB(A).

A határérték teljesítése érdekében az a|átbbi feltételeket írom el :

216



Amennyiben az építkezési technol gia, illetve a rendelkezésre áll tenilet lehet vé teszi
zqámyékol , vagy zajcsokkent mobil falat kell alka|mazni.
Az érintett lakosságot tájékoztatni kell a zajos munkafolyamatok kezdetérol, valamint
várhat b efej ezés ér l.

II.

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Járási Népegészségtigyi Intézete BE_
02R/012l03263-2l2014. iktat számri szakhat sági állásfoglalásában foglaltakat be kell tartani az
alábbiak szerint:

,,A zajterheléssel jár munkálatokat lehet ség szerint munkanapokon 8-16 ra kozotti id pontban
végezzék."

III.

A határozat 2014. okt ber 31. napj áighatályos.

IV.

1. A határozat kozlése hirdetményi riton torténik. A dontés kozlésének napja a hirdetmény
kifiiggesztését kovet otodik nap.

2. A határozat ellen, akoz|ést l számított 15 napon beltil az országos Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi F feltigyel séghez (1016 Budapest' Mészáros u. 58/a.) címzett, de a
Tiszántrili Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feltigyelcíség Kirendeltségére (5700
Gyula, Megyeházu. 5-7.) - 3 példányban_ benffitott fellebbezéssel lehet élni.

3. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 132700,- Ft, melyb l 105 000,_ Ft-ot a TIKTVF
10034002-01711916-00000000 számlájára, a fennmarad 27 700,- Ft-ot a Békés Megyei
Kormányhivatal 1002600 5-00299578-00000000 szám|ájára kell befizetni. A díj
megfizetését igazol befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem
el terjes ztéséhez mellékelni kell.

Jelen határ ozat fellebbezésre tekintet nélktil végrehaj that .

INDoKoLÁs

A Swietelsky Vasrittechnika Kft. a Mezoberény (kiz.) - Békéscsaba (kiz.) k zti vasriti pályák
átépítése kapcsán zajkibocsátási határérték trlllépés iránti kérelmet, és az Akusrtikai Mérnoki lroda
Kft. BH00529l munkaszámu építési zaj elleni védelmi tervét ny jtott be, amelyben mríszaki
számítással bemutatta, hogy a páIya építésének bizonyos szakaszai az alkalmazott za1csokkent
intézkedések ellenére is hatarérték trillépést okoznak. A zajkibocsátás további cscikkentése
gazdaságo s sági, munkavédelmi é s munk av é gzési szempontb 1 nem lehetsé ge s.

A kornyezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi hat sági és igazgatási feladatokat ellát
szervek kijelolésércíl sz l 48Il2013. (xII. 17.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet)
36. $-a értelmében az eljárásba be kell vorrni a megyei kormányhivatal járási népegészségtigyi
intézetét mint szakhat ságot. AZ Állami Népegészségtigyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes
kozigazgatási eljárásaiért és ígazgatási jellegrí szolgáItatásaiért ftzetend díjakr l sz l ll2009. (I.

30.) EtiM rendelet I. melléklet XI.I2. pontja szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell ftzetni a
szakhat sági eljárásért, ami megtortént. A 93580-007l20l4.Lktat számí megkereséssel 20l4.jrí1ius

1.

2.

3t6Ügyfélfogadás:



30_án szakhat sági állásfoglalást kérttink aZ illetékes megyei kormányhivatal járási
népe gész s égugyr intézetétol.

A bevont szakhat ság 2014. augusáus 07_én érkezett BE_02R/0t2l03263-2l20l4. iktat számri
szakhat sági áLlásfoglalásában foglalt el írásokat a rende|kezo tész II. pontjában érvényesítettem. A
szakhat ság feltételeit az aIábbiakkal indokolta:

,,A Swietelsley Vas ttechnika Kft. kérelmére, a Gyomaendr d (k , ) - Békéscsaba (k , ) vas ti
vonalszakasz p lyarekonstukci s munkálataib l származ zajkibocs tási határérték t llépés
engedélye g,lében, a Tiszánt li KÖrnyezeMédelmi és Természetvédelmi Felagyel ség
Kirendeltsége, Gyula megkereste hat ságomat 20]4. augusztus ]-én, szakhat sági állásfoglalás
kiadása érdekében, a kÖrnyezevédelmi, természetvédelmi, vínédelmi hat s gi és igazgatási

feladatokat ellát szervek kijelalésér l sz l 481/20]3 (XIL ]7) Korm. rendelet 36. $-ban
foglaltak, valamint a kozigazgat si hat s gi eljárás és szolgáltatás ltalános szabályair l sz l ,

tobbszor m dosított 2004. évi CXL. tÓrvény (a továbbiakban: Ket.) 44. s (1) bekezdése alapján.

A megkeresés mellékleteként megkt;ldott dokumentumot ttekinne megállapítottam, hogy a
Gyomaendr d (kiz ) Békéscsaba (kt, ) vas ti vonalszakasz építési kivitelezés munkálataira
vonatkoz zajkibocsát si határérték t llépés engedélyének a rendelkez részben meghat rozott

feltétel betartása esetén kÖzegészség gyi akadálya nincsen.

Szakhat sági állásfoglalásomat a kÖrnyezetvédelmi, természe$édelmi, vízvédelmi hat sági és

igazgatásifeladatokat ellát szervek kijelolésér l sz l 481/20]3. (XII 17.) Korm. rendelet 36. $
szerinti egészségkárosít kock zatok és esetleges hatások, a védend kornyezetben a zaj és rezgés

okozta egészségre gyakorolt hatások megítélése kérdésében - adtam meg.

Az igazgat si szolgáltatási ttíjr t ,, ÁNrSz egyes kozigazgatási etj rásaiért és igazgatási jelleg
szolgáltatásaiért fizetend díjalcr l sz l 1/2009. Q 30.) EiiM. rendelet 1 . sz m melléklete
rendelkezik. Az on ll jogorvoslatot a Ket. 44.s g bekezdése alapj n zártam ki, s e joghelyre
hivatkozás sal adtam táj ékoztatást a j ogorvoslat lehet ségér l

Hat ságom hat skar az egészség gyi hat s gi és igazgatási tevéknységr l sz l 199]. évi XI.

N., a 481/20] 3. (XII I7.) Korm. rendelet 36. s-ban foglaltak, illetékességét a Ket. 21.s (]) a)

pontja és az Államt l{épegészségiigyi és Tisztiorvosi Szotg latr l, a népegészség gyi szakigazgatási

feladatok ell tás r l és a g,l gyszerészeti llamigazgatási szerv kijelalésér l sz l 323/2010.(XII.
27.) Korm. rendelet 3. szám melléklete állapítja meg.''

Az etjárás során megállapítottam, hogy az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel osszefiigg
kozigazgatási hat sági tigyek nemzetg azdasági szempontb l kiemelt jelent ségrí tiggyé

nyilvánításár l és azeljar hat ságok kijelolésér l sz l 34512012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. $ (1)

pontjára (kiemelt projekt) 2. meLIéklet2.38. (A |20. számir vasritvonal, Gyoma-Békéscsaba szakasz
fejlesztése) pontja szerint a Kormány nemzetgazdaságt szempontb l kiemelt jelent ségtí tiggyé

nyilvánította jelen munkálatokat. Erre tekintettel a fenti jogszabály rendelkezéseinek figyelembe
vételéve| jártam e| az iigy elbírálásakor.

A zajfonás hatástertiletén elhelyezked védend objektumok a teriileti funkci szerint ,,Lak teriilet
(kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszeru beépítésií), ki'il nleges teniletek koztil az oktatási

létesítmények terlilete, a temet k, a zci1dterti1et''.

A Zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításár l sz l 2712008. (XII. 3.) KvVM-EiiM
egytittes rendelet (továbbiakban: EgyÍittes rendelet) 2. melléklete szerint az építési kivitelezési
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tevékenységb l származ zajterhelési határ&ték a zajt l védend tertileteken - jelen esetben a fent
nevezett tertileten _ ha az epítési munka id tartama

- l h nap, vagy kevesebb: nappal/éjjel 65/50 dB
- 1 h nap felett 1 évig: nappalléjjel 60/45 dB
- l évnél tobb: nappalléjjel 55/40 dB

TekintetteI arra, hogy az építkezéshez kapcsol d kiviteli munkák teljes átfutási ideje 1 évnél
rcividebb, de 1 h nap feletti, ahatátértéket nappal 60145 dBA.

El z ekben foglaltak szerint figyelemmel a zajkibocsátási határértékek megállapításának,
valamint a ZaJ- és rezgéskibocsátás ellenorzésének m djár l sz l 9312007. (XII. 18.) KvVM
rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltakra is _ a zqterhe|ési határértékek

LrH,nuppur: 60 dB(A)
Lrg,ejjas 45 dB(A).

A védend objektumok építményj egyzék szerinti besorolása:

1. Épiletek
11 Lak éptiletek

111 1110 F'gyIakásos éptiletek

osztáIyba tartoznak.

A kcirnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabálryair l sz l 28412007. (x. 29.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 13. $ (1) bekezdése szerint:

,,]3. s (1) A kivitelez felmentést kérhet a kalon jogszab ly szerinti zajterhelési határértékek
betartása al l a kornyezetvédelmi hat ságt l
a) egyes építési id szakokra, ha a kibocs t si határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás m szaki
vagy munkaszervezési megoldással határértélcre nem csokkenthet ,

b) építkezés kt;zben el fordul , el re nem tervezhet , határértékfeletti zajterhelést okoz
épít ipari tev é keny s é gr e.''

Ezért a Korm. r. 13. s el írásai alapján a rendelkez részben foglaltak szerint dontcittem és a
rendelkez rész I. pontjában foglaltak szerint engedéIyeztem a zajkibocsátási határérték t llépést a
tenileti és id tartami besorolásnak megfelel en, a zajfonásokhoz legkcizelebbi védend
objektumokra - figyelembe véve, hogy a tobbi, nagyobb távolságra lév védend objektumok
kisebb zajterhelést kapnak a távolság novekedése miatt, mint a felsoroltak írtam el . A
zajkibocsátási határértékr l a fenti jogszabályoknak megfelel en rendelkeztem.

Dontésemet a Kormányrendeletben biztosított hatáskoromben és illetékességemben eljárva, a Korm.
r. 4. $ (3) és 10. $ (1) bekezdéSe; a Rendelet; az Egytittes rendelet alapján, és a kozigazgatási
hat sági eljárás és szolgáltatás általános szabályair l sz l 2004. évi CXL. torvény (továbbiakban:
Ket.) 71. $ és72. $ szerint ho am meg.

A fellebbezési jogot a Ket. 98. $ (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés el terjesztésének
határidejér l a Ket. 99. $ (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés esetén benffitand
példányszítmot a Ket. 102. $ (4) bekezdése alapjátírtam el .

sl6



A dcintés hatályba lépését az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel osszefiigg kcizigazgatási
hat sági iigyek nemzetgazdasági szempontb l kiemelt jelent ségrí tiggyé nyilvánításár l és az eljár
hat ságok kijelolésér l sz \ 34512012. (Xil. 6.) Korm. rendelet 5. $ (1) és (2) bekezdése alapján
hatátoztam meg.

Az engedélyes igazgatási szolgáltatási díjfizetési kotelezettségének a kornyezetvédelmi,
természetvédelmi, valamint a vízigyi hat sági eljárások igazgatási szolgáltatási díjair l sz l
3312005. (XII. 27.)KvYM rendelet (továbbiakban: KvVM r.) 1.mellékletI.táblázatának 21. pontja

szerint eleget tett.

A jogorvoslati eljárási díj mértékét a KvVM r. 2. $ (4) bekezdése és az Állami Népegészségiigyi és

Tisztiorvosi Szolgálat egyes kozigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegtí szolgáltatásaiért
fizetendo díjakr l sz l 112009. (I. 30.) EiiM rendelet 2. $ (5) bekezdése és 1. sz. mellékletének
)(I.12. pontja alapján állapítottam meg.

T jékoztatom, hogy

1. ahatárérték ellen rzése a mindenkor érvényben lév nemzeti szabványok szerint torténik;
2. ahatárértékek be nem tartása esetén, feliigyelcíség a tullépés mértékét l fiiggoen za1bírságot

vet ki' és az els fokri kozegészségtigyi hat ság véleményének figyelembevételével a zajt

okoz tevékenységet fel is fiiggesztheti.

Gyula, 2014. augusztus 19.
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'':' ' r Dr. Illich Andrea s. k.' t'i; : 
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' l'!., 1 .:: .l],.i kirendeltségvezet

Kapják:
1. Swietelsky Vasrittechnika Kft. (T\r)

9500 Celdomolk, Nagy Sándor tét 14.

2. BMKH Békéscsabai Járási Hivatal Járási NépegészségtigyiIntézete (tájékoztatásul)

5 600 Békéscsaba' Két egyházi ift 2.

3. Békéscsaba Megyei Jogri Város (kifiiggesztés ritján)

5600 Békéscsaba, SzentI. tét 7.

4. Mez berény Város Önkorm tnyzata(kifliggesztés irtján)

5650 Mez berény, Kossuth tér 1.

5. Gyomaendr d Város onkorményzata (kifiiggesztés tján)

5500 Gyomaendr d, Selyem tft 124.
,t. ' Murony Kozség Önkormányzat(kifiiggesztés ritján)
\*_- 

5672 Murony, Foldvári u. 1.

7. TIKTF Kirendeltség hirdet tábla (kifliggesztés tján)

8. TIKTF honlapja
9. TIKTF Kirendeltség lrattár

616Ügyfélf ogadás: Hétfcí: 8:30_12:00; Szerda:8:30-12:00, 13:00-l6:00; Péntek:8:30-l2:00


