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A bejelentés tartalmi kivonata
Bejelentő tájékoztatást kért arra vonatkozóan, hogy Debrecen
egyik megnevezett utcájában az idei évben elvégzett zajmérés
eredménye mutatott-e ki változást a korábban hivatalos szakértői
számításban szereplő zajmérték értékében, illetve milyen
mértékben változott a zajterhelés a két időpont között. Bejelentő
tájékoztatást kért arról is, hogy milyen mértékű eltérés
mutatkozott a környezeti és közlekedési zaj tekintetében,
továbbá a korábbi évekhez képest milyen mértékben változott az
érintett utcában az átmenő gépkocsik száma. Bejelentő
álláspontja szerint az idei évben történt határérték mérés
eredményeinek a korábbi szakértői számított értékekkel való
összevetése mindenképpen szükséges, mert az lényegesen
befolyásolhatja az út mellett élők életminőségét, illetve
megalapozhatja
további
közigazgatási
eljárások
kezdeményezését, ezért kéri a pontos zajértékekben keletkezett
eltérés kimutatását és közlését a bejelentésben foglaltak szerint.
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Vizsgálat eredménye
Az ügyben megkeresett Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
(a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a bejelentéssel
kapcsolatban megírta, hogy a környezetvédelmi hatóság a
bejelentéssel érintett utca vonatkozásában felmerülő
zajhatással kapcsolatos vizsgálatot már a 2021. szeptember 14én KBV-AJBH-403/2021. számon érkezett közérdekű
bejelentéshez kapcsolódóan lefolytatta. Megírta, hogy a fent
hivatkozott érdemi vizsgálat során elvégzett zajmérés
eredményeként megállapította, hogy a vizsgált útszakasz
zajterhelése a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendelet 3. sz. mellékletben foglalt jogszabályi határértékeknek
megfelelt.
A
zajmérést
(vizsgálatot)
akkreditált
vizsgálólaboratórium végezte, a zajkibocsátási határértékek
megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendelet, valamint a zajmérésre vonatkozó szabványok
előírásainak figyelembe vételével. Tájékoztatást adott továbbá
arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Info. tv.) 29. § (1b) bekezdése alapján az
adatigénylésnek az adatkezelő közfeladatot ellátó szerv nem
köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, a nem
természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt
az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel
kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható. A
fentiek alapján a zajmérési jegyzőkönyvet, a zajméréssel
összefüggő információkat - mint a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 12. § (2)
bekezdése alapján a külön jogszabályban meghatározott
környezeti információt – közérdekű adatigénylés keretében
bárki megismerheti az Info. tv. 29. § (1b) bekezdésében
szereplő adatainak megadásával, írásban vagy szóban
kérelmezve azt a környezetvédelmi hatóságnál.

