Azonosító

1418484

A bejelentés tartalmi
kivonata

Státusz

A bejelentő egy fővárosi IX.
kerületi csomópontnál a
megemelkedett
zajterhelés
miatt hatósági intézkedések
bevezetését, zajvédő
fal
megépítését javasolja.

lezárt

Vizsgálat eredménye
A Budapest Üllői-Ecseri út (Bihari utca) zajterhelésével összefüggő közérdekű bejelentésre a Pest
Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az alábbi tájékoztatást adta. Üzemelő
közlekedési zaj- és rezgésforrás esetében - ilyen a közérdekű bejelentés tárgyát képező Üllői út - Ecseri út
(Bihari utca) is - a Környezetvédelmi Hatóság a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 4. § (3)
bekezdése szerint biztosított hatósági jogkörében a 14. § (2) bekezdésben előírtakra figyelemmel jár el. A
közérdekű bejelentése kapcsán a környezetvédelmi hatóság megvizsgálta az érintett területet bemutató
zajtérkép szelvényt. Ennek alapján megállapítható, hogy a Budapest IX. kerület, Üllői út Dési Huber utca
és Pöttyös utca közötti szakaszán elhelyezkedő lakóépületek a napi időszak tekintetében az Lden = 65-70
dB(A) zajszintgörbék által határolt sávban, míg a Budapest IX. kerület, Ecseri út lakóépületei a napi időszak
tekintetében az Lden = 60-65 dB(A) zajszintgörbék által határolt sávban találhatóak. Az éjszakai időszak
tekintetében a Budapest IX. kerület, Üllői út Dési Huber utca és Pöttyös utca közötti szakaszán elhelyezkedő
lakóépületei az Léjjel= 60-65 dB(A) zajszintgörbék által határolt sávban, míg a Budapest IX. kerület, Ecseri
út lakóépületei az Léjjel=55-60 dB(A) zajszintgörbék által határolt sávban találhatóak. Közlekedési
zajforrások esetén a stratégiai küszöbértékek a területi besorolástól függetlenül: napi időszak tekintetében
Lden= 63 dB,éjszakai időszak tekintetében Léjjel = 55 dB. A konfliktustérkép a zajterhelési térkép és a
stratégiai küszöbértékek összehasonlításával készül, és a zaj megítélési szintje, valamint a zajforrásra
vonatkozó küszöbértékek különbségét, a túllépést ábrázolja L-den-re és Léjjel-re. A konfliktus térkép szerint
mind a napi időszak (Lden-re), mind az éjszakai időszak (Léjjel-re) tekintetében aBudapest IX. kerület, Üllői
út Dési Huber utca és Pöttyös utca közötti szakaszán elhelyezkedő lakóépületeit 5-10 dB közötti, míg a
Budapest IX. kerület, Ecseri út lakóépületeit 0-5 dB közötti zajterhelés túllépés éri. A stratégiai zajtérképek
eredményeként létrejövő konfliktustérkép és érintettségi számok alapján választható ki a
zajcsökkentési intézkedések beavatkozásának fontossági sorrendje. A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM
együttes rendelet 3. számú melléklete szerint a tárgyi úton zajló közlekedéstől származó zaj terhelési
határértékei lakóterületen nappal: 65 dB, éjjel: 55 dB. Budapest Főváros Önkormányzata 2019. január 30.
napján tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot arról, hogy elkészíttette Budapest és vonzáskörzete
stratégiai zajtérképére épülő, Budapest közigazgatási területére vonatkozó intézkedési tervet (a továbbiakban:
Intézkedési Terv), és a megkérte a hatóság véleményét. Az Intézkedési Terv tartalmaz a zajcsökkentést
eredményező rövid és hosszú távú intézkedéseket, továbbá megfogalmaz megvalósítandó célkitűzéseket és e
célkitűzések eléréséhez alkalmas zajcsökkentést eredményező műszaki, szervezési, településrendezési
megoldásokat és egyéb intézkedéseket. Ugyanakkor az Intézkedési Tervben feltüntetett zajcsökkentést célzó
intézkedések nem teljes egészében fedik le a stratégiai küszöbértékeket meghaladó zajterhelésű helyszíneket.
Az Üllői út és Ecseri út által érintett, túllépéssel terhelt területek esetében sem található az Intézkedési
Tervben zajcsökkentést célzó intézkedés, így a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésében
támasztott követelmények nem teljesülnek maradéktalanul. A fentiek miatt a környezetvédelmi hatóság 2019es véleményében javasolta Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatalának részére, hogy a
konfliktussal érintett területek és az ott szükséges zajcsökkentési intézkedések közti összhang megteremtése
érdekében tegye meg az Intézkedési Terv kiegészítéséhez, vagy átdolgozásához szükséges intézkedéseket.

