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………………….., ……………………….(kelt)

……………………. igazgató úr részére
……………. Környezetvédelmi, Természetédelmi és Vízügyi Felügyelőség
…………………..(cím)

Tárgy: Kérelem a ………… lakott területén átmenő nehéz tehergépkocsik forgalmának korlátozása iránt



Tisztelt Igazgató Úr!



Alulírott …………………………
kérem

a ……………………….. Felügyelőséget (a továbbiakban Felügyelőség), hogy a ……………. város/ nagyközség lakott területein átmenő közutakról (…………….. utak) tiltsa ki a 12 tonna megengedett össztömegűnél nehezebb tehergépjárműveket, vagy erre kötelezze a …………….. Állami Közútkezelő Kht.-t.

Kérésem indokai a következők:

A fent megnevezett utakon az elmúlt hónapokban elviselhetetlen mértékűvé vált a nehéz tehergépkocsik forgalma által okozott terhelés. Ez naponta több mint ……., 12 tonna feletti járművet jelent. Még hétvégén, a kamionstop idején is naponta … kamion megy ezeken az utakon. 
A jelenlegi helyzet, azon felül, hogy súlyosan sérti …… lakosságának érdekeit és jelentős károkat okoz (egészségromlás, csökkenő értékű lakások, repedező házfalak, romló utak stb.), ellentétes a hatályos magyar környezetvédelmi joggal is. 
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) általános rendelkezései között szerepel, hogy:
„ A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
b) megelőzze a környezetszennyezést;
c) kizárja a környezetkárosítást.” (6. § (1))
„A környezetet veszélyeztető vagy károsító környezethasználó köteles azonnal befejezni a veszélyeztető vagy károsító tevékenységet, illetve …köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról.”(8. §)
Ezen általános követelmények teljesítéséhez „igénybevételi, kibocsátási, valamint szennyezettségi határértékeket kell megállapítani.” (35. § (1)).
A zaj- és rezgésvédelemről a törvény 31. §-a rendelkezik: 
„(1) A környezeti zaj és a rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést okoznak.
(2) A zaj és a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani:
a) a zaj- és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését;
b) a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását;
c) a tartósan határérték felett terhelt környezet utólagos védelmét.”
A zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet állapítja meg. A rendelet 3. számú melléklete szerint a közlekedésből származó zaj egyenértékű A-hangnyomásszintje az épületek környezetében, kertvárosias, falusias lakóterületen, I., vagy II. rendű főút mellett nappal 65 dB, éjjel pedig 55 dB értéket nem lépheti túl. Sőt, falusias lakóterületen, összekötő út mellett a határértékérték 5 dB-el alacsonyabb. A lakóépületek lakószobáiban a rendelet 4. számú melléklete alapján a zajterhelés nappal legfeljebb 40 dB, éjjel pedig 30 dB lehet. A rendelet szerint a „terhelési határérték túllépése jelentős, ha… zaj esetén 10 dB-nél nagyobb mértékű”(8.§)
A 12/1983. (V. 12.) MT rendelet szerint „Meglevő út, vasútvonal, polgári repülőtér forgalma által okozott, az új létesítményekre megengedett zaj-, illetőleg rezgésterhelési határértéket jelentősen túllépő zaj, illetve rezgés csökkentésére az üzemeltetőnek forgalomszervezési és egyéb intézkedéseket kell tennie. Ilyen intézkedések megtételét a környezetvédelmi hatóság is kezdeményezheti…” (14. § (1))
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet szerint:  „Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz…”. A légszennyezettségi határértékeket a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet állapítja meg. 
A kormányrendelet 13. § (2) bekezdése szerint: „A közlekedési hatóság – a környezetvédelmi hatóság kezdeményezésére – azon vonalforrásoknál, amelyek környezetében az ott közlekedő mozgó légszennyező források miatt a légszennyezettségi határértékek rendszeres és tartós túllépése következik be, forgalomszervezési, korlátozó intézkedéseket rendelhet el a levegőterhelés mérséklése érdekében.”
Kijelenthetjük, hogy ………… lakott területein a zajterhelés és a levegő szennyezettsége jelentős, ezért sürgős intézkedéseket kell hozni. A leghatékonyabb módszer az áthaladó tehergépjármű forgalom korlátozása, illetve megtiltása lenne, hiszen egyértelműen a közlekedési eredetű szennyezés tehető felelőssé a katasztrofális állapotért (Kvt. 9. §: „A környezethasználó az e törvényben meghatározott és az e törvényben és más jogszabályokban szabályozott módon felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért.”)
A Kvt. kimondja továbbá felelősségi szabályai között, hogy: „101. § (1) A környezethasználó az e törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott módon büntetőjogi, szabálysértési jogi, polgári jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért.”
(2) A környezethasználó köteles
a) a környezetveszélyeztető magatartástól, illetve környezetkárosítástól tartózkodni, valamint az általa folytatott környezetveszélyeztető magatartást, illetve a környezetkárosítást abbahagyni;
b) környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal tájékoztatni, továbbá a környezetvédelmi hatóság által, valamint a külön jogszabályban meghatározott információkat megadni;
c) környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében, így különösen haladéktalanul ellenőrzése alá vonni, feltartóztatni, eltávolítani vagy más megfelelő módon kezelni a környezetkárosodást okozó anyagokat, illetve más károsító tényezőket azzal a céllal, hogy korlátozza vagy megelőzze a további környezetkárosodást és az emberi egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásokat vagy a környezeti elem által nyújtott szolgáltatások további romlását;
d) környezetkárosodás bekövetkezése esetén az eredeti állapotot vagy a külön jogszabályban meghatározott, az eredeti állapothoz közeli állapotot helyreállítani, valamint a környezeti elem által nyújtott szolgáltatást visszaállítani vagy azzal egyenértékű szolgáltatást biztosítani;
e) az általa okozott környezetkárosodásért helytállni és a megelőzési, illetve helyreállítási költségeket viselni.
(3) A (2) bekezdés a), illetve e) pontjában foglaltak elmaradása vagy eredménytelensége esetén a környezetvédelmi hatóság, illetőleg a más hatóság által engedélyezett tevékenység esetén a környezetvédelmi hatóság megkeresésére az engedélyező hatóság, illetve a bíróság - a környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosodás mértékétől függően - a környezetveszélyeztető, illetve környezetkárosító tevékenység folytatását korlátozza, az általa megállapított feltételek biztosításáig felfüggeszti vagy megtiltja.

A fentiek miatt kérem sürgős intézkedésüket a nehéz tehergépjárművek érintett területről való kitiltása ügyében. 
Természetesen csak olyan megoldást lehet elfogadni, amely nem jár más települések érdeksérelmével. Egy jogsértést nem lehet egy másik jogsértéssel orvosolni!



			Tisztelettel:


………………………

