Z A J K I B O C S Á T Á S I H AT Á R É RT É K M E G Á L L A P Í T Á S A
Ü Z E M I VA G Y S Z A B A D I D Ő S Z A J F O R R Á S R A
Környezetvédelmi hatósági ügy
Környezeti zajt előidéző üzemi (termelő, szolgáltató tevékenység, vagy az ilyen
tevékenységhez használt telephely, gép, berendezés, járműhasználat, rakodás) vagy
szabadidős (kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, előbbi célú
tevékenység, előbbi célra használt berendezés, gép) zajforrásra vonatkozóan a tevékenység
megkezdése előtt az üzemeltető köteles zajkibocsátási határérték megállapítását kérni.
Szabadidős zajforrás létesítését az üzemeltetés tervezett megkezdése előtt legalább 30
nappal be kell jelenteni. A bejelentés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése zajbírság
kiszabását vonja maga után!

Hatáskör címzettje:
Jegyzője

Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal

Illetékességi terület:
Bakonyszentkirály, Bakonynána, Bakonyoszlop,
Csesznek Porva községek közigazgatási területe
Eljárási illeték:

zajkibocsátási határérték megállapítása 5.000,- Ft
a kérelmen illetékbélyegben kell leróni

Ügyintéző:

Feketéné Esztergályos Hilda jegyző
8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69.
Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző
8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69.

Ügyfélfogadás:

hétfő és szerda
péntek

8.00-12.00 és 12.30-16.00 óráig
7,30-12.00 óráig

Felvilágosítás és időpont egyeztetés kérhető:
Telefon:
88/585-320
E-mail:
jegyzo@bakonyszentkiraly.hu
gyimesine.eniko@gmail.com
Igénybe veheti:

bármely ügyfél

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye:
Személyesen vagy postai levélben vagy elektronikus levél csatolmányaként
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok (nyomtatványok, okmányok):
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A határérték megállapítására vonatkozó kérelmet a 93/2007. (XII.
18.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatványon lehet
benyújtani.
Szabadidős zajforrás esetén - az üzemeltetés megkezdése előtt
legalább 30 nappal benyújtott - a határérték megállapítása iránti
kérelem megfelel a zajforrás üzemeltetésének bejelentésére is, ezért
ilyen esetben külön bejelentés nem szükséges.
léptékhelyes helyszínrajz a zajforrás telekhatárától számított 100 mes körzetről
alaprajz a zajforrásokkal együtt ábrázolva

Ügyintézési határidő:

21 nap

Az eljárás menete:
 a kérelem benyújtása,
 az ügyfelek értesítése az eljárás megindításáról,
 kérelem előzetes vizsgálata, szükség esetén hiánypótlási felhívás,
 döntés (határérték megállapítása).
Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek:
-

-

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendelet
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az ügyek intézését segítő útmutató:

fent hivatkozott jogszabályok

Általános információk, tájékoztató
Környezeti zajt előidéző üzemi (termelő, szolgáltató tevékenység, vagy az ilyen
tevékenységhez használt telephely, gép, berendezés, járműhasználat, rakodás) vagy
szabadidős (kulturális, szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, előbbi célú
tevékenység, előbbi célra használt berendezés, gép) zajforrásra vonatkozóan a tevékenység
megkezdése előtt az üzemeltető köteles zajkibocsátási határérték megállapítását kérni a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján.
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A lakóépületek rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésekre
(különösen felvonókra, kazánokra, szivattyúkra, szellőző- és klímaberendezésekre - ide értve
az egyedi klímaberendezéseket is, vízellátási, csatornázási, fűtési, világítási
berendezésekre) az üzemi zajforrásokra előírt zajhatárértékeket kell alkalmazni.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
Üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó szabályok
10. § (1) 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.
(2) Ha az üzemeltető az (1) bekezdése szerinti kötelezettségét elmulasztja, a
környezetvédelmi hatóság - megfelelő határidő tűzése mellett - felhívja annak teljesítésére.
(3) Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha
a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség,
vagy
b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve
mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre
esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.
11. § (1) Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt
a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem
állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet
kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
(2) A kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság:
a) környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési
határidejét,
b) rezgésterhelés okozója részére előírja a rezgésterhelési határérték teljesítésének
határidejét.
(3) Ha a környezetvédelmi hatóság olyan tények birtokába jut, amely a kibocsátási határérték
megállapítását teszi szükségessé, akkor hivatalból indult eljárás keretében megállapítja a
kibocsátási határértéket, és az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához szükséges adatok
szolgáltatására kötelezi.
(5) A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet
végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan
változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban
foglalt eljárás szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi
hatóságnak. A környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben
szükséges, a meglévő határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási
határértéket állapít meg.
(6) Az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető
tevékenységének megkezdését köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak a
változást követő 30 napon belül.
Zaj- és rezgésbírság
26. § (1) A környezetvédelmi hatóság zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi
a környezeti zaj-, rezgésforrás üzemeltetőjét, ha az üzemeltető
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a) az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében a környezetvédelmi hatóság által
megállapított kibocsátási határértéket - a határozatban megállapított teljesülési határidőt
követően - túllépi,
b) az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében az épületen belüli, jogszabályban
megállapított zajterhelési határértékeket túllépi,
c) az építési zajforrás esetén a zajterhelési határértéket túllépi,
d) a rezgésterhelési határértéket túllépi,
e) a hatósági határozatban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
f) a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változásbejelentési
kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti.

