Zajkibocsájtási határérték megállapítása
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!
Az ügyet intéző iroda:

Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda,
Címe: 2314 Halásztelek, Posta köz 1.
Posta melletti épület, emelet 4. szoba.

Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen, postai úton.
Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.00-18.00,
szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30,
péntek: 08.00-12.00 óráig

Telefon:

(24) 517-260, vagy 517-290/128 mellék,
(24) 518-470,

Ügyintéző:

Kardos Péter
(20) 221-7156,

kardos.peter@halasztelek.hu

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
4. §-a rendelkezik a zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkör gyakorlásáról. A 4. §
(1) bekezdése szerinti esetekben a tevékenység végzésének helye szerinti települési önkormányzat
jegyzője, illetve a, 4. § (3) bekezdése szerinti esetekben pedig a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelőség gyakorolják az elsőfokú környezetvédelmi hatósági jogkört.
Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése
előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól
környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit
megteremteni.
A határérték megállapítására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:
•

a) KÉRELEM ÜZEMI, SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA, (nyomtatvány)

•

b) A zajforrást magába foglaló létesítmény elhelyezkedését és a zajforrás hatásterületét
ábrázoló 1:1000 vagy 1:500 léptékű átnézeti helyszínrajzot, melyen fel kell tüntetni a
létesítményt, valamint annak határán túl (az ingatlan 100 m-es körzetén belül) a zajtól
védendő épületeket utca, házszám, helyrajzi szám, szintszám és épületfunkció
megjelölésével.

Az eljárási illeték mértéke:

5.000 Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

Ügyintézési határidő:

21 nap, mely egy alkalommal 21 nappal meghosszabbítható.

Általános információk:
Az alábbi környezeti zajt és rezgést előidéző szolgáltató tevékenységek, vagy az ilyen tevékenységhez
használt, környezeti zajt, rezgést előidéző telephely, gép, berendezés, ideértve a szolgáltató
tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli –közlekedési célú tevékenységnek nem minősülő –
járműhasználat, járműmozgás, rakodás.
Építési zaj- és rezgésforrások:
41
épületek építése,
42
egyéb építmények építése,
43
speciális szaképítés,
Üzemi zaj- és rezgésforrások:
45
gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása,
46
nagykereskedelem,
47
kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár),
55
szálláshely szolgáltatás,
73
reklám, piackutatás,
81
építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés,
Szabadidős zaj- és rezgésforrások:
56
vendéglátás
90
alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
93
sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység.
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.
Az eljárás menete:
• a kérelem benyújtása,
• az ügyfelek értesítése az eljárás megindításáról,
• kérelem előzetes vizsgálata, szükség esetén hiánypótlási felhívás,
• döntés (határérték megállapítása).
Egyéb előírások:
•

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban be
kell jelenteni. A gépet, berendezést használó; a tevékenységet végző ÜZEMELTETŐ köteles a
változás bejelentésére.

Vonatkozó jogszabályok:
• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.
• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről.
• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól.
• 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a
zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról.
• 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról.

