
Zajkibocsátási határérték megállapítása 

Ügyleírás 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban Zr) 10.§-a alapján  

„(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 üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a környezeti zajkibocsátási határérték 

megállapítása iránti kérelem benyújtását elmulasztja, a környezetvédelmi hatóság - a 

környezeti zajforráson belül elhelyezett egyedi zajforrások számának és a hatásterület méréssel 

történő megállapításának szükségessége mérlegelésével megállapított 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.” 

 

Zr. értelmében: 

- szabadidős zaj- vagy rezgésforrás: környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális, 

szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú tevékenység, valamint 

az előbbi célra használt berendezés, gép; 

- üzemi zaj- vagy rezgésforrás: a Zr. 2.§ e), f) és h) pontokban felsorolt tevékenységek 

kivételével a környezeti zajt, rezgést előidéző, termelő, szolgáltató tevékenység, vagy 

az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt, rezgést előidéző telephely, gép, 

berendezés, ideértve a termelő, szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen 

belüli - közlekedési célú tevékenységnek nem minősülő - járműhasználat, járműmozgás, 

rakodás;   
„ Zr. e): építési zaj- vagy rezgésforrás: olyan építőipari tevékenység, amely környezeti zajt vagy rezgést 

okoz; 

f) közlekedési zaj- vagy rezgésforrás: közlekedési útvonal (közút, közforgalom elől el nem zárt magánút, 

vasúti pálya, vízi út, valamint a repülőtér) üzemeltetése, kezelése; 

h)szabadidős zaj- vagy rezgésforrás” 

 

Zr. hatálya nem terjed ki: 

a) a kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvényekre; 

b) a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszélyre; 

c) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre; 

d) közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre; 

e) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési 

tevékenység által keltett zajra és rezgésre; 

f) a vallási tevékenység végzésére, valamint 

g) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre. 

 

 

 

 



Illetékesség 

 

 

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a hatósági jogkört a zajforrás helye szerint illetékes jegyző 

gyakorolja  

1. a Zr. 1. melléklete szerinti tevékenységek esetében, továbbá 

2. a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények 

teljesítésére vonatkozó ügyekben; valamint 

3.  a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények 

teljesítésére vonatkozó ügyekben 

a) valamennyi, az adott épületen belüli, illetve 

b) az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az 1. számú 

melléklet szerinti tevékenységeknél. 

 

A Zr. 1. melléklet szerinti tevékenységek 

- épületek építése 

- egyéb építmények építése 

- speciális szaképítés 

- gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 

- nagykereskedelem 

- kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár) 

- szálláshely szolgáltatás 

- reklám, piackutatás 

- építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés 

- vendéglátás 

- alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység 

- sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység 

 

Kérelemre induló eljárás: 

A jegyző kérelemre indult eljárásban környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és 

előírja annak teljesítési határidejét. Ha a kérelmező a zajkibocsátási határérték megállapítására 

vonatkozó kérelmét visszavonja, a jegyző a határérték megállapítására vonatkozó eljárást 

hivatalból folytatja. 

 

Hivatalból indított eljárás: 

Ha a jegyző 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. 

 

Szükséges okiratok 

- üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására irányuló 

kérelem  

- léptékhelyes helyszínrajz a zajforrás telekhatárától számított 100 m-es körzetről 

- alaprajz a zajforrásokkal együtt ábrázolva 

 

Ügyintézés helye, ügyintéző, ügyintézés elérhetősége és rendje: 

 

Földesi Polgármesteri Hivatal 

4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5.  



Ügyintéző: Mezőfalvi Szilvia Szabina igazgatási ügyintéző földszint 3. számú iroda 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő: 8:00-16:30,  

Kedd, Szerda: 8:00-12:00,  

Csütörtök nincs 

Péntek: 8:00-10:00 

Tel.: 06 54 531-000, e-mail.: hivatal@foldes.hu, mezofalvi.szilvia.szabina@foldes.hu 

A kérelem személyesen vagy elektronikus úton nyújtható be: 

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügycsoportban 

az alábbi nyomtatvány érhető el az on-line kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap 

formátumban, valamint – akár ügyfélkapus bejelentkezés nélkül is, magánszemélyek részére – 

nyomtatható PDF formátumban. 

iForm Nyomtatvány megnevezése Ágazat Ügytípus 

Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási 

határértékének megállapítására 

Általános 

vagy egyéb 

igazgatási 

ügyek 

Mezőgazdaság, 

környezetvédelem 

Bejelentés üzemi, szabadidős zajforrás 

zajkibocsátásának megváltozásáról 

Általános 

vagy egyéb 

igazgatási 

ügyek 

Mezőgazdaság, 

környezetvédelem 

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el. 

A kérelem adattartalmát a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú 

melléklet tartalmazza. 

A kérelem valamennyi pontjának kitöltése kötelező ellenkező esetben hiánypótlás felszólításra 

kerül sor. 

Ügyintézés határideje és díja 

Hiánytalanul előterjesztett kérelem esetén: 8 nap, egyébként 60 nap. 

Az eljárás illetékmentes. 

Az alkalmazott jogszabályok 

- 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

- 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, 

mailto:hivatal@foldes.hu
mailto:mezofalvi.szilvia.szabina@foldes.hu
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról, 

- 2007/2. KSH tájékoztató a gazdasági tevékenységek új osztályozási rendszerérõl, 

- Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2006.(IX.21.) számú 

önkormányzati rendelete Földes Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási 

Terve jóváhagyásáról (HÉSZ) 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények 

Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására 

(Elérhető Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok között) 

 

 

 


