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ÜZEMI, SZABADIDŐS LÉTESÍTMÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKÉNEK 
MEGÁLLAPÍTÁSA 

 
Zaj és rezgésvédelmi ügyekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) 
Kormányrendelet) 4. §-a alapján a települési önkormányzat jegyzője az alábbi esetekben 
rendelkezik hatáskörrel. A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. 
rendszerének létrehozásáról és a 3073/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes 
meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 
1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint: 
41 – épületek építése 
42 – egyéb építmények építése 
43 – speciális szaképítés 
45 – gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása 
46 – nagykereskedelem 
47 – kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár) 
55 – szálláshely szolgáltatás 
56 – vendéglátás 
73 – reklám, piackutatás 
81 – építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés 
90 – alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység 
93 – sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység 
 
Ügymenet 
A jegyző környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési 
határidejét, illetve a rezgésterhelés okozója részére előírja a rezgésterhelési határérték 
teljesítésének határidejét. 
 
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. 
 
Ha a kérelmező a zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmét visszavonja, 
a jegyző a határérték megállapítására vonatkozó eljárást hivatalból folytatja. 
Szükséges okiratok: 

 egyéni vállalkozás esetén vállalkozói igazolványt, 
 aláírási címpéldány, 
 társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba vételüket igazoló 

okiratot, 
 léptékhelyes helyszínrajz a telep (rendezvény) telekhatárától számított 100 m-es 

körzetről,  
alaprajz a zajforrásokkal együtt ábrázolva. 
 
Eljárást megindító irat benyújtásának módja 
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint 
a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló rendelet 2. számú mellékletét 
képző formanyomtatványon írásban kell benyújtani. 
Ügyintézés határideje: 60 nap 
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Eljárási illeték 
Az illetékről szóló 1990 évi XCIII. törvény mellékletének XIII. pontja értelmében, ha 
jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi 
közigazgatási hatósági eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az 
alapeljárás illetéke 5 000 forint. Az illetéket a kérelmen kell leróni. 
Jogorvoslati eljárás: 
 
A zajkibocsátási határérték megállapítása ügyében hozott döntés ellen a közléstől számított 
15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához címzett, de a 
jegyzőnél benyújtott fellebbezéssel lehet élni. 
Egyéb fontos tudnivalók: 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 6. § (6) bekezdése szerint: „Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági 
vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok 
tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok 
tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.” 


