Ügyleírás
Zaj és rezgésvédelmi ügyekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban Zr) 4.§ -a alapján a települési önkormányzat
jegyzője az alábbi esetekben rendelkezik hatáskörrel:
41 épületek építése
42 egyéb építmények építése
43 speciális szaképítés
Üzemi zaj- és rezgésforrások:
56 vendéglátás
90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység
•A védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére
vonatkozó ügyekben; valamint
•A védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére
vonatkozó ügyekben a fenti tevékenységeknél.
Zr hatálya nem terjed ki:
A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles
betartani.
A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a
környezetvédelmi hatóságtól
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 kérelem adattartalmát a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklet
tartalmazza.
Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha
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.

Környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkezett változások:
A megállapított zajkibocsátási határérték, jogszabályban megállapított zajterhelési határérték
túllépésének jogkövetkezményei:
Ha a jegyző megállapítja, hogy a szabadidős vagy üzemi zajforrás által okozott zaj a zajkibocsátási
határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására kötelezi.
Ha a jegyző az intézkedési tervet jóváhagyja, az üzemeltetőt határidő kitűzésével a benne szereplő
intézkedések megvalósítására kötelezi.
Az üzemi és szabadidős zajforrásokra készített intézkedési tervet a jegyző abban az esetben hagyja
jóvá, ha az üzemeltető bemutatja, hogy az általa tervezett intézkedések biztosítják a zajkibocsátás
határértékre való csökkentését.
Az intézkedési terv tartalmazza:
a) 1-6 dB túllépés között korlátozza,
b) 7-10 dB túllépés között felfüggeszti,
c) 10 dB túllépés felett megtiltja.
Bírság kiszabására vonatkozó előírások:Az a)-d) pont szerinti bírság az intézkedési terv
végrehajtásának ideje alatt nem szabható ki.
A jegyző a bírságolandó magatartásról való tudomásszerzésétől számított 1 éven túl, illetve a
bírságolandó magatartás tanúsításától számított öt éven túl nem szabhat ki bírságot. Ha azonban a
magatartás jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg, a bírságolás elévülése mindaddig nem
kezdődik meg, amíg a jogszerűtlen állapot fennáll
Illetékesség
A zajforrás helye szerint illetékes, települési önkormányzat jegyzője.
Szükséges okiratok
Léptékhelyes helyszínrajz a zajforrás telekhatárától számított 100 m-es körzetről,
Alaprajz a zajforrásokkal együtt ábrázolva
A kérelem/jelentés elektronikus úton nyújtható be:
Ügyintézés határideje és díja
Hiánytalan kérelem esetén 8 nap
Hiányos kérelem esetén 60 nap
Fizetendő illeték:
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény mellékletének XIII. pontja alapján ha jogszabály a
kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási hatósági
eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint.

A kérelem illetékét, átutalással a Magyar Államkincstár illeték bevételi számlájára számlaszám 10032000-01012107 kell megfizetni. (Az átutalás közlemény rovatába az ügyfél
nevét, lakcímét vagy székhelyét fel kell tüntetni. Az átutalás másolatát a kérelemhez kell
csatolni.
Az alkalmazott jogszabályok
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról,
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
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,

