
 

 Zajkibocsátási határérték megállapítása 
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 csak bizonyos zajt rezgést előidéző tevékenységek esetében 

rendelkezik hatáskörrel. 

A Zr. szerint környezeti zaj- vagy rezgésforrás: üzemi, építési, szabadidős, közlekedési és 

egyéb létesítmény, gép, berendezés, illetőleg olyan tevékenység, amely a védendő 

környezetben környezeti zajt vagy környezeti rezgést okoz. 

üzemi zaj- vagy rezgésforrás: az építési, közlekedési, és szabadidős 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; 

Üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó szabályok: 

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.  

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. 

A zajkibocsátási határértékről - a zajterhelési, valamint a zajkibocsátási határértékek 

megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján - a környezetvédelmi hatóság dönt. 

 
Jegyzői 

hatáskörbe 

tartozó zajt, 

rezgést előidéző 

tevékenységek 

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 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 
Hatáskör, 

kapcsolódó 

jogszabályok 

Hatáskör címzettje a települési önkormányzat jegyzője 

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

r. 

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, 

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 

 

Illetékesség Hatvan város közigazgatási területe 



 

Szükséges 

okiratok, 

mellékletek 

- kérelem; 

- cég esetén aláírási címpéldány; 

- ha nem a képviseletre jogosult jár el, két tanú aláírásával ellátott meghatalmazás 

- léptékhelyes helyszínrajz a zajforrás telekhatárától számított 100 m-es körzetéről,  

- alaprajz a zajforrásokkal együtt ábrázolva 

 

 
Az ügyet intéző 

osztály 

Hatvani Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, Általános Igazgatási Osztály - 3000 Hatvan, 

Kossuth tér 2. fsz. 14. számú iroda 

 

Ügyintéző 

elérhetősége 

Drotár-Balog Andrea 

Tel.: 37/542-300/396 mellék  E-mail: drotar.andrea@hatvan.hu 

Ügyintézés 

határideje és 

fizetendő díjak 

Az ügyintézési határidő 8 nap. Teljes eljárásban 60 nap. Teljes eljárás esetén az ügyfél 

értesítést kap az eljárás megindításáról. 

Az eljárás illetékmentes. 

Letölthető 

dokumentumok 

- Kérelem 

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 

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

r. 

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, 

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 

 

Adatváltozás, 

Megszűnés, 

Egyéb  

Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén 

tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a 

változás bekövetkezését követő 30 napon belül, a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete által meghatározott 

adattartalommal köteles bejelenteni a jegyzőnek. A jegyző a változásjelentés alapján, 

amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja vagy visszavonja, 

illetve új kibocsátási határértéket állapít meg. 

 


