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Zajkibocsátási határérték megállapítása
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése
jegyző
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv illetékességi területe
Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
-

Kérelem üzemi, vagy szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására
Jelentés üzemi, vagy szabadidős létesítmény zajkibocsátásának megváltozásáról

4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Illetékmentes
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet alapján a Jegyző hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek, valamint TEÁOR
szám szerinti tevékenységek:
4. § (1) Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a hatósági jogkört – a (3)–(4) bekezdésben foglalt
kivételekkel – a települési önkormányzat jegyzője, a főváros esetében a kerületi önkormányzat
jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi
főjegyző gyakorolja az alábbi esetekben:
a) az 1. számú melléklet szerinti tevékenységek; továbbá
b) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények
teljesítésére vonatkozó ügyekben; valamint
c) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére
vonatkozó ügyekben
ca) valamennyi, az adott épületen belüli, illetve
cb) az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az 1. számú melléklet szerinti
tevékenységeknél.
1. számú melléklet szerinti tevékenységek:
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
Ügyleírások:
1.1.
A környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység
megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője – a Korm. rendelet 10. § (3)
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bekezdésben foglalt kivétellel – köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási
határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.
A benyújtott kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság (Jegyző):
a) Környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési határidejét.
b) A rezgésterhelés okozója részére előírja a rezgésterhelési határérték teljesítésének határidejét.
c) 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.
d) A Jegyző a zaj- és rezgésvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást,
vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a
zajforrás üzemeltetőjét.
e) A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző)
a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely
határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint
(bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A Jegyző a
változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja vagy
visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.
f) Az üzemeltető tevékenységének megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének
megkezdését köteles bejelenteni a Jegyzőnek a változást követő 30 napon belül.
g) Amennyiben az üzemeltető a fenti előírásokat megsérti, a Jegyző intézkedési terv készítésére
kötelezi, továbbá zajbírság szabható ki és a hatásérték túllépés mértékétől függően a
tevékenység korlátozható, felfüggeszthető, vagy megtiltható.
1.2.
Építési zaj- és rezgésforrás működtetésével kapcsolatban a kivitelező a zaj- és
rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani. A
határértékek betartása esetében az építkezés sem bejelentés, sem engedélyköteles tevékenyégnek
nem számít.
a) A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása
alól a környezetvédelmi hatóságtól egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határértékkérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem
csökkenthető, építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti
zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.
b) A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő
és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható
eredményeit.
c) A Jegyző a zajterhelési határérték alóli felmentésről szóló határozatában az építőipari
tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is
előírhat korlátozást.
d) Amennyiben az építtető a fenti előírásokat megsérti, a Jegyző zajbírságot szabhat ki és a
határérték túllépés mértékétől függően a tevékenység korlátozható, felfüggeszthető, vagy
megtiltható.
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van),
ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím: Irat benyújtására kizárólag
elektronikus úton keresztül van lehetőség!
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----2
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Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő: A tevékenység megkezdése előtt
(lehetőleg min. 60 nappal)
Az eljárás elintézésére nyitva álló határidő: A kérelem beérkezését követő naptól számított 60 nap
Fellebbezésére nyitva álló határidő: A döntés kézhezvételét követő 15 napon belül
8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
Honlapról letöltheti itt.
- Kérelem üzemi, vagy szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására
- Jelentés üzemi, vagy szabadidős létesítmény zajkibocsátásának megváltozásáról
9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
A kérelmező az Elektronikus Önkormányzati Portálról (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) tudja
elektronikus úton benyújtani a kérelmet, illetve a jelentést.
A Portálra belépve a megfelelő „ÁGAZAT" (Általános vagy egyéb igazgatási ügyek) és
„ÜGYTÍPUS" (mezőgazdaság, környezetvédelem) lehetőség kiválasztását követően lehetséges a
vonatkozó űrlap online kitöltése.
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az
ügyfelet terhelő kötelezettségekről
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.


A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény.



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



A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KVVM rendelet.



A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.)
KVVM-EüM együttes rendelet.
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