Zajkibocsátási határértékkel kapcsolatos tájékoztatás
2008. január 1-én lépett hatályba a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm. rendelet rendelkezik
arról, hogy egy környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős tevékenység megkezdése előtt amennyiben a lehatárolt hatásterületen belül védendő terület, épület vagy helyiség található –
a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól
környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit
megteremteni.
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(100 m-en belül) zajtól védendő épület vagy terület van, és amelyekre a környezetvédelmi hatóság
korábban nem állapított meg határértéket, az üzemeltetőknek a zajkibocsátási határérték
megállapítása iránti kérelmet 2009. január 1-ig kell(ett) benyújtaniuk a környezetvédelmi hatósághoz.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
14/2015. (III. 31.) FM rendelet szerint a kérelemre induló környezetvédelmi, természetvédelmi,
hatósági eljárásokért ún. igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A zajkibocsátási határérték
megállapítása iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díját egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, valamint költségvetési szerv esetén ez a rendelet 112.500 Ft-ban határozza
meg, minden egyéb esetben 150.000 Ft. Az építési eljárásokban a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján az
építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj határérték túllépés határozott időtartamra történő
engedélyezése, ha első fokon a járási hivatal jár el 210.000 Ft.
Vannak olyan esetek, amikor az ügyfél kérelmére a környezetvédelmi hatóság engedélyezheti az
ügyfél teljes vagy részleges költségmentességét. Erről a környezetvédelmi hatóság az általános
közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény 71. § alapján dönt. A költségmentesség
engedélyezésére azonban e törvény alapján csak természetes személy ügyfél esetén van mód, így
egyéni vállalkozó esetében a díj befizetése alól kedvezmény vagy mentesség nem adható.
Amennyiben környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrások létesítéséről van szó, a
környezetvédelmi hatóság már az építési engedélyezési eljárás (illetve használatbavételi eljárás)
során vizsgálja, hogy a tervezett telephely hatásterülete érint-e védendő létesítményeket
(például lakóépületet). Ez azt jelenti, hogy az üzemeltetőnek a tevékenység megkezdésekor már
rendelkeznie kell a zajkibocsátási határértéket megállapító határozattal.
Meglévő létesítmények esetében a telepengedély alapján tevékenységet gyakorló üzemeltetők
felülvizsgálata a környezetvédelmi hatóságnál folyamatban van. Indokolt esetben a környezetvédelmi
hatóság a kötelezettet felszólítja a zajkibocsátási határérték iránti kérelem benyújtására, illetve a
mentesség igazolására. Nem kapnak felszólítást azok az üzemeltetők, akikről a rendelkezésére álló
adatok alapján a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy mentesülnek a zajkibocsátási
határérték kérelem benyújtása alól (pl. külterületen, esetleg gazdasági-ipari területen találhatóak és
védendő létesítmény 100 m-en túl helyezkedik el a vizsgált telephelytől).

A Korm. rendelet azt is kimondja, hogy mit kell tenni olyan esetben, amikor a kérelmező a
zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmét visszavonja. Ebben az esetben a
környezetvédelmi hatóság a határérték megállapítására vonatkozó eljárást hivatalból folytatja.
Fontos még megjegyezni, hogy zaj- és rezgésvédelmi ügyekben elsőfokú hatósági jogkört nem
kizárólag a környezetvédelmi hatóság gyakorol. A jogszabály által meghatározott esetekben ilyen
hatásköre a települési önkormányzat jegyzőjének van.
Hangsúlyozni kell, hogy a Korm. rendelet megalkotásával a jogalkotó célja a környezeti zajt
előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrások hatásterületén lévő létesítmények és az ott élő emberek
védelme, illetve a környezeti zaj és rezgés mértékének korlátozása olyan helyeken, ahol azt az ott
élők egészségének védelme megkívánja. Ezért fontos a környezeti zajt előidéző üzemi vagy
szabadidős zajforrások hatásterületén lévő védendő létesítmények meghatározása.
A környezetvédelmi hatóság feladata e tekintetben a jogszabályi rendelkezések érvényre juttatása
minden szereplő érdekének figyelembe vételével, a végső teherviselők egészségének és
életminőségének védelme érdekében.

Fontosabb jogszabályok:
 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól
 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
 159/2010.(V. 6.) Kormányrendelet a repülőterek létesítésének, fejlesztésének és
megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól
 176/1997. (X. 11.) Kormányrendelet a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló
védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól
 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról
 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési tervek
készítésének részletes szabályairól
 43/2002. (VI. 12.) HM-KvVM együttes rendelet az állami repülőterek környezetében
létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének
részletes m szaki követelményeiről
 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

