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Vác Város Önkormányzat  

4/2013. (I.24.) sz. rendelete 
a zajvédelem helyi szabályozásáról 

 
 (időközi módosítással egységes szerkezetben) 

 
Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint a helyi önkormányzatok 
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 85.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. § 

A rendelet célja 
 

(1) A rendelet célja, hogy meghatározza az ember egészséghez, egészséges környezethez való 
jogának védelme érdekében a helyi zajvédelmi szabályokat. 
 
(2) A rendelet célja különösen a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó 

a) közterületi rendezvényeken műsor- és zeneszolgáltatásra, azok hangosítására szolgáló 
berendezések használatára; 

b) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre vonatkozó helyi zajvédelmi 
szabályok előírása. 

 
2. § 

A rendelet hatálya 
 

(1) A rendelet hatálya Vác Város közigazgatási területén a természetes személy, jogi személy és 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által állandó vagy ideiglenes jelleggel, 
zajkibocsátással járó, 

a) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre, 
b) kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos tevékenységre, 
c) vendéglátó egység területén hangosító berendezés üzemeltetésére, 
d) magáningatlanon hangosító berendezést alkalmazó, legalább 20 főből álló rendezvényre, 
e) közterületen hangosító berendezés üzemeltetésével járó rendezvény tartására terjed ki. 

 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki 

a) a Vác Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a tulajdonában lévő 
szervezetei által megrendezett közterületi rendezvényekre, 

b) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre, 
c) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és 

bűnüldözési tevékenység által keltett zajra és rezgésre, 
d) a vallási tevékenység végzésére, 
e) 1a december 31. napján 18:00 órától január 1. napján 06:00 óráig tartó rendezvényekre. 

 
(3) A zajkibocsátási határértékek megállapítása során az egyes területekre vonatkozó helyi 
építési szabályzatban foglalt övezeti besorolásokat kell figyelembe venni. 
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3. § 

Értelmező rendelkezések 
 
(1) E rendelet alkalmazásában a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni. 
 
(2) E rendelet alkalmazásában: 

a) hangosító berendezés: Bármely hangszóró vagy műsorforrás, beleértve az élőzene, elő műsor 
szolgáltatására alkalmas eszközt, berendezést. 

b) közterületi rendezvény: Hangosítást igénylő, előre meghatározott célból, helyen és időben, 
szervezett formában tartandó összejövetel (művészeti, tudományos, közművelődési, 
politikai, stb.) 

c) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység: Olyan zajhatással járó, háztartáson belüli 
tevékenység, amely alkalmas mások nyugalmának megzavarására (így különösen 
lakásfelújítással kapcsolatos tevékenységek; zenélés, zenehallgatás; motoros gép 
üzemeltetése; stb.) 

 
 

II. FEJEZET 
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
4. § 

A lakosság háztartási igényeit kielégítő tevékenységre vonatkozó szabályok 
 

(1) Magánszemélyek, a településen tartózkodók nyugalmának biztosítása érdekében, zajos, illetve 
zajkibocsátással járó háztartási tevékenységet a (3) és (4) bekezdés kivételével 

a) munkanapokon 07:00 és 20:00 óra között, 
b) szombaton 08:00 és 19:00 óra között, 
c) vasárnap és munkaszüneti napokon 09:00 és 18:00 óra között végezhetnek. 

 
(2) Házirenddel rendelkező társasházak esetén a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott időhatárokat kell figyelembe venni, azonban minden esetben szükséges a közös 
képviselőt, ennek hiányában a többi lakót előzetesen értesíteni a tevékenység végzéséről. 
 
(3) Építési, bontási munkálatok kizárólag az (1) bekezdés a), b) pontja szerinti időpontokban 
végezhető. 
 
(4)2 Kertműveléshez, zöldfelület fenntartáshoz kapcsolódó zajkibocsátó tevékenység, így 
különösen kerti gépek (motoros fűnyírás, -favágás, kerti traktor, stb.) üzemeltetése kizárólag az 
(1) bekezdés a), b) pontja szerinti időpontokban végezhető. 
 

5. § 
Vendéglátó egység területén üzemeltetett hangosító berendezésre vonatkozó szabályok 

 
(1) Vendéglátó egység területén hangosító berendezést 

a) munkanapokon 07:00 és 22:00 óra között, 
b) szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon 08:00 és 22:00 óra között üzemeltethet. 

a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10§ (1) bekezdésének figyelembevételével. 
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(2)3 Hangosító berendezést alkalmazó rendezvény vendéglátó egység területén az (1) bekezdés a) 
és b) pontján kívüli időszakokban az 1. sz. mellékletben található formanyomtatvány alapján a 
szomszédos ingatlanok tulajdonosainak beleegyező nyilatkozatával kerülhet megrendezésre, 
amennyiben a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 
Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétel során erről nyilatkozott. A bejelentést a rendezvény 
tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal kell Vác Város Jegyzőjéhez benyújtani. 
 
(3)4 A bejelentésről a Jegyző a 2. számú melléklet szerinti igazolást állít ki. Hiányos kérelem esetén 
az igazolás kiállítása megtagadható. 
 

 
 

6. § 
Magáningatlanon, hangosító berendezést alkalmazó, legalább 20 főből álló rendezvény 

tartására vonatkozó szabályok 
 

(1) Magáningatlanon épületen kívüli területen (kerthelyiség, terasz, stb.) hangosító berendezést 
alkalmazó, legalább 20 főből álló, nem üzletszerű és nem szolgáltató jellegű rendezvény 

a) munkanapokon 07:00 és 20:00 óra között, 
b) szombaton 08:00 és 22:00 óra között, 
c) vasárnap és munkaszüneti napokon 08:00 és 20:00 között tartható. 

 
(2)5 Magáningatlanon épületen kívüli területen (kerthelyiség, terasz, stb.) hangosító berendezést 
alkalmazó, legalább 20 főből álló, nem üzletszerű és nem szolgáltató jellegű rendezvény az (1) 
bekezdés a), b), c) pontján kívüli időszakokban az 1 sz. mellékletben található kitöltött 
formanyomtatvány alapján a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak beleegyező nyilatkozatával 
kerülhet megrendezésre. A bejelentést a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal 
kell Vác Város Jegyzőjéhez benyújtani. 
 
(2a)6 A magáningatlanon épületen kívüli területen hangosító berendezést alkalmazó, üzletszerű és 
szolgáltató jellegű alkalmi rendezvények megrendezése esetén a (2) bekezdés előírásainak 
megfelelően kell eljárni 
 
(3) A bejelentésről a Jegyző a 2. számú melléklet szerinti igazolást állít ki. Hiányos kérelem esetén 
az igazolás kiállítása megtagadható. 
 
 

7. § 
Közterületi rendezvények során üzemeltetett zajforrásokra vonatkozó rendelkezések 

 
(1) A napi egy óra időtartamot meg nem haladó, közterületi rendezvényt, nappali viszonylatban 
(06:00 és 22:00 óra között) Vác Város Jegyzőjénél be kell jelenteni, melyet a rendezvény tervezett 
időpontja előtt legalább 5 nappal az 3. számú mellékletben található kitöltött 
formanyomtatványon kell benyújtani. 
 
(2) A bejelentésről a Jegyző a 4. számú melléklet szerinti igazolást állít ki. Hiányos kérelem esetén 
az igazolás kiállítása megtagadható. 
 
(3)7 A napi egy óra időtartamot meghaladó, közterületi rendezvény nappali viszonylatban, illetve 
időtartamtól függetlenül éjszakai viszonylatban (22:00 és 06:00 óra között) engedélyköteles. Az 
engedély iránti kérelmet a 5. számú mellékletben található kitöltött formanyomtatványon kell 
benyújtani Vác Város Jegyzőjéhez a rendezvény tervezett időtartama előtt legalább 21 nappal. 
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(4)8 A kérelem elbírálásáról, átruházott hatáskörében a Jegyző a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) alapján 
határozattal dönt. 
(5) A közterületi rendezvények helyszíne úgy választandó meg, hogy annak zajhatása a lehető 
legkisebb mértékben zavarja a helyszín környezetében élők, a szálláshelyek, irodaépületek, az 
egészségügyi, oktatási és szociális intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények, 
vallásgyakorlásra szolgáló intézmények és a közigazgatási szervek tevékenységét. 
 
(6)  A Jegyző a zajkibocsátási engedélyezési eljárás során gondoskodik a Ket.-ben meghatározott 
hirdetményi úton történő közlésről. 
 
(7) A Jegyző meghatározza a rendezvény hatásterületén a védendő épületeknél, helyiségeknél az 
övezeti besorolás szerint teljesítendő zajterhelési határértéket a benyújtott zajvédelmi 
megfelelőséget igazoló dokumentum és a rendelkezésre álló egyéb információk alapján. 
 
(8) A Jegyző az engedély kiadását megtagadja, ha a kérelemből és annak mellékletéből a 
zajvédelmi felelősség nem állapítható meg, vagy a várható zajkibocsátás meghaladja az előírt 
határértékeket, illetve amennyiben a kérelmező a 7. § (3) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti. 
 
(9) A Jegyző a közterületi rendezvények igazolásait és zajkibocsátási engedélyeket tájékoztatásul 
megküldi a Váci Rendőrkapitányságnak és a Közterület-felügyeletnek. 
 
(10) A közterületi rendezvény igazolásában vagy zajkibocsátási engedélyében foglaltak 
ellenőrzését a Jegyző végzi. 
 
(11)  A rendezvény helyszíni kapcsolattartója az igazolást, illetve a zajkibocsátási engedélyt köteles 
a rendezvény helyén tartani és a Hatóságok felhívására azt bemutatni. 
 
 
 

8. § 
A rendeletben előírt határérték betartásának ellenőrzése 

 
(1)9 Lakossági panaszok kivizsgálását (a határérték betartását és az üzemelés rendjét) a jegyző 
jogosult a Környezet- és Természetvédelmi Csoport munkatársain illetve a közterület-felügyeleten 
keresztül ellenőrizni. 
 
(2) A lakossági panasz, vagy közérdekű bejelentés esetében az engedélyezett, vagy működő helyhez 
kötött hangosító berendezés által okozott zajterhelés ellenőrzése érdekében műszeres zajmérés, 
zajvizsgálat rendelhető el, amelyet a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell végezni. 
 
(3) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén – eredménytelen egyeztetések után az 
üzemeltető köteles saját költségére zajvizsgálatot és szakértői véleményt készíttetni a hatósági 
felszólítást követő 30 napon belül. 
 
(4) A hatóság által megrendelt – a határérték betartását ellenőrző – zajvizsgálat költségeit a zajos 
tevékenység okozója köteles viselni abban az esetben, ha részéről a határérték túllépés 
megállapítható. 
 
(5) Határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan műszaki, vagy egyéb intézkedésekre kell 
kötelezni, amelyek biztosítják a határérték betartását. Az üzemeltetőnek a zajcsökkentő 
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intézkedések elvégzését követően a határérték betartását zajvizsgálaton alapuló szakvélemény 
benyújtásával kell igazolni.  

 
 

9. § 
Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények 

 
(1)10 Aki e rendelet 4. § - 7. § rendelkezésinek, valamint a 2. számú melléklet előírásainak nem tesz 
eleget, illetve azokat megszegi, 50.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, illetve természetes 
személyek esetén 200.000 Ft-ig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
esetén 2.000.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban 
Vác Város Jegyzője jár el. 
 

(3) A közigazgatási bírság kiszabására és végrehajtási rendjére a Ket. megfelelő rendelkezései 
vonatkoznak. 
 

(4) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a kereskedelmi hatóság bejelentés 
alapján vagy hivatalból - a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának 
biztosítása érdekében - a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az 
üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását korlátozhatja. A korlátozás keretében a 
kereskedelmi hatóság a jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező éjszakai zárva tartási időszakot 
rendelhet el. 

 
III. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

10. § 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a jegyző 
gondoskodik. 
 
Vác, 2013. január 25. 

 
 

Fördős Attila sk. Deákné dr. Szarka Anita sk. 
polgármester aljegyző 

 
 
 
 

INDOKOLÁS 
 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem szabályait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
tartalmazza. A zaj elleni védelem tekintetében a hatályban lévő magasabb szintű szabályozások 
csak általános követelményeket szabnak meg, de lehetőséget biztosítanak a helyi 
önkormányzatok részére a zajártalom elleni védekezés helyi rendeletalkotására. Ennek 
megfelelően zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotásának célja a közterületi 
rendezvények, a város területén végzett zajos felújítási munkálatok, a lakosság nyugalmát 
megzavaró zajhatások által okozott zajterhelés szabályozása. 
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A másolat hiteles. 
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2016. 
június 16.-án) megtörtént. 
Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
jegyző  
 
A másolat hiteles. 
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2017. 
június 23.-án) megtörtént. 
Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
jegyző  
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1. sz. melléklet11 
 
 
 
 
 
 

 
 

BEJELENTÉS 
MAGÁNINGATLANON/VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG TERÜLETÉN TARTOTT 

RENDEZVÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSÁHOZ 
(* A megfelelő rész aláhúzandó!) 

 
1. A bejelentő 

1.1 Neve:.........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

1.2. Lakcíme: ..................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

1.3. Elérhetősége (tel. szám, email cím): ....................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

 

2. A helyszíni kapcsolattartó 

2.1 Neve:.........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

2.2. Lakcíme: ..................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

2.3. Elérhetősége (tel. szám, email cím): ....................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

 

3. A rendezvény 

3.1 Megnevezése: ...........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

3.2. Helyszíne: ................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

3.3. Időtartama (-tól –ig): .............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

3.4. Résztvevők száma:………………………………………………………………………….. 

 

Illetékbélyeg helye 
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4. Az alkalmazott zajforrások 

4.1. Bemutatása: .............................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

4.2 Üzemeltetésének időtartama: 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

5. Mellékletek: 

� képviselet esetén, képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum 

� közvetlen szomszédok beleegyező nyilatkozata 

 

 

Kelt: ........................................................................... 

 

 

 

.................................................................................  

Bejelentő aláírása (bélyegzője) 
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2. sz. melléklet12 

 
 
 

IGAZOLÁS 
MAGÁNINGATLANON/VENDÉGLÁTÓ EGYSÉG TERÜLETÉN TARTOTT 

RENDEZVÉNY BEJELENTÉSÉRŐL 
(* A megfelelő rész aláhúzandó!) 

 
 

A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló.....................................sz. önkormányzati rendelet 

(Rendelet) alapján igazolom................................................................................................. részére, hogy 

a Rendelet 6§ (2) bekezdése szerinti magáningatlanon szervezett rendezvény megtartását 

bejelentette. 

A bejelentő neve: ...........................................................................................................................................  

Lakcíme:..........................................................................................................................................................  

 

A helyszíni kapcsolattartó neve: ..................................................................................................................  

Lakcíme:..........................................................................................................................................................  

 

A rendezvény időtartama: ............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

A magáningatlanon megrendezésre kerülő rendezvény esetében a zajtól védendő valamennyi 
területen a zajterhelési határérték nappali időszakban (06:00 és 23:00 óra között) 65 dB, 
éjjeli időszakban (23:00 és 06:00 óra között) 55 dB, amelynek a környezeti zaj- és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabályban meghatározott helyeken kell 
teljesülnie.  
 
Vendéglátó egység területén megrendezésre kerülő rendezvény esetében a zajterhelés nem 
haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 
jogszabályban meghatározott határértékeket. 
 

Vác, ………………..  

 

.................................................................................  

Vác Város Jegyzője 
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3. sz. melléklet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEJELENTÉS 
KÖZTERÜLETI RENDEZVÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSHOZ 

 
1. A bejelentő 

1.1 Neve:.........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

1.2. Lakcíme: ..................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

1.3. Elérhetősége (tel. szám, email cím): ....................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

 

2. A helyszíni kapcsolattartó 

2.1 Neve:.........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

2.2. Lakcíme: ..................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

2.3. Elérhetősége (tel. szám, email cím): ....................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

 

3. A rendezvény 

3.1 Megnevezése: ...........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

3.2. Helyszíne: ................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

3.3. Időtartama (-tól –ig): .............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Illetékbélyeg helye 
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4. A rendezvényprogram bemutatása: 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

5. Az alkalmazott zajforrások 

5.1. Bemutatása: .............................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

5.2. Üzemeltetésének helye (helyszínrajzon bemutatva): 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

5.3 Üzemeltetésének időtartama: 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

6. Mellékletek: 

� Közterülethasználati engedély, 

� képviselet esetén, képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum 

 

Kelt: ........................................................................... 

 

 

 

.................................................................................  

Bejelentő aláírása (bélyegzője) 
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4. sz. melléklet 

IGAZOLÁS 
KÖZTERÜLETI RENDEZVÉNY BEJELENTÉSÉRŐL 

 
 

A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló .....................................sz. önkormányzati rendelet alapján 

igazolom.................................................................................................................................. részére, hogy 

a ......................................................................................................... megnevezésű, napi egy óra 

időtartamot meg nem haladó közterületi rendezvény megtartását bejelentette. 

A bejelentő neve: ...........................................................................................................................................  

Lakcíme:..........................................................................................................................................................  

 

A helyszíni kapcsolattartó neve: ..................................................................................................................  

Lakcíme:..........................................................................................................................................................  

 

A rendezvény időtartama: ............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

 

Vác, …………………..  

 

.................................................................................  

Vác Város Jegyzője 
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5. sz. melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KÉRELEM 

KÖZTERÜLETI RENDEZVÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSHOZ 
 

1. A bejelentő 

1.1 Neve:.........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

1.2. Lakcíme: ..................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

1.3. Elérhetősége (tel. szám, email cím): ....................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

 

2. A helyszíni kapcsolattartó 

2.1 Neve:.........................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

2.2. Lakcíme: ..................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

2.3. Elérhetősége (tel. szám, email cím): ....................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

 

3. A rendezvény 

3.1 Megnevezése: ...........................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

3.2. Helyszíne: ................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

3.3. Időtartama (-tól –ig): .............................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

Illetékbélyeg helye 
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4. A rendezvényprogram bemutatása: 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

5. Az alkalmazott zajforrások 

5.1. Bemutatása: .............................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

5.2. Üzemeltetésének helye (helyszínrajzon bemutatva): 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

5.3 Üzemeltetésének időtartama: 

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

 

6. Az alkalmazott zajforrások hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása: 

Ingatlan helyrajzi száma Közterület elnevezése Házszám 

   

   

   

   

   

   

   

 

7. Mellékletek: 

� Közterülethasználati engedély, 
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� zajvédelmi megfelelőséget igazoló dokumentum (előzetes akusztikai tervfejezet), 

� képviselet esetén, képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum 

 

Kelt: ........................................................................... 

 

 

 

.................................................................................  

Bejelentő aláírása (bélyegzője) 
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Jegyzetek: 

 
 
                                                 
1 Kiegészítette a 29/2016. (VI. 16.) rendelet 
2 Módosította a 29/2016. (VI. 16.) rendelet 
3 Kiegészítette a 29/2016. (VI. 16.) rendelet 
4 Kiegészítette a 29/2016. (VI. 16.) rendelet 
5 Módosította a 29/2016. (VI. 16.) rendelet 
6 Módosította a 19/2017. (VI.23.) rendelet 
7 Módosította a 29/2016. (VI. 16.) rendelet 
8 Módosította a 29/2016. (VI. 16.) rendelet 
9 Módosította a 29/2016. (VI. 16.) rendelet 
10 Módosította a 29/2016. (VI. 16.) rendelet 
11 Módosította a 29/2016. (VI. 16.) rendelet 
12 Módosította a 29/2016. (VI. 16.) rendelet 


