
Cegléd – Bejelentés üzemi szabadidős zajforrás zajkibocsátásnak 

megváltoztatásról 
 

Cegléd város közigazgatási területén üzemi, valamint szabadidős tevékenység, illetve 

létesítmény zajkibocsátási határértékének korábban már zajkibocsátási határértéket 

megállapító (I. fokú vagy II. fokú) határozatban foglaltak megváltoztatására irányuló 

eljárás. 

Jogosultak köre 

Cegléd város közigazgatási területén működő üzemi szabadidős zajforrás 

zajkibocsátásnak megváltoztatásról ügyében érintett/kérelmező. 

Mit kell tennie 

A kérelem benyújtása az E-önkormányzat Portálon publikált elektronikus űrlap beküldésével 

elektronikus formában lehetséges. 

Űrlap száma: ASP-IPAR-ZAJV-2018 

Űrlap megnevezése: Bejelentés üzemi szabadidős zajforrás zajkibocsátásnak megváltoztatásról 

Határidők 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 

szerint. 

Benyújtandó dokumentumok 

Bejelentés üzemi szabadidős zajforrás zajkibocsátásnak 

megváltoztatásról című formanyomtatvány. 

A bejelentéshez továbbiakban mellékelni kell a változás előtti és a változást követő 

zajkibocsátás vizsgálati eredményt és a vizsgálatról készült szakvéleményt. 

Fizetési kötelezettség 

Az eljárás illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján. 

Eljáró szerv 

Hatáskör és illetékesség: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4.§ (1) valamint a 10.§ (1) és a 11.§ (5) bekezdései 

alapján Cegléd város Jegyzője, mint elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság. 

Felettes szerv/jogorvoslat 

Az elsőfokú helyi hatósági eljárásban hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye. 

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a döntés közlésétől számított az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint 

meghatározott határidőn belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett (1052 Budapest V., 

Városház u. 7.), illetékmentes fellebbezési beadvánnyal, a döntést meghozó hatóságnál lehet 

előterjeszteni. 

Egyéb információk 

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra. 

https://njt.hu/eli/v01/TV/2016/150


A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az 

űrlap nevét (Bejelentés üzemi szabadidős zajforrás zajkibocsátásnak megváltoztatásról), vagy az 

"Ágazat"-nál válassza ki a "Általános vagy egyéb igazgatási ügyek" lehetőséget, valamint az 

"Ügytípus"-nál a "mezőgazdaság, környezetvédelem" lehetőséget! 

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a 

kívánt űrlap. 

Vonatkozó jogszabályok 

• 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 27/2008. (XII. 

3.) KvVM-EüM együttes rendelet 

Fogalmak 

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

Korm.rendelet 2.§ alkalmazásában: 

"a) védendő (védett) környezet: védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi 

tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának 

megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés mértékét 

korlátozni kell; 

d) 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; 

f) közlekedési zaj- vagy rezgésforrás: közlekedési útvonal (közút, közforgalom elől el nem zárt 

magánút, vasúti pálya, vízi út, valamint a repülőtér) üzemeltetése, kezelése; 

g) környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője: a vasúti pályahálózatot és annak tartozékait, vasúti 

üzemi létesítményt működtető vasúti társaság, a közút kezelője, a vízi út fenntartója, a repülőtér 

üzemben tartója, az üzemi vagy szabadidős zaj-, illetve rezgésforrást jelentő létesítményt, gépet, 

berendezést működtető személy; 

h) szabadidős zaj- vagy rezgésforrás: környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális, szórakoztató, 

vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú tevékenység, valamint az előbbi célra használt 

berendezés, gép; 

i) üzemi zaj- vagy rezgésforrás: az e), f) és h) pontokban felsorolt 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;" 

 

https://njt.hu/eli/v01/R/2007/Korm/284
https://njt.hu/eli/v01/R/2007/Korm/284
https://njt.hu/eli/v01/R/2007/KVVM/93
https://njt.hu/eli/v01/R/2007/KVVM/93
https://njt.hu/eli/v01/R/2008/KVVM/27
https://njt.hu/eli/v01/R/2008/KVVM/27


Űrlap száma: ASP-IPAR-ZAJV-2018 

 

 

 

Bejelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról 

Kitöltési Útmutató 

 

Beküldő adatai: Az űrlapon a beküldő adatainál a pontos személyes adatokat szükséges 

feltüntetni, a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolványon 

szereplő adatok alapján. Amennyiben értesítési címe eltér a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványon szereplő adatoktól a levelezési cím alatt szükséges feltüntetni a pontos 

címet.  

A beküldő és a kérelmező adatai lehetnek eltérőek, ha rendelkezik a kérelmező részéről 

írásos meghatalmazással. Amennyiben meghatalmazottként nyújtja be a kérelmet a 

meghatalmazást mellékletként csatolni szükséges. 

 

I. Kérelmezőre (üzemeltetőre) vonatkozó adatok: Az űrlapon az érintett 

kérelmező/üzemeltetőre vonatkozóan szükséges az adatokat feltüntetni. Kérjük az 

email címet és telefonszámot a könnyebb elérhetőség érdekében megadni, de nem 

kötelező.  

II. Üzemi, szabadidős zajforrás, ahol a változás történt: A jogszabályban előírt 

adatok hiánytalan rögzítése a nyomtatványon sárga színnel feltüntetett 

mezőkben: 

▪ Az üzemi, szabadidős létesítmény megnevezése  

▪ Az ingatlan pontos címe (irányítószám, város/község, közterület neve, 

közterület jellege, házszám, ingatlan helyrajzi száma) 

▪ Telephely EOV koordinátái (egységes országos vetületi, azaz a 

magyarországi földmérési térképek vetületi rendszeréhez tartozó koordinátái, 

amelyek összhangban vannak az egységes országos térképrendszerrel) 

▪ KTJ száma (környezetvédelmi területi jele, amennyiben rendelkezik vele) 

III. A zajkibocsátási határértéket megállapító határozat: 

A megfelelő mező kitöltésével meg kell adni az I. fokú határozat számát és keltét 

Amennyiben volt II. fokú határozat a négyzet kipipálását követően meg kell adni a 

határozat számát és keltét. 

IV. A változás időpontja: Meg kell adni a bekövetkezett változás kezdetének időpontját. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Geod%C3%A9zia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vet%C3%BClet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Egys%C3%A9ges_orsz%C3%A1gos_t%C3%A9rk%C3%A9prendszer


V. A változás oka: A felsorolásból ki kell választani a változás okának megfelelő leírást, 

vagy amennyiben a listában nem található úgy az egyéb gombra kattintva leírni a 

változás okát: 

▪ Új zajforrás üzembe helyezése 

▪ Új zajos vagy a korábbinál zajosabb tevékenység kezdete 

▪ Zajforrás cseréje zajosabbra 

▪ Zajforrás áthelyezése 

▪ A telekhatáron, illetve azon belül a zaj terjedését befolyásoló változások 

▪ A műszaki vagy működési idő megváltozása 

▪ Egyéb 

VI. A változás részletes: A megfelelő mező kitöltésével részletes leírást kell adni a 

változás okáról. 

VII. Nyilatkozat: A megfelelő négyzet kipipálásával kötelezően nyilatkozni kell, hogy a 

bejelentésben közölt adatok valóságnak megfelelnek.  

VIII. Csatolt dokumentumok és okiratok: A megfelelő mezőben jelezni kell, hogy 

számszerűen hány dokumentum, illetve okirat került csatolásra. A bejelentéshez 

mellékleni kell (ha van) a változás előtti és a változást követő zajkibocsátás vizsgálati 

eredményét és a vizsgálatról készült szakvéleményt. 

IX. Aláírás, meghatalmazás: Keltezés helységének és dátumának, valamint a 

beküldő/kérelmező nevének kitöltése. 

Az űrlap beküldése: Az űrlap beküldés előtt az „ellenőrzések futtatása” menüpont 

használatával a javítandó hibákat jelzi a rendszer. Az űrlapkezelő felső sorában található 

letöltéseknél a „letöltést PDF-be” menüpont kiválasztásával a dokumentum a számítógépen 

elmenthető. A beküldés gombra kattintva véglegesíthető az űrlap. A mellékletek 

csatolása az űrlap beküldése gomb megnyomása után lehetséges. Sikeres beküldéssel az 

űrlap a kiválasztott önkormányzathoz beküldésre került. 


