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

 
Üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó szabályok 

  
10. § (1) Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a 
tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) 
bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási 
határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. 
 

(2) Ha az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a környezeti zajkibocsátási határérték 

megállapítása iránti kérelem benyújtását elmulasztja, a környezetvédelmi hatóság - megfelelő a 

környezeti zajforráson belül elhelyezett egyedi zajforrások számának és a hatásterület méréssel 

történő megállapításának szükségessége mérlegelésével megállapított határidő tűzése mellett - 

felhívja annak teljesítésére. 

(3) 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. 

 
 
11. § (1) Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) 
bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az 
üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a 
környezetvédelmi hatósághoz. 
  
(2) A kérelem alapján a környezetvédelmi hatóság:  

a) környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési határidejét,  
b) rezgésterhelés okozója részére előírja a rezgésterhelési határérték teljesítésének határidejét. 

  
(3) Ha a környezetvédelmi hatóság 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. 
 

(5) Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője 

a) a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, 

amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül, 

b)  a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet] 2/B. § (1) bekezdése szerinti felmentés alkalmazásának szándékát a felmentéssel 

érintett rendezvény első napja előtt legalább 20 nappal 

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a 

környezetvédelmi hatóságnak. 

(5a) A környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés alapján, amennyiben 

szükséges, a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, 

illetve új kibocsátási határértéket állapít meg. 



(5b) Ha a környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés b) pontja szerinti bejelentés alapján azt állapítja 

meg, hogy a bejelentő a felmentés igénybevételére a bejelentésben szereplő feltételekkel nem 

jogosult, hivatalból indított eljárás keretében a rendezvény megtartását megtiltja. 

(5c) Az (5b) bekezdés szerinti eljárást a környezetvédelmi hatóság automatikus döntéshozatali eljárás 

keretében folytatja le. 

(5d) A környezetvédelmi hatóság az (5b) bekezdés szerint megtiltott rendezvény tervezett 

időpontjában a helyszínen hatósági ellenőrzést tart. 

 (6) Amennyiben környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásnak minősülő tevékenység 

végzése bejelentés- vagy engedélyköteles, a hatóság, amely a bejelentéssel kapcsolatosan vagy az 

engedély kiadására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik, a tevékenység megszűnéséről történő 

értesülést követően haladéktalanul értesíti a környezetvédelmi hatóságot. 

 
Zaj- és rezgésbírság 

 
 

26. § (1)  A környezetvédelmi hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény 

szerinti környezetvédelmi bírságot 

a) az üzemi vagy szabadidős zajforrás által okozott 

aa) zajkibocsátási határérték túllépése esetén a védendő terület jellegétől függően a 3. számú 

melléklet 1.1 alpontja vagy 1.2 alpontja, 

ab) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2/B. § (1) bekezdése szerinti felmentés idejére 

vonatkozó zajterhelési határérték túllépése esetén a 3. számú melléklet 1.4 alpontja, 

b) az üzemi vagy szabadidős zajforrás által a védendő helyiségekben okozott zajterhelési 

határértékek túllépése esetén a 3. számú melléklet 1.3. alpontja, 

c) az építési zajforrás által okozott zajterhelési határérték túllépése esetén a 3. számú melléklet 2. 

pontja, 

d) a környezeti rezgésforrás által okozott rezgésterhelési határérték túllépése esetén a 3. számú 

melléklet 3. pontja, 

e) a jogszabályban vagy hatósági határozatban foglalt kötelezettségek megszegése esetén a 3. számú 

melléklet 4. pontja 

alapján állapítja meg (a továbbiakban: zaj- és rezgésbírság). 
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