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8264 Szigliget, Kossuth utca 54. Telefon: 87/461-355 

 

 

Szám: SZ/837-3/2022. 

Ügyintéző: Sismándy-Kiss Réka 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89. 

§ (1) bekezdés értelmében hatóságom a tárgyi ügyben hozott döntéséről az alábbi közleményt 

közhírré teszi: 

A közzététel napja: 2022. 07. 20. 

Az eljáró hatóság neve: Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

A döntés száma: SZ/837-2/2022. 

A döntés tárgya: Aczél 3 Kft üzemi, szabadidős zajforrása zajkibocsátási határértéke 

A kérelmező ügyfél neve, lakcíme/székhelye: Aczél 3 Kft. (adószám: 11982489-2-42, 

székhely: 1085 Budapest, József krt. 71.) 

 

A döntés tartalma (kivonata): 

 

„HATÁROZAT 

 

Aczél 3 Kft. (adószám: 11982489-2-42, székhely: 1085 Budapest, József krt. 71. 

továbbiakban: Kérelmező) által üzemeltetett „3 Platán étterem” (8264 Szigliget, Soponyai út 

887/1 hrsz.) belterületi ingatlan új üzemi, szabadidős zajforrása részére  

 

zajkibocsátási határértéket állapítok meg:   

 

• Rózsahegyi utca 641 hrsz ingatlan védendő K-i telekhatárán, a domináns zajforrástól 73 m-re 

• Rózsahegyi utca 636 hrsz ingatlan védendő D-i telekhatárán, a domináns zajforrástól 50 m-re 

• Rózsahegyi utca 638 hrsz ingatlan  

• Rózsahegyi utca 637/1 hrsz ingatlan védendő homlokzata előtt az egyes padlószint felett 1,5 

méterre: 
 

nappal (06-22 óráig) 45 dBA, 

éjjel (22-06 óráig) 35 dBA vizsgált eredménnyel. 

 

Jelen határozatom az érintett üzemi, szabadidős zajforrás működéséig, illetve a zajhatárérték 

módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényes. 

 

Az Kérelmező a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkezett minden olyan 

változást, mely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül fenti határozatomra való 

hivatkozással bejelenteni köteles a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének. 

A zajterhelés esetleges megváltozását eredményező változásokat követő 1 hónapon belül az 

üzemeltetőnek ismételt műszeres méréssel kell ellenőriztetnie és szakértői véleménnyel kell 

igazolnia a vizsgált létesítményre a hatóság által megállapított zajkibocsátási határértékek 

maradéktalan teljesülését. A méréseket és a szakvéleményt a zajkibocsátási határétékek 

megállapításának, valamint a zaj-és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. 



KvVM rendelet (továbbiakban: KvVM rendelet) 4. számú mellékletben előírtak szerint kell 

végrehajtani és elkészíteni. 

 

A fentiekben megállapított zajkibocsátási határérték túllépése zajbírság fizetési 

kötelezettséget von maga után. 

Az ügyben illeték vagy eljárási költség nem merült fel. 

 

Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztályához címzett (8200 Veszprém, József Attila u. 36.), de a Szigligeti Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Jelen döntés- 

amennyiben ellene fellebbezést nem terjesztenek elő- a közléstől számított 15 nap elteltével 

külön értesítés nélkül is véglegessé válik. 

 

INDOKOLÁS 

 

Az üzemeltető zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmet nyújtott be 

Szigliget Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez, mint elsőfokú környezetvédelmi 

hatósághoz 2022. július 14-én, az általa üzemeltett (8264 Szigliget, Soponyai út 887/1 hrsz) 

„3 Platán étterem” új üzemi, szabadidős zajforrás létesítése okán.  
 

A kérelmező mellékelte a KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelem adatlapot. A 

zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelemhez rendelkezésre áll Farkas József e.v. 

(7400 Kaposvár, Ivánfahegyalja u. 21.) környezetvédelmi szakmérnök (szakértői engedély 

száma: SZKV-zr/14-0742.), által készített zajvizsgálati szakvélemény, melyben 

meghatározásra került a vizsgált létesítmény zajvédelmi hatásterülete és a várható zajterhelés 

üzemszerű működés mellett, valamint a méréshez használt eszközök hitelesítési 

bizonyítványa, illetve a területről készült zajtérkép. 
 

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

rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 10. § (1) szerint a környezeti zajt előidéző üzemi vagy 

szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és 

rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási 

határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. 
 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.rendelet) 9.§ (1) i) 

pontja szerint a Kormány környezetvédelmi hatóságként a települési önkormányzat jegyzőjét 

jelöli ki környezetvédelmi hatóságként.  
 

A Zajrendelet 1. számú melléklete értelmében a települési önkormányzat jegyzőjének 

hatáskörébe tartozó zaj-és rezgésvédelmi ügyek közé sorolható a kérelemmel érintett 

szolgáltatási tevékenység is. (A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE 

Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3073/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes 

meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló 

1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a vendéglátás: TEÁOR kód: 

5610 és 5620) 
 

https://www.google.com/maps?q=8200+Veszpr%C3%A9m,+J%C3%B3zsef+Attila+u.+36.&rlz=1C1GCEA_enHU884HU884&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwilkP-j2bDoAhVeQxUIHe05D3kQ_AUoAXoECAwQAw


A KvVM rendelet 1§. (1a) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási 

határértékét (a továbbiakban: zajkibocsátási határérték) az 1. számú mellékletben meghatározott 

módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani. 
 

A zajvédelmi dokumentáció alapján a vizsgált létesítmény Szigliget belterületén található, 

környezeti zajterhelés szempontjából különleges strand célú építési övezetben található. A 

vendéglátó egység Szigliget község DNy-i strandjánál a Soponyai út 887/1 hrsz-en lévő 

gazdasági területen, a K-st jelű strand ÉNy-i sarkában helyezkedik el. A legközelebbi 

védendő objektum a Soponyai út 636 hrsz-ú üdülő D-i telekhatára. A vendéglátó egység a 

terasza felől nyitott. A kiszolgáló térben gépi zeneszolgáltatás működik, amely internetes 

zeneszolgáltatásból és 2 db aktív hangfalból áll a strand felé fordítva. 22.00 óra után csak a 

strandon keresztül van bejárás. Az egységtől É-ra üdülőterület védendő objektumokkal, a 

többi irányban strand terület, nem védendő.  

 

Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2021. (VII.23.) számú rendeletében 

döntött Szigliget a szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzatról, melyben a környező 

terület területi besorolása alapján a fent nevezett terület „különleges strand célú építési 

övezet”. Ennek megfelelően a betartandó zajterhelési határértékek nappal 45 dBA, éjjel 35 

dBa. 

 

A hatályos település szerkezeti terv alapján a vizsgált ingatlan különleges strand célú építési 

övezet, a földhivatali nyilvántartás szerint kivett áruház besorolású terület, a természetben 

strandként működik. 
 

A zajvédelmi dokumentáció alapján kijelenthető, hogy a vizsgált vendéglátó egység által 

működtetett hangosító berendezések működésével összefüggésben kialakuló nappali és 

éjszakai környezeti zajterhelés megfelel az előírt zajhatárérték követelményeknek.  

 

A vendéglátó egység környezetében található üdülő övezetben a lakóépületek irányában a 

hatásterület az a vonal, ahol a vizsgált zajforrástól származó zajterhelés a nappali időszakban 

40 dBA. 

 

Fentiek alapján a tervezett tevékenység során, a vonatkozó zajterhelési határértékek 

teljesülnek. 
 

A benyújtott zajvédelmi dokumentációban a Zajrendelet 6. §-ának előírásai szerint megállapításra 

került a tárgyi telephely zajvédelmi hatásterülete.  

 

A zajvédelmi hatásterület a vendéglátó egység ingatlanjának területén kívül található, amely a 

következő utcában lévő ingatlanokat érinti: Rózsahegyi utca 

 

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

EüM együttes rendelet (továbbiakban: Zaj.hat.R) 1. számú melléklete szerint (üzemi és szabadidős 

létesítményektől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken): 

 

zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) nappal 

06-22 óra 

Határérték (LTH) az LAM 

megítélési szintre (dB) éjjel 22-06 

óra 

Üdülőterület, különleges területek 

közül az egészségügyi területek 

45 35  

Lakóterület – kisvárosias, 50 40 n  



kertvárosias, falusias beépítéssel 

 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a kérelmező által működtetett technológia zajterhelése 

a védendő homlokzatok előtt nem éri el a Zaj.hat.R rendelet által meghatározott határértéket. 

 

Felhívom a figyelmét az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló Szigliget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (VI.2.) önkormányzati rendeletének betartására 

a vendéglátó egység vonatkozásban.  

 

A zajkibocsátási határértéket a fentiek figyelembevételével a Zajrendelet 11 §. (2) bekezdése, 

illetve (5) bekezdése alapján a KvVM rendelet 1.§ -a és 1.számú melléklete szerint, a Zaj.hat. 

R. 2.§- (1)-(2) bekezdései és 1. sz. melléklete alapján a rendelkező részben foglaltak szerint 

állapítottam meg. 
 

A zajkibocsátási határérték túllépése esetén a zajbírság megállapításának lehetőségéről a 

Zajrendelet 26. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.” 

 

A fenti döntés teljes terjedelmében megtekinthető Szigliget Község Polgármesteri Hivatal 

8264 Szigliget, Kossuth u. 54. szám alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási 

időben: hétfő 7.30 – 16.00 szerda 08.00 – 16.00, péntek 8.00 – 13.30. 

 

 

Szigliget, 2022. július 20. 

 

Tóthné dr. Titz Éva 

                jegyző 

 


