14/2005. (IV.19) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete
a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről
szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint a szabálysértésekről szóló
1999. évi LXIX. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések
1. § E rendelet célja, hogy Budapest-Csepel Önkormányzata közigazgatási területén az
emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében megállapítsa a zaj elleni védelem
helyi szabályait.
A rendelet hatálya
2. § (1) E rendelet hatálya Budapest-Csepel Önkormányzata közigazgatási területén minden
természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre
kiterjed, aki illetve amely állandó vagy ideiglenes jelleggel zajkibocsátással járó tevékenységet
végez, zajforrást üzemeltet, hangosító berendezést használ.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően Budapest-Csepel
Önkormányzata közigazgatási területén nyújtott utcai zeneszolgáltatásra és éneklésre.
Értelmező rendelkezések
3. § (1) E rendelet alkalmazása során:
a) zaj: olyan hang, amely nem kívánatosnak, zavarónak, kellemetlennek vagy károsnak
minősül.
b) zajkibocsátás: a zajforrás működése nyomán keltett hangsugárzás.
c) zajterhelés: a zajforrások által okozott fizikai hatás meghatározott helyen, rendszerint az
ember tartózkodási helyén.
d) megengedett zajszint: a zaj hangnyomásszintben vagy A-hangnyomásszintben kifejezett
határértéke (megengedett zajkibocsátási határérték, megengedett zajterhelési határérték).
e) zajvizsgálat: olyan vizsgálat, amely magában foglalja a zajmérést, a zajértékelést és az
akusztikai számítások alapján készített elemzést.
f) veszélyes mértékű zaj: ami a vonatkozó zajterhelési, illetőleg a környezetvédelmi hatóság
által megállapított zajkibocsátási határértéket meghaladja, illetve amelyre határértéket nem
lehet előírni, a zajkeltés azonos körülmények között nem ismételhető, de érzékszervi észleléssel
megállapíthatóan az emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja,
g) védendő épület: a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1., 2. és 3. sz.
mellékletében meghatározott területeken található épület, épületrész,
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h) védendő homlokzat: az (1) bekezdés g) pontja szerinti védendő épület homlokzata.
(2) E rendelet alkalmazása során zajforrásnak minősül:
a) minden olyan hangforrás, amelynek hangja valamely szempontból zajnak minősül,
b) szabad térben zajt előidéző, szabad vagy zárt térben működő, szolgáltató tevékenységet
ellátó létesítmények, telephelyek, gépek, berendezések és tevékenységek,
c) a vendéglátóipari és kereskedelmi létesítményekhez kapcsolódó zárt- és szabad térben
történő zeneszolgáltatás, utcai zenélés, éneklés,
d) szabadtéri mozi, színpad, művelődési ház, térzene, vidámpark, cirkusz, zenekari
próbaterem,
e) üdülő,üdülőtábor, kemping, sportpálya, strandfürdő,
f) lakó- és középületek védendő helyiségeiben zajt előidéző, a védendő vagy azzal
szomszédos épületben működő szolgáltató tevékenységet ellátó új és már működő üzemi
létesítmények, telephelyek, gépek, berendezések és tevékenységek.
(3) E rendelet alkalmazása során az üzemi létesítmények körébe tartoznak:
a) az ipari és agrárlétesítmények és tevékenységek,
b) a kereskedelmi- és vendéglátó létesítmények, tevékenységek,
c) a közösségi- és személyi szolgáltatást nyújtó intézmények és tevékenységek,
d) a kulturális- és zeneszolgáltatást nyújtó létesítmények, tevékenységek,
e) a szabadidő eltöltésére szolgáló létesítmények, tevékenységek (sport, kultúra, zene),
f) építőipari tevékenységek, gépek és berendezések működtetése,
g) közlekedési zajforrás,
h) a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés és reklám célú tevékenységek,
i) a hangosító berendezések működtetésével járó tevékenységek, létesítmények.
(4) E rendelet szempontjából hangosító berendezésnek minősül bármely hangsugárzó vagy
műsorforrás (rádió, televízió), beleértve ebbe az élő zene és élő műsor szolgáltatására alkalmas
eszközt és berendezést is.

II. Fejezet
Zajvédelmi követelmények
4. § (1) Zajt előidéző új létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és egyéb helyhez
kötött zajforrást (a továbbiakban: üzemi létesítményt) csak olyan módon szabad tervezni,
létesíteni és üzembe helyezni, meglévőt bővíteni, felújítani, korszerűsíteni, valamint bontási- és
építési munkát végezni, hogy azok rendeltetésszerű használata, illetőleg a bontási- és építési
munka során keletkező zaj a veszélyes mértéket ne haladja meg.
(2) A zajforrásoktól származó külső környezeti zajterhelés – az e rendeletben szabályozott
kivételekkel – nem haladhatja meg a területi funkciónak megfelelő, vonatkozó – a rendelet 1.
sz. mellékletében meghatározott – zajterhelési határértékeket.
5. § (1) Környezeti zaj elleni védelem szempontjából üzemi létesítmény építéséhez és
telepítéséhez, üzembe helyezéséhez, felújításához, illetve bővítéséhez és korszerűsítéséhez
hatósági engedély szükséges.
(2) A külső környezetben zajt előidéző zajforrásra zajkibocsátási határérték megállapítását
köteles kérni a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 25. §. szerinti
esetekben a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóságtól
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a) üzemi létesítmény létesítése, üzembe helyezése, illetőleg üzemi létesítmény felújítása,
bővítése és korszerűsítése esetén a munka megkezdését legkevesebb 30 nappal megelőzően az
építtető,
b) jelentős építési munka esetén a munka megkezdése előtt legkevesebb 30 nappal a
kivitelező,
c) építést nem igénylő tevékenység megkezdése előtt 30 nappal az üzemeltető,
d) üzemeltető változása esetén az új üzemeltető, illetve több üzemeltető esetén az
üzemeltetők mindegyike a változást követő 15 napon belül, amennyiben az új üzemeltető nem
tekinthető jogutódnak.
(3) A környezetvédelmi hatóság döntésének betartását a (2) bekezdés a)-d) pontjában
jelzetteknek folyamatosan biztosítaniuk kell.
(4) A zajkibocsátási határérték megállapításától el lehet tekinteni, ha a zajterhelési
határértékek teljesüléséről a tervező, a kivitelező vagy üzemeltető írásbeli nyilatkozatot nyújt
be az illetékes környezetvédelmi hatósághoz, és a nyilatkozatában foglalt adatokat akusztikai
számításokkal, illetve zajmérésen alapuló szakvéleménnyel igazolja.
6. § (1) Az épületen belül vagy azzal egybeépített épületben működő zajforrástól származó
zajterhelés, valamint a védendő helyiség közelében működő azon zajforrás okozta zajterhelés,
melynek hangja testhang-vezetéssel jut a védendő helyisége (több zajforrás esetén a
zajforrásoktól együttesen) nem haladhatja meg a vonatkozó – 2. sz. mellékletben rögzített –
zajterhelési határértékeket. Az épületszerkezetek test- és hangszigetelését a vonatkozó
szabványok követelményeinek megfelelően kell kialakítani.
(2) Lakó- és középületek helyiségeiben a rövid ideig tartó zajesemények megítélési
legnagyobb A-hangnyomásszintje az (1) bekezdés szerinti határértékeket 10 dB-nél nagyobb
mértékben nem haladhatja meg.
7. § (1) Szabad térben, védendő épület homlokzatától számított 15 méteren belül élő- és gépi
zeneszolgáltatás, hangosító berendezés működtetése tilos.
(2) Szabadtéri zajt keltő tevékenység (vendéglátó létesítmények kerthelyiségének, valamint
bármely kulturális-, szórakoztató- és sportlétesítmény működtetése, stb.) – a lakóterületen
belüli üzletek, raktárak áruval történő feltöltése kivételével – 22 óra és 06 óra között tilos.
(3) Szabad térben élőzene szolgáltatás, élőzene szolgáltatással együtt járó gépi kihangosítás,
utcai zenélés, éneklés 22 óra és 06 óra között tilos.
(4) Az utcai zenélés és éneklés nem zavarhatja a lakók nyugalmát, a munkahelyen dolgozókat
és nem sértheti a közízlést.
(5) Közterületen tervezett vagy rendszeres utcai zenéléshez és énekléshez a közterülethasználat rendjének szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 18.) Budapest-Csepel Önkormányzata
Kt. rendelete 2. § (1) bekezdésében hivatkozott tulajdonosi hozzájárulás is szükséges.
8. § (1) Lakóépületekben, valamint a hozzájuk tartozó közösségi és közös használatra
szolgáló helyiségekben és területeken is be kell tartani a zaj elleni védelemre vonatkozó
szabályokat.
(2) Lakóépületben a különösen zajos építési-szerelési technológiák (pl. falvésés), –
amennyiben a társasház vagy lakásszövetkezet Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint
házirendje más előírásokat nem tartalmaz –
a) hétköznapokon kizárólag 08 óra és 20 óra között,
b) szombat, vasárnap és ünnepnapokon 10 óra és 18 óra között engedélyezett,
egy óra időtartamot meghaladóan pedig csak a közös képviseletet ellátó személy, valamint az
érintettek előzetes értesítését követően végezhetőek.
(3) Lakókörnyezetben zajos ipari tevékenység a vonatkozó zajterhelési határértékek
teljesülésétől függetlenül csak épületen belül zárt térben végezhető.
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(4) Kertépítéssel- és fenntartással, valamint járda-, útburkolat bontással kapcsolatos zajt keltő
tevékenység végzése és zajforrások működtetése a lakóövezetben – a rendkívüli kárelhárítás
esetét kivéve
a) hétköznapokon 06 óra és 20 óra között,
b) szombat, vasárnap és ünnepnapokon 10 óra és 18 óra között
engedélyezett.
9. § A közlekedésből származó zaj megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjének és
határértékeinek meghatározásánál a rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak az irányadók.

III. Fejezet
Engedélyeztetés
10. § (1) Új zajforrás telepítését, zajjal járó tevékenység végzését az üzembeállítás, illetve a
tevékenység megkezdése előtt az 5. §(2) bekezdésében meghatározott személynek
engedélyeztetnie kell. A kérelemhez csatolni kell
a) a rendelet 3. sz. melléklete szerinti Adatlapot,
b) építési engedélyhez kötött új, valamint felújításra, korszerűsítésre, bővítésre kerülő
zajforrással kapcsolatos engedélyezési eljárásban az engedélyezési tervekhez zajvédelmi
munkarészt,
c) zajvédelmi vagy akusztikai szakértői engedéllyel rendelkező szakértő által készített
szakértői véleményt, amely igazolja, hogy a zajforrás működtetése, illetve a tevékenység
folytatása során az általa okozott zaj az egyéb zajforrások hatását is tekintve nem lépi túl a
veszélyes mértéket, illetőleg meghatározza e rendelet előírásai teljesülésének műszaki és egyéb
feltételeit.
(2) Amennyiben a zajforrás, vagy a zajt keltő tevékenység környezetében védendő helyiség
van, a (1) bekezdés c) pontja szerinti szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell
a) az engedélyezendő létesítmény és a szomszédos védendő helyiség(ek) közötti
léghangszigetelés – valamint az engedélyezendő létesítmény jellege szerint az engedélyező
hatóság által indokoltnak tartott – lépéshangszigetelés – vizsgálat eredményét,
b) bizonyítani kell a zajos helyiség(ek) és a védendő helyiség(ek) közötti épületszerkezet
léghang – és szükség esetén a lépéshangszigetelésének - megfelelőségét,
c) tartalmaznia kell a zajvédelmi szempontból védendő épületek jelenlegi háttérterhelését és
a várható zajterhelést, illetve bizonyítania kell a zajterhelési határértékek teljesülését, továbbá
meg kell határozni az előírt határértékek teljesülésének műszaki és egyéb üzemelési feltételeit.
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(3) A zajforrás üzembe helyezésekor, a tevékenység megkezdésekor e rendelet szerinti
zajkibocsátási, illetőleg zajterhelési határértékek teljesülését az üzemeltető, illetve a
tevékenység szervezője köteles műszeres mérés alapján készített szakvéleményben, mérési
jegyzőkönyvben igazolni.
(4) Használatba vételi engedély akkor adható, ha az engedély jogosultja szakértői
véleménnyel igazolja, hogy veszélyes mértékű zajhatások a használat során nem keletkeznek.
(5) Meglévő zajforrás üzemeltetéséhez, a zajt keltő tevékenység folytatásához az üzemeltető,
illetve a tevékenység szervezője e rendelet hatálybalépését követő egy éven belül –
panaszbejelentés esetén a hatóság felhívására haladéktalanul – e §-nak megfelelően
üzemeltetési engedély iránti kérelem előterjesztésére köteles.
(6) Jelentős építési munka csak a zajkibocsátási határértéket előíró jogerős és végrehajtható
határozat birtokában kezdhető el.
11. § (1) Az engedély akkor adható meg, ha a környezetében található védendő területeken és
az ott elhelyezett épületek védendő homlokzatai előtt 2 méterre az előírt zajterhelési
határértékek teljesülnek.
(2) A működés megkezdése után minden, környezeti zajkibocsátás szempontjából lényeges
változást 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A környezetvédelmi
hatóság a bejelentés alapján előírhatja a zajkibocsátást minősítő új szakvélemény benyújtását.

IV. Fejezet
Eljárási rendelkezések
12. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó zajforrások által okozott zaj elleni lakossági bejelentés
alapján a vizsgálatot a környezetvédelmi hatóság végezteti el. Ebben az esetben a vizsgálat
költségeit – a mennyiben a vizsgálat eredménye a határérték túllépését igazolja – a zajforrás
üzemeltetője köteles viselni.
13. § (1) A zajterhelési határérték túllépése esetén a túllépést okozó tevékenységet ellátó
létesítményre zajkibocsátási határértéket kell megállapítani a teljesítési határidő, valamint a
határérték teljesülésének méréssel történő igazolási kötelezettsége mellett.
(2) Az üzemeltető új zajvizsgálat elvégzésére kötelezhető, ha a zajforrás működésében –
figyelemmel a 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltakra – olyan
változás következik be, ami a határérték teljesülése szempontjából jelentős.
14. § (1) Az épületen belül vagy azzal egybeépített épületben működő zajforrás által a
védendő helyiségben okozott, a zajterhelési határértéket meghaladó zajterhelés csökkentésére
és ennek méréssel történő igazolására az üzemeltetőt – határidő megállapításával – kötelezni
kell.
(2) Amennyiben feltételezhető, hogy a zajforrás és a szomszédos védendő helyiség közötti
hangszigetelés nem megfelelő (például a szórakozó- és vendéglátóhely közönségétől származó
zajok hallatszanak át a szomszédos lakásba) – az üzemeltető az épületen belül hangszigetelés
műszeres vizsgálatára és az erről szóló szakvélemény bemutatására, szükség esetén a
hangszigetelés javítására és az eredmény műszeres méréssel történő igazolására kötelezhető.
(3) Amennyiben az üzemeltető nem teljesíti az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerinti
hatósági előírásokat, a kötelezés az államigazgatási eljárás szabályai szerint kikényszeríthető,
illetve el kell rendelni a zajt okozó berendezés működésének, illetve a tevékenység végzésének
korlátozását, vagy felfüggesztését.
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15. § (1) A hangosító berendezés engedélytől eltérő működése esetén a 12. § rendelkezései az
irányadóak.
(2) Amennyiben a hangosító berendezés üzemeltetője a felszólításnak nem tesz eleget, a
berendezés további üzemeltetését meg kell tiltani.

V. Fejezet
Szabálysértés
16. § Aki e rendelet
a) 5. § (1) bekezdésében meghatározott engedély nélkül kezdi meg az üzemi létesítmény
építését, telepítését, üzembe helyezését, felújítását illetve bővítését és korszerűsítését,
b) az 5. § (2) bekezdése szerinti zajkibocsátási határérték megállapítását határidőben nem
kéri,
c) az 5. § (3) bekezdésében rögzített kötelezettségének a hatóság felszólítása ellenére nem
tesz eleget,
d) a 7. § (1), (2), (3) és (4) bekezdésében foglaltakkal ellentétesen kelt szabadtéri zajt,
e) 8. §-ban meghatározott szabályokat nem tartja be
szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

VI. Fejezet
Egyéb rendelkezések
17. § (1) Az előírt zajterhelési határértékek túllépéséhez való hozzájárulás a legfeljebb 3
napig tartó zenés vagy egyéb módon zajos rendezvények esetében
a) nappali időszakban (06 óra és 22 óra között) legfeljebb 8 óra időtartamban és legfeljebb
10dB,
b) éjjel (22 óra és 06 óra között) legfeljebb 4 óra időtartamban és legfeljebb 10dB mértékig
engedélyezhető.
(2) Abban az esetben, amennyiben a zajforrás üzemeltetője nem teljesíti a rendeletben előírt
követelményeket, továbbá felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a
telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a
telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI.11.) Korm. sz. rendeletben, illetve az üzletek
működéséről és a belkereskedelmi tevékenységek folytatásának feltételeiről szóló 4/1997.
(I.22.) Korm. sz. rendeletben foglaltak alapján kell eljárni.
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VII. Fejezet
Záró rendelkezések
18. § E rendelet hatálya alá tartozó bármely létesítmény üzemeltetője és tevékenység végzője
köteles közreműködni a tevékenységhez kapcsolódó járulékos zajok elleni védelem
megvalósításában.
19. § (1) E rendelet 2005. május 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit hatálybalépést
követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest-Csepel Önkormányzata a zajvédelem
helyi szabályozásáról szóló 43/1994. (X.18.) Kt. számú rendelete hatályát veszti.

Tóth Mihály
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: .....................................
Ábrahámné Turner Rita
Szervezési Irodavezető
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1. Sz. Melléklet
Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken
Sorszám
1.

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre
(dB)
nappal 6-22 óra
éjjel 22-6 óra
45
35

Zajtól védendő terület
Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti
terület kijelölt része
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület
Gazdasági terület és különleges terület

2.
3.
4.

50
55
60

40
45
50

Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő
területeken

Sorszám
1.
2.
3.
4.

Zajtól védendő terület
Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi
terület, védett természeti terület kijelölt
része
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias,
falusias, telepszerű beépítésű)
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű),
vegyes terület
Gazdasági terület és különleges terület

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre
(dB)
ha az építési munka időtartama
1 hónap vagy kevesebb
1 hónap felett 1 évig
1 évnél több
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
6-22 óra
22-6 óra
6-22 óra
22-6 óra
60
45
55
40
50
35
65

50

60

45

55

40

70

55

65

50

60

45

70

55

70

55

65

50

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

Sorszám

1.

2.
3.
4.

Zajtól védendő terület

Üdülőterület, gyógyhely,
egészségügyi terület, védett
természeti terület kijelölt
része
Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű)
Lakóterület (nagyvárosias
beépítésű), vegyes terület
Gazdasági terület és
különleges terület

üdülő-, lakóépületek
és közintézmények
közötti forgalomtól
elzárt területeken;
pihenésre kijelölt
közterületeken

Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre
(dB)
kiszolgáló út;
gyűjtőút;
átmenő forgalom
összekötőút;
nélküli út mentén
bekötőút; egyéb
közút; vasúti
mellékvonal és
pályaudvara; repülőtér, illetve helikopterállomás, -leszállóhely mentén
nappal
éjjel
nappal
éjjel
6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra
50
40
55
45

autópálya; autóút; I.
rendű főút; II. rendű
főút; autóbuszpályaudvar; vasúti
fővonal és pályaudvara; repülőtér,
illetve helikopterállomás, -leszállóhely mentén
nappal
éjjel
6-22 óra 22-6 óra
60
50

nappal
6-22 óra
45

éjjel
22-6 óra
35

50

40

55

45

60

50

65

55

55

45

60

50

65

55

65

55

60

50

65

55

65

55

65

55
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2. Sz. Melléklet
A zaj terhelési határértékei épületek zajtól védendő helyiségeiben
Sorszám
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zajtól védendő helyiség
Kórtermek és betegszobák
Kórházak, rendelőintézetek kezelő- és műtőhelyiségei
Egyéb orvosi rendelő- és kezelőhelyiségek
Tantermek, előadó- és foglalkoztató termek bölcsődékben,
óvodákban és oktatási intézményekben; ülés- és
tárgyalótermek; könyvtári olvasótermek; tanári szobák;
intézmények akusztikai szempontból igényes irodahelyiségei
Lakószobák lakásokban, szociális otthonokban, üdülőkben
Lakószobák szállodákban, panziókban, munkásszállókban,
diákotthonokban, üdülőházakban
Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakásokban
Szállodák, panziók, üdülők, szociális otthonok,
munkásszállók és diákotthonok közös helyiségei
Éttermek, eszpresszók
Kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve
vendéglátó helyiségei; várótermek; intézmények akusztikai
szempontból kevésbé igényes helyiségei

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre
(dB)
nappal 6-22 óra
éjjel 22-6 óra
35
30
35
40
40

40
45

30
35
45
50
55
60
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3. Sz. Melléklet
ZAJVÉDELMI ADATLAP
zenés szórakozó- és vendéglátóhelyen hangosító berendezés üzemeltetésének kérelmezéséhez

1.Üzemeltető neve: ………………………………………………………………………………
2.Címe: ……………………………………………………Tel: …………………………………
3.A létesítmény megnevezése: …………………………………………………………………..
4.Címe: …………………………………………………….Tel: ………………………………..
5.Nyitvatartási idő: …………-tól …………..-ig, időszak: ……………………………………..
…………-tól …………..-ig, időszak: ……………………………………..
6.A létesítmény elhelyezkedése:
- önálló épületben
- lakóházban

7.A létesítmény környezetében elhelyezkedő leközelebbi védendő épület (lakóépületek, iskola, óvoda):
…………………………………………….. méterre
-

más épület: ……………………………… méterre

-

lakás fölötte

mellette

alatta

8.A létesítmény közelében található más hasonló létesítmény:
- nincs
- van

, neve és címe: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...
9.A létesítmény rendelkezik-e mesterséges szellőztető berendezéssel/klímaberendezéssel:
- nem
- igen

, a szellőző/klímaberendezés elhelyezése: …………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………...
10.A szellőző/klímaberendezés működése:
folyamatos

csak nappal

szakaszos

csak nappal

nappal / éjjel
nappal / éjjel

11.A zeneszolgáltatás időtartama:
nappal: …………………-tól ………………-ig
éjjel: …………………….-tól ………………-ig

1
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12.A zeneszolgáltatás módja:
élőzene

gépi zene

zárt térben

szabadban

élőzene gépi kihangosítással együtt

A zeneszolgáltatás pontos megnevezése: ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...
13. A zeneszolgáltatás rendszeres (minden nap)
meghatározott napokon

…………………………………………………………..

eseti jelleggel, mégpedig …………………………………………………………………...
14. A létesítést megelőzően
akusztikai vizsgálat, mérés

volt

nem volt

akusztikai tervezés

volt

nem volt

Dátum: …………………………………….

……………………………………………
(aláírás)
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