
2. számú melléklet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez 

KÉRELEM  

Üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására 

A .............................................................................................................., mint I. fokú 

környezetvédelmi hatóság részére. 

A ............................................. sz. rendelet ................................... alapján kérem a zajkibocsátási 

határérték megállapítását az alább megnevezett üzemi, szabadidős
1
 zajforrásra. 

1. A kérelmező (üzemeltető) 

neve: 

KSH száma: 

székhelye: 

ügyintéző neve: 

telefonszáma: 

KÜJ szám: 

2. Üzemi, szabadidős zajforrás, amelyre a zajkibocsátási határértéket meg kell állapítani: 

megnevezése: 

címe: 

telephely EOV koordinátái: 

KTJ száma: 

3. A kérelem indoka
2
: 

a) új üzemi, szabadidős zajforrás létesítése, 

b) az üzemelés közben bekövetkezett változások miatt a hatásterület és ezzel együtt a védendő 

területek, épületek megváltoztak, 

c) a településrendezési tervben bekövetkezett változások miatt a védendő területek, épületek 

köre megváltozott, 

d) a településrendezési tervben bekövetkezett változások miatt a védendő területek, épületek 

zajvédelmi besorolása megváltozott, 

e) üzemeltető személyben változás következett be, 

f) egyéb: ............................................................................................................................... 

4. A zajforrás (a tervezett, illetve a meglévő létesítményben folytatott tevékenység, alkalmazott 

technológia, helyhez kötött vagy mozgó berendezés, üzemi, szabadidős zajforrásnak minősülő 

tevékenység) rövid leírása, ismertetése: 

5. Az üzemi, szabadidős zajforrás működési rendje: 

a) Műszak vagy nyitvatartási, működési idő 

 

 

                                                 
1
 A megfelelő válasz aláhúzandó! 

2
 A megfelelő válasz aláhúzandó! 



         Zajforrás működési ideje 

 Technológia  

elnevezése 

 Zajforrás  

jele 

 Zajforrás  

elnevezése 

 A zajforrás  

működési helye 

 nappal  

-tól, -ig 

 éjjel  

-tól, -ig 

            

            

            

            

            

      

b) Szezonális (nyári, téli vagy más) működési rend: 

c) Nem rendszeresen működő zajforrásokra vonatkozó adatok (pl. szükségáramforrások) 
          

 Technológia  

elnevezése 

 Zajforrás  

jele 

 Zajforrás  

elnevezése 

 A zajforrás működési  

helye 

 Zajforrás működési 

ideje  

(h/év) 

          

          

          

          

          

          

          

6. A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása: 
        

  

Ingatlan helyrajzi száma 

   

Közterület elnevezése 

   

Házszám 

 A védendő épület  

Építményjegyzék szerinti  

besorolása 

        

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

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

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

cégszerű aláírás



ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) a személyes adatokat a rá ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlásának keretében vagy közérdekből végzett feladata ellátásához 

kapcsolódóan célhoz kötötten a vonatkozó jogszabályokban, a Hivatal belső szabályzataiban, 

utasításaiban meghatározottakra figyelemmel, az ott meghatározott ideig kezeli. A Hivatal az 

általa kezelt személyes adatokat kizárólag akkor továbbítja, ha annak jogszabályi feltételei 

fennállnak, vagy egyéb jogalapon arra jogszerűen sor kerülhet, illetőleg az az ügyfél jogos 

érdekéből szükséges. 

Hivatalunk Adatvédelmi tájékoztatója elektronikusan a http://zalaegerszeg.hu oldalon található, 

papír alapon ügyfélfogadási időben a Hivatal valamennyi szervezeti egységének titkárságán 

megtekinthető. 

 

Fenti tájékoztató alapján személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. 

 

 

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

 

………………………………………… 

              aláírás 

 

http://zalaegerszeg.hu/

