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Száma:3106-2/2015. 

Ügyintéző: Takács Lászlóné    

Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása  

                                                                                              Művészetek Völgye  Fesztivál idejére  

 

H A T Á R O Z A T 
 

 

 

Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 8294. Kapolcs, Kossuth u.35.sz.  ) képviseletében 

ügyintézésben eljáró : Hegedüs Ágnes ügyvezető ) kérelmére – Kapolcs község  belterületén, 

Taliándörögd község belterületén megrendezésre kerülő, „25. Művészetek Völgye Fesztivál”  

elnevezésű kulturális fesztiválra, 2015.július 24. napján 10:00 órától- 2015. augusztus 2. 

napján 24:00 óráig megrendezésre kerülő zenés rendezvény, az üzemi, szabadidős 

létesítményekre vonatkozó eseti  zajkibocsátási határérték mértékét (nappali időszakban 

06.00- 22.00 óráig) 50 dB-ben, éjjeli időszakban (22.00-06.00 óráig) 40 dB-ben állapítom meg. 

 

 

Hatásterület: Kapolcs község belterülete 

Zajforrás működési helye: 

 
8294 Kapolcs, Jókai u.  Blue sPot Cafe; 

8294.Kapolcs, Kossuth u. 18/a. Momentán Udvar; 

8294.Kapolcs Kossuth u. 1. Malompart; 

8294.Kapolcs Dózsa Gy.u.69. Kaláka Versudvar.; 

8294.Kapolcs Kossuth u. 60. Muharay Udvar.; 

8294.Kapolcs Kossuth u. 57. Design Terminal.; 

8294.Kapolcs Petőfi u.57. Harcsa Veronika Udvar; 

8294.Kapolcs Kossuth u. 14. Fono Folkudvar 

8294 Kapolcs Jókai u. 8.Gólya-Udvar 

 

Hatásterület: Taliándörögd község belterülete 

Zajforrás működési helye: 

 

8295 Taliándörögd Klastrom 

8295 Taliándörögd Óvoda, Elevenkert 

 

A határértékek betartásáról, a hatásterületen, Hegedűs Ágnes ügyvezető , mint a Művészetek 

Völgye Nonprofit Kft. 8294. Kapolcs, Kossuth u.35.sz.  adószáma: 24860248-2-19) képviseletében 

az ügyintézésben eljáró képviselője,  a „ 25. Művészetek Völgye Fesztivál”. elnevezésű rendezvény 

ideje alatt, a fenti  – a rendezvény  során használt- területeken mindvégig köteles  gondoskodni.  

 

Felhívom kötelezett figyelmét, hogy jelen határozatomban foglaltak be nem tartása esetén eljárási  

bírságot fogok kiszabni, melynek összege természetes személy esetén 5.000,- Ft- 500.000,- Ft-ig, 

míg jogi személyek esetén 5.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig terjedhet. A bírság egy eljárásban, 

ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is 

kiszabható.  
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Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közép- Dunántúli  Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Felügyelőséghez (8002 Székesfehérvár, Pf.137.)  címzett, de hatóságomnál két 

példányban benyújtott, 10.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott, fellebbezéssel lehet élni. 

 

Indokolás  
 

Hegedűs Ágnes ,  mint a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. kft. ügyintézésre jogosult képviselője,  

a rendezvény által használt- területekre, 2015. július 24. 10:00 órától 2015. augusztus 2. 24:00 óráig 

tartó időszakra, Művészetek Völgye Fesztivál, elnevezésű rendezvényre vonatkozóan – a 

zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 

módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú  melléklet szerinti-  zajengedély iránti 

kérelmet nyújtott be, 2015. június 18-án  a Hivatalomhoz,valamint lerótta az eljárás lefolytatásért 

fizetendő eljárási illetéket.   

 

A 27/2008. KvVm- EüM rendelet 2.§ 1. bekezdés 1. melléklete alapján zajterhelési határérték zajtól 

védendő terülten (falusias lakóterületen) nappal 06-22 óra között 50 dB, éjjel 22-06 óra  között 40 

dB.   

 

Rendezvények egyrészt Kapolcs település egész területét érintik, ezért a hatásterület Kapolcs 

község belterülete, valamint Taliándörögd község belterületét részben.  Az érintett ingatlanok 

Kapolcs község  Képviselő- testületének által elfogadott 2/2004.(II.13.) helyi építési szabályzat  

alapján, valamint Taliándörögd község Képviselőtestülete által elfogadott 1/2006.(II.2.) helyi építési 

szabályzat alapján a rendezvény helyszínei falusias lakóövezetbe tartoznak. A zajkibocsátási 

határértékeket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a Zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján 

állapítottam meg.  

 

A környezeti zajforrás területén, hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely 

határérték – túllépést okozhat a fenti számra hivatkozással – köteles bejelenteni a környezetvédelmi 

hatóságnak a változást követően azonnal.  A környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, 

amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja, vagy visszavonja, ill. új határértéket 

állapít meg. 

 

Tájékoztatom, hogy a megállapított eseti  zajkibocsátási határértékek túllépése, a hatósági 

határozatban foglalt kötelezettségeinek nem teljesítése, valamint a zaj elleni védelemmel 

kapcsolatos adatszolgáltatási, változás- bejelentési kötelezettségének nem vagy nem megfelelő 

teljesítése zajbírság kivetését vonja maga után.   

 

Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben a tervezett szabadtéri rendezvényen a várható 

látogatószám meghaladja a 23/2011. (III.8.) Kormányrendeletben meghatározott 

látogatószámot rendezvénytartási engedélyt is kötelező  beszereznie.  

 

Határozatomat a Ket. 71. § (1) bekezdése, továbbá a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 10. §-a, a 

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

EüM együttes rendelet 2. § 4. bekezdése alapján, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet valamint 

Kapolcs község  Képviselő-testülete a helyi építési szabályokról szóló 2/2004.(II.13.) rendelet, 

Taliándörögd község Képviselőtestülete által elfogadott 1/2006.(II.2.) helyi építési szabályzat 

alapján hoztam meg.  
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A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. számú melléklete 

az Egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási illetékek 2. a) pontja 

alapján állapítottam meg, mely szerint az elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke az 

alapeljárás illetékének kétszerese, azaz 10.000 Ft.  

 

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Kormányrendelet 4.§ (1) bekezdésére alapítom. 

Az eljárási bírságról szóló tájékoztatás a Ket. 61.§ (1)- (3) bekezdésein alapul. A rendezőt zajbírság 

megfizetésére a Korm. rendelet 26. §(1)bekezdése alapján kötelezhetem.  

A fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése, 99. § (1), valamint Korm. rendelet 4. § (2) 

bekezdése alapján biztosítottam.  

 

Értesülnek külön jegyzéken!  

 

Monostorapáti, 2015. június 19.  

Takács Lászlóné 

                                                                               jegyző 
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Határozatról értesülnek: 

 

1./ Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 8294. Kapolcs, Kossuth u.35.sz.   

2./ Érintettek hirdetményi úton  

3./ Irattár  

 


