
 

Tárgy: A Budapest XX. kerület, 170021 hrsz-ú belterületi ingatlanon működő sportpályára 

vonatkozó zajvédelmi hatósági intézkedés szükségességének vizsgálatára irányuló eljárás 

 

Közlemény 

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

89.§ (1) bekezdése, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §-a alapján a hatóság 

által 2022. október 20-án kiadott, VIII-3393-9/2022. iktatószámú határozattal kapcsolatban az 

alábbiakat teszem közhírré: 

Kifüggesztés és közzététel napja: 2022. 10. 27. 

Eljáró hatóság megnevezése:  Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata 

Jegyzője 

Ügyintéző neve, elérhetőségei:  Virág Darija Szergejevna, környezetvédelmi ügyintéző, 

Hatósági és Adóosztály, 1239 Bp. Grassalkovich út 170. 104-

es iroda, Telefon: 06-1/289-2100/236 

Döntés ügyszáma:  VIII-3393-9/2022. sz. határozat 

Ügy tárgya:  Budapest XX. kerület 170021 hrsz. ingatlanon végzett 

sporttevékenység zajkibocsátási határértékeinek 

megállapítása  

Ügyfelek neve: HUNGÁRIA EVEZŐS Kft., valamint a 1203 Budapest, 

Vizisport utca 25-27. ingatlanok tulajdonosai 

Ügyfél utolsó ismert székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 5., B. ép., 2. em. 1.a. 

Kifüggesztés/közzététel helye:  Budapest Főváros XX. Kerület, Pesterzsébet 

Önkormányzatának Hirdetőtáblája (1201 Budapest, Kossuth 

Lajos tér 1.) és a www.pesterzsebet.hu honlap  

Közlemény levételének napja:      2022. 11. 12. 

 

Tájékoztatom az érintetteket, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de az ügyfelek köre 

pontosan nem megállapítható, ezért a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi. 

Az ügyfelek, vagy a meghatalmazottjaik fenti döntést Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksári Polgármesteri Hivatal Hatósági és Adóosztályán – 1239 Budapest, Grassalkovich út 

170. sz. – átvehetik. 

A fenti határozat rendelkező részéről, valamint indokolásának kivonatáról az alábbi 

tájékoztatást adom: 

Az Ákr. 80. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 13. §-a és 31. §-a, valamint a Korm. rendelet 4. § (1) 

bekezdése, továbbá a Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kérelem alapján a 

http://www.pesterzsebet.hu/


környezetvédelmi hatóság környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak 

teljesítési határidejét. 

 

A Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján, valamint az üzemi és szabadidős létesítményekben 

folytatott tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei (LTH) 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) 1. melléklete 

szerint a zajkibocsátási határérték mértéke nagyvárosias lakóterület zajtól védendő része, 

nappal: (06:00-22:00): 55 dB; éjszakai időszakban (22:00-06:00): 45 dB. 

 

Fentiekben nevezett multifunkciós sportpályára, mint szabadidős zajforrásra 

meghatározott zajkibocsátási határértéket 55 dB-ben állapítom meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság kötelezi az üzemeltetőt a megállapított zajkibocsátási 

határérték teljesítésére. A zajkibocsátási határérték teljesítési határideje e határozat 

véglegessé válásának napja és azt követően folyamatosan. 

 

Az üzemeltető köteles a megállapított zajkibocsátási határértéket megtartani. Amennyiben a 

környezetvédelmi hatóság - a teljesülési határidőt követően - azt állapítja meg, hogy az 

üzemeltető a megállapított zajkibocsátási határértéket túllépi, az üzemeltetőt a Korm. rendelet 

26. § (1) bekezdés e) pontja felhatalmazásával, a 3. számú melléklet 4. pontjának 4.1. a) alpontja 

alapján meghatározott zajbírság megfizetésére kötelezi. Amennyiben a környezetvédelmi 

hatóság azt állapítja meg, hogy a szabadidős vagy üzemi zajforrás által okozott zaj a 

zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására 

kötelezi. 

 

A döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül a Budapest Főváros Kormányhivatalának 

címzett, de a hatóságunknál benyújtandó önálló fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 

5.000,- Ft, melyet a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára történő befizetéssel vagy átutalással 

kell megfizetni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal 

közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből adódó jog- vagy érdeksérelemre 

hivatkozással lehet. A fellebbezést indokolni kell, továbbá nem lehet olyan új tényre hivatkozni, 

amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. 

 

Indokolás 

2022 májusában lakossági panasz érkezett a Budapest Főváros XX. Kerület, Pesterzsébet 

Önkormányzatának tulajdonában lévő, 1203 Budapest, Vízisport u. 24. (170021 Hrsz.) szám 

alatti belterületi ingatlanon a HUNGÁRIA EVEZŐS Kft. üzemeltetésében működő sportpályán 

tapasztalt szabadidős zajforrás ügyében. Budapest Főváros XX. Kerület, Pesterzsébet 

Önkormányzatának Jegyzője az Ákr. 23. § (4) bekezdése alapján kizárását kérte az eljárásból.  

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Hatósági és Oktatási Főosztálya 2022. május 13. napján 

kelt BP/1008/04113-2/2022. iktatószámú végzésében a szóban forgó ingatlanon működő 

sportpályára vonatkozó zajvédelmi hatósági intézkedés szükségességének vizsgálatára irányuló 

eljárásból Budapest Főváros XX. Kerület, Pesterzsébet Önkormányzatának Jegyzőjét kizárta, 

és az eljárás lefolytatására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Jegyzőjét (a továbbiakban: hatóság) jelölte ki. Az Ákr. 37. § (2) bekezdése és 50. § (1) 

bekezdése alapján a hatóság zajvédelmi hatósági eljárást indít a tárgyi ingatlanon végzett 

tevékenységből eredő zajkibocsátás miatt. 



 

A hatóság a fentiekre tekintettel a Kérelmezővel szemben 2022. május 25. napján hivatalból 

eljárást indított a zajvédelmi követelmények ellenőrzése és zajkibocsátási határérték 

megállapítása iránti kérelem benyújtására vonatkozó kötelezés tárgyában, mely eljárás 

megindításáról szóló VIII-3393-2/2022. számú végzést a Kérelmező a kézbesítési igazolás 

tanúsága szerint 2022. május 31. napján elektronikusan átvette. 

 

A hatóságom a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében 2022. július 4-én kelt VIII-

3393-6/2022. ügyiratszámú határozattal kötelezte a HUNGÁRIA EVEZŐS Kft.-t a zajforrás 

zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem benyújtására. A határozat a Kérelmező 

részéről igazoltan átvételre került. 

 

Kérelmező 2022. júliusában kérelmet terjesztett elő a Hatósághoz a 1203 Budapest, Vízisport 

u. 24. szám (170021 Hrsz.) alatt található szabadidős zajforrás (MTK Budapest Telep 

Multifunkciós sportpálya) zajkibocsátási határértékének megállapítása érdekében.  

 

A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján: „Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a hatósági 

jogkört a települési önkormányzat jegyzője, a főváros esetében a kerületi önkormányzat 

jegyzője gyakorolja a sport, szórakoztató, szabadidős tevékenységek esetében.” 

 

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelően, amennyiben jogszabály hatásterület 

bemutatását írja elő, a hatásterületet az alábbiakban meghatározott szabályok szerint kell 

megállapítani. E paragrafus (3) bekezdése szerint a (2) bekezdésben fel nem sorolt esetekben a 

környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló 

telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület. 

 

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint: „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.” 

 

Ezen paragrafus (4) bekezdése alapján: „A zajkibocsátási határértékről - a zajterhelési, 

valamint a zajkibocsátási határértékek megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján - a 

környezetvédelmi hatóság dönt.” 

 

A Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés a) pontja szerint: „A kérelem alapján a környezetvédelmi 

hatóság környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési 

határidejét.” 

 

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete szerint az üzemi és szabadidős 

zajforrások zajterhelési határértékei a 2. § (3) - (4) bekezdésében és a 2. pontban foglalt 

kivételekkel: 

 

 A B C 

1 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 



2 
Üdülőterület, különleges területek 

közül az egészségügyi területek 
45 35 

3 

Lakóterület (kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, telepszerű 

beépítésű), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények 

területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

4 
Lakóterület (nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes terület 
55 45 

5 Gazdasági terület 60 50 

 

A zajforrás hatásterületén található védendő területek településrendezési terv szerinti 

besorolása: Ln és K-Rek.  

A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő lakóépületek a Központi Statisztikai Hivatal elnökének 

az építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 5.) KSH közleménye szerinti besorolása alapján 

a 1122 és 1212 besorolásba tartoznak. 

 

Fentiekben hivatkozott jogszabályok, valamint a rendelkezésemre álló adatok alapján a 

rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem a zajkibocsátási határértékek és a védendő 

ingatlanok megállapításáról. 

 

Felhívom figyelmüket, hogy a fenti határozatot az ügyfelek vagy meghatalmazottjaik Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Hatósági és Adóosztályán (1239 

Budapest, Grassalkovich út 170.) ügyfélfogadási időben (Hétfő: 14:00-18:00; Kedd: 08:00-

12:00; Szerda: 08:00-16:30) megtekinthetik. 

 

Az Ákr. 89. § (1) szerint, ha az ügyfelek köre pontosan nem megállapítható, vagy ha törvény 

vagy kormányrendelet azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi. 

 

Az Ákr. 85. § (5) bekezdése b) pontja értelmében, a VIII-3393-9/2022. számú határozat, amit 

közhírré tesszük, a kifüggesztését követő tizenötödik napon kézbesítettnek tekinthető. 

 

 

Budapest, 2022. október 26. 

 

 

dr. Szabó Tibor jegyző 

nevében és megbízásából eljárva 

 

 

Virág Darija Szergejevna 

ügyintéző 
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