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H A T Á R O Z A T  

Széplak Autómosó Kft. 1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 81/A. szám részére a 8600 Siófok, Zamárdi utca 8958/4 helyrajzi 
szám alatti ingatlanon üzemeltetett önkiszolgáló autómosóra vonatkozó zajkibocsátási határérték mértékét 

- nappal 06-22 óra közötti időszakban 50 dB-ben, 
- éjjel 22-06 óra közötti időszakban a Zamárdi utca felőli két mosó állás működése esetén 40 dB-ben állapítom meg. 

 
A határértéknek a hatásterületen lévő védendő létesítmények homlokzata előtt, az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő 
magasságtól számított 1,5 m magasságban a nyílászárótól 2 m-re, valamint a jelenleg beépítetlen, de a későbbiekben beépíthető 
ingatlanok beépítési vonala előtt 2 m-re kell teljesülnie. 
 
A zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő ingatlanok: 

Ingatlan helyrajzi száma: Közterület elnevezése: Házszám: 
8958/5 Vadalma utca 1. 

8958/45 Lidó utca 28. 
9020 Zamárdi utca - 
9021 Zamárdi utca - 

 
A zajkibocsátási határérték teljesítési határideje: a határozat véglegessé válásának napja és azt követően folyamatosan. 
 
Jelen határozat véglegessé válását követően, kötelezem az üzemeltetőt a fenti határértékek, valamint az alábbi kikötések mindenkori 
megtartására: 
• az egység zajkibocsátása csak a Kohelka Munkavédelmi Szakértői Iroda 062/2020 számon kiadott szakértői véleményében 

rögzített műszaki és üzemeltetési feltételek betartása mellett, a kérelemben megnevezett zajforrások igénybevételével történhet, 
• a Kohelka Munkavédelmi Szakértői Iroda 062/2020 számon kiadott szakértői véleménye jelen határozat elválaszthatatlan részét 

képezi, így ellenőrzés során a határozat mellé azt is be kell mutatni. 
 
Az üzemi zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely 
határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles 
bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A környezetvédelmi hatóság, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási 
határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg. 
 
Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a döntésemben meghatározott zajkibocsátási határérték túllépése esetén a környezeti zaj és 
rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: zajrendelet) 26.§ (1) a) és b) pontja 
alapján a környezetvédelmi hatóság zajvédelmi bírságot szabhat ki, melynek összege a zajrendelet 3. számú melléklete alapján kerül 
megállapításra. 
 
Az eljárás során eljárási költség fizetési kötelezettséget nem állapítok meg. 
 
Döntésem ellen a fenti iktatószámra hivatkozva annak kézhezvételétől számított 15 napom belül a Somogy Megyei Kormányhivatal 
vezetőjének címzett, a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.  
Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a 
fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni. 
A fellebbezés illetékének összege 10 000 forint. Papíralapon benyújtott fellebbezés esetén az illeték összegét a fellebbezésen 
illetékbélyeg formában kell leróni. Elektronikus úton előterjesztett fellebbezés esetén az illeték összegét Siófoki Közös Önkormányzati 
Hivatal 11600006-00000000-13339760 számú államigazgatási illeték beszedési számlájára átutalással kell megfizetni és a 
fellebbezéshez csatolni kell az átutalás visszavonhatatlan megtörténtét igazoló banki nyilatkozatot. 



 

I N D O K O L Á S  

A tárgyi ingatlanon üzemeltetett önkiszolgáló autómosó üzemeléséből származó zajterhelés miatt a környező lakóterületről lakossági 
bejelentés érkezett hatóságomhoz. A lakossági bejelentésben foglaltak ellenőrzése céljából hatóságom helyszíni ellenőrzést tartott az 
érintett területen, mely alapján megállapította, hogy a zajkibocsátási határérték megállapítása szükségessé vált. 
 
Hatóságom a lakossági bejelentés és a helyszíni ellenőrzés alapján 2020. szeptember 22-én az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) 104.§ (1) bekezdés a) pontja alapján hivatalból eljárást indított. 
 
Ákr. 104.§ (1) bekezdés a) pontja: „A hatóság az illetékességi területén hivatalból megindítja az eljárást, ha az eljárás megindítására 

okot adó körülmény jut a tudomására.” 
 
Hatóságom az üzemeltetőt a zajrendelet 11.§ (3) bekezdése alapján a 2020. szeptember 22-én kelt. SFK/37518-5/2020 számú 
határozatában az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezte. 
 
Zajrendelet 11.§ (3) bekezdése: „Ha a környezetvédelmi hatóság olyan tények birtokába jut, amely a kibocsátási határérték 

megállapítását teszi szükségessé, akkor hivatalból indult eljárás keretében megállapítja a kibocsátási határértéket, és az üzemeltetőt 

az eljárás lefolytatásához szükséges adatok szolgáltatására kötelezi.” 
 
A Széplak Autómosó Kft. képviselője Szvetnyik Péter útján eleget tett kötelezettségének hatóságomhoz benyújtotta a zajkibocsátási 
határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 
2. számú melléklet szerinti kérelmet és a Kohelka Munkavédelmi Szakértői Iroda 062/2020 számú szakértői véleményét. 
 
A zajvédelmi hatásterület kiterjedését méréssel és számítással határozták meg, a hatásterület térképi ábrázolása a szakértői 
véleményhez mellékelt helyszínrajzon került bemutatásra. 
 
A szakvéleményben foglaltak alapján megállapítottam, hogy a szakvélemény 7. pontjában szereplő zajforrások zajkibocsátása a 
méréskor történt működési körülmények között történő üzemelése esetén a zajterhelési határérték alatt marad. A helyszínrajzon 311. 
jelű kritikus pont esetében a szakértői vélemény 18. pontja alapján az éjjel 22-06 óra közötti időszakban a mért és számított zajterhelési 
határérték mértéke megegyezik az előírt értékkel, ezért a kedvezőbb zajterhelés érdekében az adott időszakban a déli irányban lévő 
2 mosóállás kikapcsolása szükséges. 
 
A kérelmező által benyújtott zajkibocsátási határérték kérelem 6. pontjában nem kerültek felsorolásra a Siófok 8958/5; 9020; 9021 
helyrajzi szám alatti jelenleg beépítetlen, de későbbiekben beépíthető ingatlanok. Hatóságom a benyújtott dokumentáció alapján 
megállapította, hogy az előzőekben felsorolt ingatlanok is a zajvédelmi hatásterületen helyezkednek el, ezért erre vonatkozóan is 
megállapította a zajkibocsátási határértéket. 
 
A zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő ingatlanok területi és építményjegyzék szerinti besorolása: 

Helyrajzi szám Cím Terület Besorolás 
A védendő épület Építményjegyzék 

szerinti besorolása 
Megjegyzés 

8958/5 Vadalma utca 1. Lke-2-o 1121 beépített 
8958/45 Lidó utca 28. Lke-2-o - jelenleg beépítetlen 

9020 Zamárdi utca Lke-2-o - jelenleg beépítetlen 
9021 Zamárdi utca Lke-2-o - jelenleg beépítetlen 

 
A zajkibocsátási határértéket az alábbiak szerint határoztam meg: 
Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2005. 
(IV.29.) önkormányzati rendelete és a hozzátartozó szabályozási terv szerint vizsgált zajforrás elhelyezkedése és hatásterülete „Lke” 
jelű kertvárosias lakóterület építési övezetben van. 
 
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. melléklet 
1. pontja szerint: lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területe, a temetők, a zöldterület zaj terhelési határértékei:  
nappal  06-22 óra   LTH= 50 dB 
éjjel  22-06 óra  LTH= 40 dB 



 
A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 
18.) KvVM rendelet szerint mivel a vizsgált zajforrás közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás 
közvetlen hatásterületével, ezért a zajkibocsátási határérték megállapítására az 1. számú melléklet 1. pontja szerinti módszert 
alkalmaztam: 
 

LKH = LTH 
 

nappal  LKH = 50 dB 
éjjel  LKH = 40 dB 
 
Zajvédelmi bírság kiszabásáról és mértékéről a zajrendelet 26.§ (1) a) és b) pontja és 3. melléklete alapján adtam tájékoztatást. 
 
Döntésem meghozatalánál a következő, - az eljárás megindításakor hatályos - jogszabályokat vettem figyelembe: 
- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet; 
- a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet; 
- a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 

18.) KvVM rendelet; 
- Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelete; 
- a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló Siófok Város Önkormányzata 23/2009.(VI.30.) sz. rendelettel 

módosított 17/2008 (V.30.) sz. rendelete. 
 
Az Ákr. 124. § alapján az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
 
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. §-a és 116. § (2) bekezdése alapján az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdései szerint biztosítottam, a 
fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. melléklet 2. a) pontja szerint állapítottam meg. 
 
Hatáskörömet és illetékességemet az Ákr. 16.§ (1) bekezdése és a zajrendelet 4.§ (1) bekezdése állapítja meg. 
 
Siófok, 2020. november 3. 

dr. Sárközy László jegyző megbízásából 
Bévárdi Gábor s.k. 
Hatósági ügyintéző 

 
Értesül: 
1. Széplak Autómosó Kft. 1212 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 81/A. – képviselő útján. 
2. Irattár 
 





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Bévárdi Gábor


Egyedi azonosítója: bevardi.gabor@siofok


Beosztása: -


Szervezeti egység megnevezése: Építéshatóság


Szervezet megnevezése: Siófoki Közös Önkormányzati Hivata


A hitelesítés időpontja: 2020-11-03T14:10:09+01:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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