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Hatósági Főosztály 

Környezetvédelmi Iroda 

 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. 

Telefon: (22) 537-170 

E-mail: kis.regina@pmhiv.szekesfehervar.hu 

 

Szám: 110.674/3/2018. 

 

Tárgy: Goodwin Kft. (2013 Pomáz, Gábor Áron 

utca 22/a) által a 8000 Székesfehérvár, 

Szabadságharcos utca 38., 187/1. hrsz. alatti 

ingatlanon üzemelő „Club Le Baron” elnevezésű 

vendéglátóipai létesítmény működéséhez 

zajkibocsátási határérték megállapítása  

 

 

H A T Á R O Z A T  

 

 A Goodwin Kft. (2013 Pomáz, Gábor Áron utca 22/a) részére a 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos 

utca 38. 187/1 hrsz alatt üzemelő „Club LeBaron” elnevezésű vendéglátóipari létesítmény 

működéséhez a zajkibocsátási határértéket az alábbiak szerint állapítom meg: 

 

1. A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása és határértékek megállapítása: 

Székesfehérvár, 

 

 

 

A zajkibocsátási határérték teljesítése a szolgáltató egység üzemeltetése során folyamatosan kötelező. 

 

2. A zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helye: 

Megnevezése: Goodwin Kft.; „Club Le Baron” 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos utca 38., 187/1 hrsz 

 

3.  A zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozások: 

A zajkibocsátási határértékeknek a védendő épületek védendő homlokzata előtt 2 m-re, a padlószint 

felett 1,5 m magasságban kell teljesülniük.  

Az éjszakai időszakra ( 2200-0500óra között) vonatkozó üzemeltetési körülmények: 

 a szolgáltató tevékenység végzése során a nyílászárók üzemszerűen, alapvetően zárt állapotban 

kell működtetni ; 

Ingatlan 

helyrajzi 

száma 

Közterület 

elnevezése 
Házszám 

A zajkibocsátási határérték,                             

dB 

Éjjel   

(22-6 óráig) 

50 Szabadságharcos 37-41. 40   
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 a belső térben az alábbi hangosító berendezések üzemeltethetők: 4 db Top láda (Electro voice 

ZX3 600/1200/2400W); 4 db Mélyláda (Electro voice TX18 600/1200W);2 db erősítő ( Elektro 

voice Q66 1400W), 1 db erősítő (Electro voice Q1212 2500W). Csak a nyitvatartási időszakban 

üzemeltethetők. 

 a szolgáltató egységen kívül hangosító berendezést a szolgáltató egység nem üzemeltethet. 

 

4. Bejelentési kötelezettségek: 

 A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 3. §-a szerint a zajkibocsátási 

határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi és szabadidős zajforrás területén 

bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás 

üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a 

környezetvédelmi hatóságnak.  

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján az üzemi vagy szabadidős 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 

93/2007. (XII.18.) KvVM rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a 

környezetvédelmi hatóságnak. 

A környezetvédelmi hatóság a változás bejelentés alapján amennyiben szükséges, a meglévő 

határozatot módosítja, visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg. 

5. Jelen határozat 1. pontjában meghatározott zajkibocsátási határértékek túllépése, illetve a 3. és 4. 

pontokban meghatározott előírások megszegése zajvédelmi bírságfizetési kötelezettséget von 

maga után. 

6. Az illeték megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel. 

7. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezést benyújtani. A fellebbezés 

illetékköteles, melynek összege 10.000.-Ft, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell 

banki átutalással a 12023008-00153647-00500009. számú számlaszámra megfizetni. A 

közlemény rovatba fel kell tüntetni az ügyfél nevét, székhely címét, valamint az ügyirat számát, 

illetve a „jogorvoslat” közleményt. A fellebbezést a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához címzetten, 

de hatóságomhoz kell benyújtani. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály jelen 

döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti. 

 

 

 

I N D O K O L Á S  

 

A Goodwin Kft. (2013 Pomáz, Gábor Áron utca 22/a.; továbbiakban: Engedélyes) 2018. október 16-án 

zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet nyújtott be a Club Le Baron (8000 

Székesfehérvár, Szabadságharcos utca 38.) vendéglátóipari létesítményre vonatkozóan, a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára. A Környezetvédelmi Hatóság 

miután észlelte hatáskörének hiányát a FE-08/KTF/7984-2/2018. számú végzésével áttette a kérelmet 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez (a továbbiakban: Hatóság) a környezeti zaj és rezgés 

elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 

4. §. (1) bekezdése és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 17.§-a alapján. 

 

Az Engedélyes által benyújtásra került a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem és Fejér 

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály Zaj-, rezgés-, világítás 

Laboratóriuma (8007 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13, Pf.: 56.) által készített FZH1814 10/1 és 
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8/1. számú mérési jegyzőkönyvek (továbbiakban: szakértői dokumentáció), mely dokumentációk jelen 

határozat rendelkező részében foglaltak megállapításához szolgál alapul. 

 

A zajkibocsátási határérték megállapítása és az üzemeltetési körülmények meghatározása a Zajrendelet 

10 § (1) bekezdésében és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj –és 

rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 

KvVM rendelet) 1. §. (1) -(3) bekezdésében foglaltakon alapul. 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés i) pontja és a Zajrendelet 4. §. (1) bekezdése 

alapján, az első fokon eljáró környezetvédelmi hatóság a települési önkormányzat jegyzője, azaz 

Hatóságom. 

 

A Zajrendelet 10. § (4a) bekezdés ba) pontja szerint a zajforrás hatásterületén található védendő 

területek településrendezési terv szerinti besorolása: LN- Nagyvárosias lakóterületek. 

 

A Zajrendelet 10. § (4a) bekezdés bb) pontja szerint a zajforrás hatásterületén található védendő 

létesítmények építményjegyzék szerinti besorolása, mely az Építményjegyzékről szóló 9006/1999. (SK 

5.) KSH közlemény és a szakértői dokumentáció alapján: 

 

 

 

 

 

 

 

A létesítmény zajvédelmi hatásterületének meghatározása során figyelembe vettem a Szakértői 

dokumentációban rögzített, mérés alapján meghatározott hatásterületet, a Zajrendelet 5. § (6) bekezdése 

alapján, amely szerint a környezetvédelmi hatóságnak – a tevékenység, illetve létesítmény jellegétől 

függetlenül- a 6.§ szerint mért, számított területet kell hatásterületnek tekinteni, ha ennek nagyságát az 

eljárás során a kérelmező bemutatja. 

A nappali időszakra vonatkozóan nem határoztam meg zajkibocsátási határértékeket, tekintettel a 

szolgáltató egység nyitvatartására, illetve a szakértői dokumentációban szereplő megállapításokra, 

amely szerint az Engedélyes csak éjszakai időszakban végez szolgáltató tevékenységéhez köthető 

zajkibocsátással járó tevékenységet. 

 

Jelen határozat 1. pontjában meghatározott zajkibocsátási határértékek túllépése esetén az Engedélyes 

zajvédelmi bírság megfizetésére köteles a Zajrendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján. 

 

Jelen határozat 3. és 4. pontjaiban meghatározott kötelezettség megszegése esetén az Engedélyes 

zajvédelmi bírság megfizetésére köteles a Zajrendelet 26. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 

 

Jelen eljárás megindításáról szóló értesítésről való döntés meghozatalát az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016 CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43.§ (7) bekezdés c) pontjára való tekintettel 

mellőztem. 

 

Az eljárás illetékét az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29.§ (1) bek.-ére 

tekintettel az Itv. melléklet XIII. sorának 1. pontja határozza meg. Az Engedélyes az illetéket 

megfizette. 

Ingatlan helyrajzi 

száma 

Közterület 

elnevezése 
Házszám 

Építményjegyzék szerinti 

besorolás 

50 
Szabadságharcos 

utca 
37-41. 

1122-Három és annál több 

lakásos épület 
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Hatóságom az ügyintézést jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt 

megtartottnak tekinti. 

 

A zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozat meghozataláról a hatásterületen lévő 

lakóingatlan tulajdonosai közhírré tétel útján értesülnek. 

 

A fellebbezés benyújtásának a lehetőségéről az Ákr. 116.§ (1) és (2) bekezdés a) pontja és a 118.§ (3) 

és (5) bekezdése, 119.§ (4) és (5) bekezdése, valamint a fellebbezésért fizetendő illeték összegéről az 

Itv. mellékletének XIII. sorának 2 a) pontja alapján adtam tájékoztatást. 

 

Hatóságom hatáskörét a Zajrendelet 4. § (1) bek. a) pontja és 11.§ (2) bek. a) pontja, illetékességét az 

Ákr. 16. § (1) bek. b) pontja állapítja meg. 

 

 

Székesfehérvár, 2018. november 8. 

 

 

 

 Dr. Bóka Viktor 

 jegyző megbízásából 

 

 Kálmán Lilla 
 irodavezető 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 
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1. Goodwin Kft.: 14374434# cégkapu 

2. Irattár 
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