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Kitöltési útmutató
Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására
KÜJ szám: Környezetvédelmi Ügyfél Jel, KTJ száma: Környezetvédelmi Területi Jel
A KÜJ szám az adatszolgáltató gazdasági szervezetet, a KTJ szám pedig a tevékenységi
helyszínt (azaz telephelyi helyszínt) azonosítja.
Amennyiben nem rendelkezik KÜJ vagy KTJ számmal, a Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynál (1072 Budapest, Nagydiófa utca 10-12. tel.:
1/478-44-00, 1/323-29-60 (977, 978, 979 mellék), ügyfélfogadás: H-Cs: 9:00-16:00, P:9:0012:00) lehet igényelni kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül. Bővebb
információ: http://web.okir.hu/; a bal oldali ’Adatszolgáltatások’ fülre kattintva. Itt
megtalálhatóak az adatszolgáltatás benyújtásának feltételei és az adatszolgáltatások
elektronikus űrlapjai. Az űrlapok közül a KÜJ és KTJ szám igényléséhez a KAR elnevezésű
űrlapot kell kitölteni az ÁNYK programon keresztül. A kitöltési útmutató ugyanitt
megtalálható. (Jogi személy esetén először a meghatalmazást kell kitölteni, utána lehet a KÜJ
és KTJ igénylést megkezdeni). A meghatalmazást is csatolni kell az ügyfélkapun keresztül is a
meghatalmazó, meghatalmazott aláírásával, és a cég pecsétjével ellátva, pdf vagy kép
formátumban.
Amennyiben az igényléssel kapcsolatban további kérdése merül fel, kérem a Pest Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálynál érdeklődjön a fentebb
megadott számok valamelyikén.
A kérelem a KÜJ és KTJ számok nélkül is leadható az Ügyfélszolgálati Irodán, ekkor kérem
a „folyamatban”-t beírni, és később a fenti e-mail címre elküldeni.
A kérelem 2. pontjában a vendéglátóhelyre vonatkozó adatokat kell megadni.
(megnevezés: vendéglátó neve) Az albetéttel ellátott helyrajzi számot kell beírni (bérleti
szerződésből/tulajdoni lapról pl.:12345/0/A/1).
EOV koordináta: Egységes Országos Vetület. Telephelyek, objektumok pontos földrajzi
helyének megadására szolgáló koordináta a Magyarországon leginkább elterjedt,
államigazgatási területen kötelezően használandó EOV koordinátarendszerében. Interneten
megtalálható.
www. mymap.hu, GPS fülre kattintva, bal oldalt megjelenő görgetősávban.
A kérelem a 3. pontjában amennyiben új üzletet nyit, úgy az a) pontot jelölje meg,
amennyiben ismert/létezik korábbi üzemeltető úgy az e) ponthoz írja be a nevét. Ha végzés
miatt nyúltja be a kérelmet, akkor az f) pontban beírhatja a végzés iktató számát.
A kérelem a 4. pontjában egy mondatban jellemezze a vendéglátóhelyet és annak
tevékenységét: Pl.: Melegkonyhás étterem, elszívó és befúvó berendezésekkel,
közönségtérben zenével.
A kérelem 5. pontjában található táblázatokat az alábbiak figyelembevételével kell
kitölteni:
„h) szabadidős zaj- vagy rezgésforrás: környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális,
szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú tevékenység, valamint az
előbbi célra használt berendezés, gép;
i) üzemi zaj- vagy rezgésforrás: az e), f) és h) pontokban felsorolt tevékenységek kivételével
a környezeti zajt, rezgést előidéző, termelő, szolgáltató tevékenység, vagy az ilyen
tevékenységhez használt, környezeti zajt, rezgést előidéző telephely, gép, berendezés,
ideértve a termelő, szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli - közlekedési
célú tevékenységnek nem minősülő - járműhasználat, járműmozgás, rakodás;”

Zajforrásnak minősül pl.: tv, rádió, zeneszolgáltatásra alkalmas berendezések, hűtőgép,
szellőző berendezés, klíma, terasz, stb.
Példa a táblázat kitöltésére:
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Az 5. b) pontban megjelölt szezonális működési rendbe írja be, ha esetleg terasszal
rendelkezik, vagy tervezi annak létesítését, illetve ha eseti rendezvényeket kíván tartani.
A 6. pontban található táblázatba a vendéglátó környezetében található épületek címét kell
felsorolni, melyet az önkormányzati ügyintéző tölt ki.

