
 

2. számú melléklet  

 

Műszaki Leírás 

a „Margitszigeti zajügyelet 2021” 

tárgyú beszerzési eljáráshoz 

 

A környezetvédelmi hatósági jogkört a margitszigeti zaj- és rezgésforrások esetében a fővárosi főjegyző 

gyakorolja, a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban Zr.) 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján és az ott hivatkozott 1. számú 

mellékletben meghatározott tevékenységekre, továbbá a Zr. 4. § (1) bekezdés b)-c) pontok szerinti zaj- 

és rezgésvédelmi ügyekben. 

 

Az elvégzendő feladat: 

 

Tárgyi beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés értelmében a Nyertes Ajánlattevő, 

azaz Szolgáltató feladata a műszaki leírásban, a szerződéstervezetben valamint a zajkibocsátási 

határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 

93/2007. (XII.18.) KvVM rendeletnek megfelelően a környezetvédelmi hatósági jogkör ellátásához 

kapcsolódó környezetvédelmi döntésekhez szükséges lakossági panaszok kezelése és műszeres 

kivizsgálása, zajpanaszok esetén feljegyzések és zajmérési jegyzőkönyvek készítése. 

 

A feladat elvégzésének rendje: 

 

• Zajügyelet biztosítása a szerződés aláírását követő 3. naptól kezdődő hatállyal 2021. 

október 20-ig, a hét minden napján 19:00 - 7:00 óra között, illetve a hétvégi és 

ünnepnapokon 7.00 és 19.00 óra között is folyamatosan a Megrendelő által meghatározott 

telefonszámon. 

• A zajügyelet telefonszáma Megrendelő honlapján nyilvánosan elérhető lesz - melyet az 

ügyelet idejére a Szolgáltató telefonjára átirányít – amelyen keresztül a Margitszigetről 

származó zajra vonatkozó panasz bejelenthető.  

• A zajügyeletnek a bejelentésekhez nevet, pontos címet és a probléma leírását kell kérnie, 

valamint minden beérkező zajpanasszal kapcsolatos telefonhívásról feljegyzést kell 

készítenie (akkor is, ha a zajpanasz nem margitszigeti eredetű). 

• A Szolgáltató a panaszok kapcsán megadott személyes adatokat az Európai Parlament és 

Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló 2016/679. rendelet, továbbá az információs önrendelkezési jogról 



 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően 

kezeli, illetve továbbítja Megrendelő részére. 

• Amennyiben a zajpanasz a megadott cím alapján valószínűsíthetően margitszigeti 

zajforrásokra vonatkozik, a zajügyeletnek a helyszínen kell meggyőződnie a zajterhelés 

okáról. A zajpanasz megalapozottsága esetén tájékoztató zajmérést kell végezni. 

A helyszíni vizsgálat eredményéről a bejelentéskor készített feljegyzést ki kell egészíteni és 

lehetőség szerint a panaszossal aláíratni. 

• A zajügyelet működését Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Klíma- és 

Környezetügyi Főosztály kijelölt munkatársa (a továbbiakban: zajvédelmi szakreferens) 

ellenőrzi, felügyeli és tájékoztatásként megkapja e-mailben a rákövetkező munkanapon az 

ügyeleti jelentéseket. 

• A zajügyelet által végzett zajmérések nem hatósági ellenőrző zajmérések, ezek a zajbírság 

megállapítását nem alapozzák meg. 

• A helyszíni zajméréseken a zajvédelmi szakreferens esetenként részt vehet. 

• A zajpanasz/zajforrás helyszínén történő megjelenés költségét Szolgáltató viseli. 

A helyszíni vizsgálatnak a bejelentést követően minél hamarabb, de a bejelentéstől 

számított legfeljebb 45 percet követően meg kell történnie. Egyidejű hívások esetén az 

ügyeket bejelentési sorrendben indokolt kezelni. 

 

A teljesítés helye: Budapest közigazgatási területe. 

Az ügyelet tekintetében:  

A zajmérések, helyszíni zajvizsgálat tekintetében a panasszal érintett terület Budapest 

közigazgatási határain belül jellemzően a II., III., XIII. kerület és a Margitsziget területén. 

 

 


