1. számú melléklet a(z) 16/2017. (VII.14.) számú rendelethez

KÉRELEM
hangosító berendezés engedélyezéséhez
Alulírott, ……………………………………kérem, szíveskedjen engedélyezni a
…………………………………………………………………
terület megnevezése és helyrajzi száma)

(közterület,

……………………………… (időpont megjelölése: év, hónap,
nap)
tartandó………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………….célú rendezvény hangosító berendezésének használatát.
Nyilatkozom, hogy kérelmem engedélyezése esetén a 16/2017. (VII.14.) számú rendelet előírásait
magamra nézve kötelezőnek fogadom el, az abban foglaltakkal tisztában vagyok, a rendelet
betartását elősegítem, támogatom, helyszíni zajterhelés mérése esetén együttműködöm.

A hangosításért felelős személy megnevezése, elérhetősége:
Név: …………………………………………
telefon: ………………………………………
e-mail:………………………………………..
telefax: ………………………………………..
A kérelemhez csatolva:
- zajvédelmi adatlap,
- meghatalmazás (amennyiben a kérelmező meghatalmazottja jár el)

ZAJVÉDELMI ADATLAP
hangosító berendezés engedélyezéséhez

1. A hangosító berendezés üzemeltetetője1:
1.1. neve: …………………………………………………………………………………………
1.2. cégjegyzék száma: ……………………………………………………………………………
1.3. adószáma: ……………………………………………………………………………………
1.4. nyilvántartási száma2: ………………………………………………………………...………
1.5. címe: irányítószám: ……..……… település: …………………………………………………
utca, házszám:………………………………………………………………………………...
e-mail címe:…………………………………………………………………………………...
telefonszáma(i): ………………………………………………………………………………
telefax száma: ………………………………………………………………………………...
1.6. képviseletére jogosult személy:
neve: …………………………………………………………………………………………...…
lakcíme: …………………………………………………………………………………………..
telefonszáma: ………………………………….... e-mail: ……………………………………….
2. A rendezvény időpontja:
2.2. kezdete:…………………………………………(év, hónap, nap)…………………(óra, perc)
2.2. befejezése: ………………………………………(év, hónap, nap)………….……...(óra, perc)
3. A rendezvény helyszíne:

…………………………………………………………………………………………
(közterület, illetve terület megnevezése, helyrajzi száma)
Várható létszám:……..
4. A használandó hangosító berendezés
4.1. élőzene hangosítással /gépi műsorforrás3
4.2. a hangosító berendezések megnevezése, darabszáma, műszaki adatai:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén
egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma
3 a megfelelő rész aláhúzandó
1
2

5. A hangosító berendezés üzemeltetésének időtartama

…………………………………………………………………………………………
6. A tervezett műsor (leírása, vagy műsorfüzet csatolása)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7. A várható zajkibocsátás, zajterhelés a zaj- és rezgésvédelmi szakértő által készített
szakvélemény alapján
A hangosító berendezés zajkibocsátástól származó, egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq dB) a
legkedvezőtlenebb helyzetű védendő épület homlokzata előtt 2 m-re, a tervezett műsor
időtartamára vonatkoztatva, az (naponként, ha eltérő)

6:00-22:00 óra közötti időszakban:
………………………………………………………………..
22:00- 6:00 óra közötti időszakban:
………………………………………………………………..
Kelt: Szigetmonostor, 202…. (év) ………………….(hónap) …….. (nap)

……………………………….
kérelmező aláírása

