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Érsekhalma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2019. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 

a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról 

 

 

Érsekhalma Község Önkormányzat képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. 

törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

I. Fejezet  

 

1. Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

1.§ 

 

A rendelet célja, hogy meghatározza az ember egészséghez és egészséges környezetéhez való 

jogának védelme érdekében a helyi zajvédelmi szabályokat. 

 

2. A rendelet hatálya 

2.§ 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Érsekhalma Község közigazgatási területén zajkibocsátással 

járó  

a) közterületi rendezvényekre 

b) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre, 

c) vendéglátó egységek teraszán, kerthelyiségében és előkertjében üzemeltetett hangosító 

berendezés üzemeltetésére 

d) sport és szabadidős létesítmények területén megtartott szabadtéri rendezvények 

hangosító berendezés üzemeltetésére. 

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) a gyülekezési jogról,  

b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre, 

c) vallási tevékenység végzésére, 

d) Szilveszter napján tartott rendezvényekre, 

e) a közterületen megtartott családi napi rendezvényekre, 

f) önkormányzati rendezvényekre, 

g) közérdekből, kárelhárítási, katasztrófavédelmi céllal figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra 

használt hangosító berendezés és zajforrás üzemeltetésére. 
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3. Értelmező rendelkezések 

3.§ 

 

E rendelet alkalmazásában:  

1. családi napi rendezvény: önkormányzat által szervezett, a település lakosságának 

közösségi életét szolgáló, bárki által szabadon látogatható, előre meghirdetett 

időpontban megtartott rendezvény; 

2. hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás, beleértve az élő zene, élő 

műsor szolgáltatására alkalmas eszközt; 

3. magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység: olyan zajhatással járó, 

háztartáson belüli tevékenység, amely alkalmas mások nyugalmának megzavarására, 

így különösen lakásfelújítással kapcsolatos tevékenységek, zenélés vagy zenehallgatás, 

sporttevékenység, játék, motoros gép üzemeltetése, favágás, fűrészelés, fűnyírás, 

permetezés; 

4. önkormányzati rendezvény: Érsekhalma Község Önkormányzata, valamint 

önkormányzati fenntartású intézménye által megrendezésre kerülő, vagy kizárólag 

önkormányzati forrás felhasználásával megvalósuló esemény; 

5. Szilveszter napján tartott rendezvény: december 31. napján 16,00 órától január 1. napján 

08,00 óráig tartó rendezvény; 

6. zaj-és rezgésvédelmi szakértő: a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában szereplő 

szakértő; 

 

II. fejezet 

4. Közterületi rendezvények zajkibocsátása 

4.§ 

 

(1) Közterületen megtartott alkalmi rendezvény hangosító berendezése csak végleges 

zajkibocsátási határértéket megállapító határozat (a továbbiakban: engedély) 

birtokában üzemeltethető. 

(2) A közterületen megtartott alkalmi rendezvény szervezője a rendezvény tervezett 

időpontja előtt legalább 15 nappal köteles az engedélyt megkérni. A kérelemhez 

csatolni kell a részletes programtervet. 

(3) A közterületen megtartott alkalmi rendezvény helyszínét úgy kell kiválasztani, a 

hangosító berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben 

zavarja a környéken élők nyugalmát. 

(4) Az engedély a rendezvény szervezőjét nem mentesíti a tevékenység végzéséhez 

szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól. 

(5) Szabadidős célú szabadtéri hangosító berendezés üzemeltetése az alábbi 

időpontokban engedélyezhető: hétköznapokon 8,00-22,00 óráig, szombaton 9,00-

24,00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 9,00-22,00 óráig. 

(6) A közterületen megtartott alkalmi rendezvényekre vonatkozó önkormányzati 

hatósági ügyekben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el.  
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5. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységeire 

vonatkozó szabályok 

5.§ 

 

Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó tevékenységet hétköznapokon nappal 

7,00-20,00 óra, szombaton 8,00-19,00 óráig, vasárnap és ünnepnapokon 9,00-12,00 óra között 

lehet végezni. Az azonnali hibaelhárítási, rendkívüli kárelhárítási és balesetveszély elhárítására 

irányuló munkavégzés ettől eltérő időpontban is végezhető. 

 

6. Reklámcélú hangosító berendezések zajkibocsátása 

6.§ 

 

(1) Mozgó árusító jármű hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezése az alábbi 

időpontokban üzemeltethető:  

a) hétköznapokon: 8,00-18,00 óráig 

b) szombaton: 8,00-18,00 óráig 

(2) Vasárnap és ünnepnapokon mozgó árusító jármű hirdetési célokra alkalmazott 

hangosító berendezése nem üzemeltethető. 

(3) Hangosító berendezés álló helyzetű járművön nem üzemeltethető. 

 

7. Gázágyú üzemeltetésre vonatkozó szabályok 

7.§ 

A robbanómotoros és elektromos kerti gépek, valamint szőlőültetvények madár-kár elleni 

védekezéséhez használt zajkibocsátó berendezések (pl. propán-bután gázágyú, karbid gázágyú) 

üzemeltetése hétköznap 8.00 órától 20.00 óráig engedélyezett, 20.00-tól 8.00 óráig csak akkor 

engedélyezett, ha a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. 

(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. mellékletében meghatározott határértéket nem lépi 

túl.  

Záró rendelkezések 

8.§ 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

P.H. 

 

Kucsoráné dr. Drégelyi Zita    Horváth Roland 

                        jegyző                                                          polgármester 

 

Záradék: 

E rendelet kihirdetve: 2019. szeptember 27-én  

 

P.H. 

            Kucsoráné dr. Drégelyi Zita 

         jegyző 


