
Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2017. (.................) önkormányzati 

rendelete 

A zaj- és rezgésvédelemről 
 

Vácduka Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, A környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés d)–f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 
 

1. Általános rendelkezések   
 

1. § 
 

(1) Ezt a rendeletet kell alkalmazni az önkormányzat közigazgatási területén folytatott mindazon zaj- 

és rezgéskibocsátásokkal járó tevékenységekre, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyes mértékű vagy 

károsító zaj- és rezgésterhelést okoznak.  

(2) E rendelet hatálya a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 

(X. 29.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltakon túl nem terjed ki: 

a) a közérdekből, kárelhárítási, katasztrófavédelmi céllal figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra használt 

hangosító berendezés üzemeltetésére,  

b) a vagyonvédelmi célokat szolgáló intenzív hangjelzéssel üzemelő riasztó berendezésekre.  

(3) A rendelet célja, hogy az ember környezetének és egészségének megóvása, az emberek nyugalma 

érdekében megállapítsa a zaj- és rezgés elleni védelem helyi szabályait. 

 

2. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a) zaj- és rezgésforrásnak minősülnek különösen:  

aa) a szabad vagy zárt térben működő üzemi létesítmények, telephelyeken zajt, rezgést 

kibocsátó eszközök, gépek, berendezések, tevékenységek, melyek által keltett zaj és rezgés a szabad 

térben is zaj- és rezgésterhelést okoznak, 

ab) a lakó- és középületek helyiségeiben, illetve azokon túl terjedő zajt és rezgést okozó, üzemi 

létesítmények, gépek, berendezések, tevékenységek; 

ac) bármilyen hangszóró, vagy műsorforrás (gépzene, diszkózene), beleértve az élőzene, vagy 

élő műsor szolgáltatását is (hangerősítő eszközökkel vagy hangerősítő eszközök nélkül); 

ad) a rendeltetésszerű üzemeltetést biztosító különböző gépészeti berendezések (pl. felvonók, 

kazánok, szivattyúk, szellőző és klíma berendezések, vízellátási, csatornázási, fűtési, világítási 

berendezések); 

b) veszélyes mértékű zaj: olyan zaj, amely meghaladja a megengedett zajterhelési (zajemissziós), 

illetőleg zajkibocsátási határértéket, továbbá veszélyes mérték az a zaj is, amelyre jellegéből adódóan 

határértéket nem lehet előírni, illetőleg a zajkeltés azonos körülmények között nem ismételhető, de 

érzékszervi észleléssel megállapíthatóan emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja; 

c) nappali időszak: a 6 óra és 22 óra közötti időszak; 

d) éjjeli időszak: a 22 óra és 6 óra közötti időszak; 

e) reklám célú hangosító berendezés: az a hangosító berendezés, gép, amit szolgáltatás, termék, 

rendezvény, vagy esemény reklámozása, népszerűsítése során hangosítás céljából üzemeltetnek; 

f) alkalmi rendezvény: kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi továbbá 

minden hangosítást igénylő rendezvény, amely időtartama nem haladja meg a három napot, valamint 

gyakorisága a havi egyszeri alkalmat. 

 

3. § 

 

(1) Az önkormányzat területén bármilyen zajt, vagy rezgést keltő létesítményt telepíteni, üzemeltetni, 

bővíteni, vagy ilyen tevékenységet folytatni csak úgy szabad, hogy az üzemi létesítmény környezetében, 

illetve a tevékenység hatókörében keletkező zaj, rezgés ne haladja meg a külön jogszabály szerinti 

veszélyes mértéket.  



(2) A határérték teljesülését az üzemeltetőnek – a tevékenység megkezdése előtt – szakértői 

véleménnyel kell igazolni.  

(3) Veszélyes mértékű zaj, illetve rezgés megállapítása esetén a zaj-, rezgésmérés költségei az 

üzemeltetőt, a tevékenységet végzőt terhelik.  

 

2. Reklámcélú hangosító berendezések zajkibocsátása 

 

4. § 

 

(1) Reklámcélú hangosító berendezés délelőtt 10.00 óra és 12.00 óra között, délután 15.00 óra és 

17.00 óra között üzemeltethető, kivéve, ha a hirdetés közérdekű célokat szolgál.  

(2) Tilos a hangjelzéssel járó mozgóárusítás hivatalos állami, vallási ünnepeken, továbbá szombat, 

vasárnap és munkaszüneti napokon. 

 

3. Építési munkák zaj és rezgéskibocsátása 

 

5. § 

 

(1) A lakók nyugalmának biztosítása érdekében veszélyes mértékű környezeti zajjal, illetve rezgéssel 

járó kivitelezési, építési, bontási tevékenység – a közvetlen veszélyelhárítástól eltekintve – nem 

végezhető 

a) munkanapokon 20.00 óra és 07.00 óra között, 

b) szombaton 00.00–08.00 óra és 14.00–24.00 óra között, 

c) munkaszüneti napokon, vasárnap és ünnepnapokon. 

(2) Különösen indokolt esetben, pl. ha az építési technológia folyamatos munkavégzést igényel, 

kérelemre a polgármester az (1) bekezdésben meghatározottak alól felmentést adhat. 

(3) Az (1)–(2) bekezdés alkalmazásában veszélyes mértékű környezeti zajjal, illetve rezgéssel járó 

kivitelezési, építési, bontási tevékenység különösen:  

a) a bontással és gépi földmunkavégzésével járó valamennyi tevékenység, 

b) a 200 m2 alapterületet meghaladó építés, felújítás, átalakítás,  

c) a sűrített levegős, elektromos és benzines vágóberendezések üzemeltetése, 

d) a napi 20 tonnát meghaladó anyagmozgatással járó tevékenység. 

 

4. Közterületi rendezvények zajkibocsátása 

 

6. § 

 

(1) Közterületi rendezvényen szabadidős célú hangosító berendezés – az (5) bekezdésben 

meghatározott kivétellel – kizárólag a polgármester által kiadott engedéllyel üzemeltethető. 

(2) Az engedély iránti kérelmet a szabadidős célú hangosító berendezés üzemeltetőjének a közterületi 

rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal kell benyújtania a polgármesterhez.  

(3) Az engedélynek tartalmaznia kell az engedélyezett rendezvény helyszínét, kezdésének és 

befejezésének időpontját.  

(4) A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezni.  

(5) Nem kell engedélyt kérni  

a) az önkormányzat éves kulturális programjában lévő rendezvényekre, valamint 

b) a házasságkötéshez kapcsolódó lakodalmas menethez tartozó zeneszolgáltatás során 

alkalmazott szabadidős célú hangosító berendezés üzemeltetésére. 

 

5. A lakosság háztartási és a helyi közösségek igényeit kielégítő zajkeltő tevékenységre vonatkozó 

szabályok 

 

7. § 

 



Kertekben és kiskertekben motoros fakivágás, kerti traktor üzemeltetése, fűnyírás, valamint más a 

kertépítéssel és – fenntartással kapcsolatos zaj- és rezgéskeltő tevékenység, építési telken, építési- és 

közterületen, valamint egyéb ingatlanon építési és zajjal járó ipari, szerelési és egyéb munka 

a) hétköznapokon 8.00 óra és 19.00 óra között, 

b) szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon délelőtt 9.00 óra és 12.00 óra, délután 15.00 

óra és 19.00 óra között folytatható. 

 

8. § 

 

(1) A 6. § szerinti engedélyezett tevékenység kivételével 21.00 óra és 8.00 óra között szabadtéri 

zajkeltő tevékenység nem folytatható.  

(2) Vendéglátó egységekhez tartozó teraszok és kerthelyiségek 00.00 és 6.00 óra között nem 

üzemeltethetőek.  

 

6. A zajvédelmi előírások ellenőrzése és betartatása 

 

9. § 

 

 (1) A jegyző 

a) a kiadott engedélyekről, visszavonásokról nyilvántartást vezet,  

b) ellenőrzi e rendelet hatálya alá tartozó zajforrások működését,  

c) indokolt esetben zajmérést végeztet, 

d) zajbírságot szab ki az engedély nélkül üzemelő zajforrás üzemeltetőjével szemben 

e) veszélyes mértékű zaj esetén korlátozza, vagy megtiltja a tevékenységet. 

(2) Az e rendeletben foglalt előírások be nem tartására vonatkozó lakossági bejelentéseket a 

Polgármesteri Hivatalban lehet megtenni, a bizonyítékok, vagy tanúk írásos nyilatkozatának 

csatolásával egyidejűleg. 

(3) A követelmények teljesítéséért a zajforrás üzemeltetője a felelős. Az üzemeltető mentesül a 

felelősség alól, amennyiben hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a követelmények teljesítéséért a zajforrás 

létesítője, vagy a tevékenység szervezője a felelős.  

 

10. § 

 

(1) Amennyiben a határérték túllépése műszeres méréssel nem állapítható meg, a zajkeltés egyszeri, 

illetve rendszertelenül több alkalommal történt és az akkori állapotot nem lehet újra beállítani, de az ügy 

kivizsgálása során a panaszok megalapozottsága állapítható meg a jegyző az elkövetőt 50.000 forintig 

terjedő közigazgatási bírsággal sújthatja. 

(2) Megalapozatlan panasz, bejelentés esetén a zajmérés költsége a bejelentőt terheli.  

 

7. Záró rendelkezések 

 

11. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba. 

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai 

parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

 

Makkos László  

polgármester 

Hegyi Ágnes 

jegyző 

 


