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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

40/2010. (XI.30.) önkormányzati
r e n d e l e t e 1

Várpalota város helyi zajvédelemének szabályairól

Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében foglalt feladatkörében, a környezet védelmének
általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  46.§  (1)  bekezdés  c)  pontjában  foglalt
felhatalmazás alapján a helyi zajvédelem szabályainak megállapításáról a következőket rendeli el:

1.§ (1)  A  rendelet  hatálya  kiterjed  arra  a  természetes  személyre,  jogi  személyre  és  jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre,  aki/amely állandó vagy ideiglenes jelleggel a város
közigazgatási  területén  tartózkodik  és  zajkibocsátással  járó  tevékenységet  végez  vagy zajforrást
üzemeltet, ideértve a hirdetésre, figyelemfelkeltésre vagy tájékoztatásra használt, szabadtéri vagy
zárt térben elhelyezett hangosító berendezések és a mobil hangreklám működtetését, továbbá azt a
közterületi rendezvényt, amely során zajkibocsátás vagy zajforrás üzemeltetése történik
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre
b)  a  gyülekezési  jogról  szóló  törvény  hatálya  alá  tartozó  tevékenységekhez  kapcsolódó
zajkibocsátásra és zajforrás üzemeltetésre, 
c) a vallási tevékenység végzésére,
d)  a  naptári  év június  1.  és  szeptember  15.  napja között  megrendezett,  egybefüggően  több,  de
legfeljebb 8 napon át tartó kulturális fesztiválokra
e) az üzemi vagy szabadidős zajforrások üzemeltetésére. 
Az üzemi  vagy szabadidős  zajforrásra  vonatkozó szabályokat  a  környezeti  zaj  és  rezgés  elleni
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) kormányrendelet tartalmazza.
(3)  Az  (1)  bekezdésben  meghatározott  zajforrásoktól  származó  környezeti  zajterhelés  nem
haladhatja meg a környezeti  zaj-  és rezgésterhelési  határértékek megállapításáról szóló 27/2008.
(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékeket.
(4) A zajkibocsátási határértékek megállapítása során a Várpalota Város helyi építési szabályzatának
és  szabályozási  tervének  jóváhagyásáról  szóló  22/2009.  (V. 4.)  önkormányzati  rendelet  övezeti
előírásait kell alapul venni.
(5) E rendelet alkalmazásában:
a) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység: olyan zajhatással járó, háztartáson
belüli  tevékenység,  amely  alkalmas  mások  nyugalmának  megzavarására  (pl.  lakásfelújítással
kapcsolatos  tevékenységek  –  fúrás,  vésés,  kalapálás  –,  zenélés  vagy  zenehallgatás,
sporttevékenység,  játék,  robbanómotoros  (kerti)  gép  üzemeltetése,  favágás,  fűrészelés,  háziállat
tartása stb.);
b) mobil hangreklám: olyan berendezés, amely információ szolgáltatás során változtatja a helyét;
c) közterület:  az épített  környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(Étv.) 2.§ 13. pontjában meghatározott földterület és egyéb ingatlan.

2.§ (1) A közterületi rendezvények lebonyolítása során történő hangosítást vagy zajkibocsátást – a
Képviselő-testület által átruházott hatáskörben (hatósági jogkörben) a polgármester engedélyezi. A
zajkibocsátás hatósági engedélyezésének előkészítő feladatait – ideértve a határozatok döntésre való

1 Módosító rendeletek és hatálybalépésük:
19/2012. (V.31.) 2012.06.01.
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előkészítését is – a Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi ügyintézője végzi. Az engedély iránti
kérelmet – a rendelet mellékletében meghatározott formanyomtatványon – a közterületi rendezvény
szervezője legkésőbb a rendezvény megkezdésének időpontja előtt 10 nappal köteles benyújtani a
polgármesterhez.  A kérelemhez   mellékletként  csatolni  kell  a  közterülethasználatra  vonatkozó
engedélyt vagy arra jogosító egyéb okiratot.
(2) A közterületi rendezvények helyszínét úgy kell megválasztani, hogy annak zajhatása a lehető
legkisebb  mértékben  zavarja  a  helyszín  környezetében  élők,  a  szálláshelyek,  irodaépületek,  az
egészségügyi, oktatási és szociális intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények, vallás-
gyakorlásra  szolgáló intézmények és az államhatalmi,   közigazgatási  szervek tevékenységét.  Az
üzemeltető a hangosítás vagy zajkibocsátás megkezdése előtt köteles a rendezvény helyszínének
100  méteres  körzetében  található  intézményekkel,  szervekkel,  szolgáltatókkal  előzetes
programegyeztetést  folytatni,  ha  a  rendezvény  hangosításának  (a  zajforrás  üzemeltetésének)
tervezett időpontja egybeesik a felsorolt intézmények, szervek és szolgáltatók hivatali (működési,
szolgáltatói)  üzemidejével.  Az  előzetes  programegyeztetés  elmulasztása  esetén  a  zajkibocsátási
engedély a kérelmezőtől megtagadható.
(3)  Mobil  hangreklám  (mobil  szabadtéri  hangosító  berendezés,  mozgóbolt)  állandó  jellegű
üzemeltetéséhez hatósági engedély szükséges. Az engedély kiadása iránti kérelemhez az üzemeltető
köteles  olyan  útvonaltervet  mellékelni,  amely  tartalmazza  a  mobil  hangreklám  (mozgóbolt)
tervezett működési területének földrajzi lehatárolását és az ezzel járó, zajhatást okozó tevékenység
kezdetének és befejezésének időpontját.
(4) A kérelmező a közterületi rendezvény hangosítását, a zajkibocsátási tevékenységet csak jogerős
és  végrehajtható  határozát  birtokában  kezdheti  meg.  A  közterületen  tartandó  rendezvények
zajkibocsátási engedélyét tájékoztatásul meg kell küldeni a rendőrségnek is.

3.§ (1)  Az  eljáró  hatóság  a  közterületen  tartandó  rendezvény  zajkibocsátásának  időtartamát,  a
zajterhelés  mértékét  korlátozhatja  vagy  a  kérelemtől  eltérően  is  engedélyezheti.  Az  engedély
kiadása megtagadható, ha a kérelemből vagy annak mellékletéből a hatóság megállapítja, hogy a
tervezett  zajkibocsátás  zavaró  hatású  vagy  zavaró  mértékű.  A zajvédelmi  hatóság  az  engedély
kiadását akkor is megtagadhatja, ha a kérelmező a 2.§ (1) bekezdésében foglaltakat nem teljesíti
vagy a kötelező mellékletet nem csatolja a kérelemhez.
(2) A közterületen történő zajkibocsátás ellenőrzésére az önkormányzati környezetvédelmi hatóság,
Várpalota Város Polgármesteri Hivatalának Közterület-Felügyelete és a rendőrség jogosult.
(3)  Az  ellenőrzésre  jogosult  szerv  azonnali  hatállyal  megtiltja  az  engedély  nélküli  vagy  az
engedélytől  eltérő zajkibocsátási  tevékenységet  és  intézkedik a  jogkövetkezmények alkalmazása
iránt.

4.§ (1)2

(2) E rendelet 2010. december 1-jén lép hatályba.

V á r p a l ot a , 2010. november 25.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita
polgármester                    jegyző

2 A 4. § (1) bekezdését hk. helyezte a 19/2012. (V.31.) ör. 15. § (2) bekezdés 9) pontja
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Melléklet a 40/2010. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

K é r e l e m 

KÖZTERÜLETI RENDEZVÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ

1. A kérelmező neve: ………………….. lakó-/székhelye: ……………......................................

2. Képviselőjének neve:……………………………………………………................................

4. Képviselőjének lakóhelye: ……………………………………………………………...........

5. A rendezvény megnevezése: …………………………………………………........................

6. A hangosító berendezés üzemeltetésének tervezett helye:

    …………………………………………………………………………………......................

7. A hangosító berendezés üzemeltetésének tervezett ideje: (év, hónap, nap, időpont):

   …………………………………………………………………………………......................

   …………………………………………………………………………………......................

   ………………………………………………………………………………….....................

N y i l a t k o z a t

Alulírott ……………………………. .................................................. (kérelmező neve, elnevezése),
……………………………............................................... szám alatti lakos/gazdasági társaság/egyéb
szervezet  úgy  nyilatkozom,  hogy  a  fenti  kérelem  teljesítése  esetén  Várpalota  város
polgármesterének a hangosítás engedélyezése tárgyában hozott határozata elleni fellebbezés jogáról
lemondok. Tudomásul veszem, hogy e lemondó nyilatkozatomat – a közigazgatási hatósági eljárás
és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  (Ket.)  99.§  (2)  bekezdése
értelmében – utólag nem vonhatom vissza.

Várpalota, 20………………..

……………………….

aláírás

A kérelmhez a közterület használatára vonatkozó engedélyt (egyéb okiratot) mellékelni kell!


