Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2005. (VI.6.) Ör.
rendelete
A zajvédelem helyi szabályozásáról
(egységes szerkezetben a 23/2005. (X.28.) önkormányzati rendelettel)
Nagyecsed Város Önkormányzata az 1991. évi XX. tv. 85.§ (1) bekezdés e)
pontjában továbbá az 1995. évi LIII. tv. 46.§ (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet hatálya a Nagyecsed város közigazgatási területén
a) vendéglátó- és szálláshelyeken,
b) kereskedelmi és szórakoztató
szolgáló létesítmények nyílt terein,

szolgáltatási

tevékenység

céljára

c) járművön hirdetési célból,
d) közterület igénybevételi szerződéshez kötött használat során
működtetett hangosító berendezések üzemeltetőire terjed ki.
(2) E rendelet az (1) bekezdés szerint működtetett hangosító berendezések
helyi zajvédelmi szabályait tartalmazza.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a jogszabály alapján vagy a közüzemek
által
feladatkörükben
eljárva
használt
hangosító
berendezések
üzemeltetésére.
2.§
E rendelet alkalmazásában:
a) hangosító berendezés: bármely hangszóró, hangfal vagy más
műsorforrás és az ahhoz
tartozó hanglejátszó vagy erősítő berendezés, beleértve az élő zene, élő
műsor
szolgáltatására alkalmas eszközt, berendezést is.
b) hangosító berendezés üzemeltetője: az, akinek a használatában,
üzemeltetésében a
hangosító berendezés használat történik.
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c) vendéglátó- és szálláshely-szolgáltatás: az üzletek működéséről és a
belkereskedelmi
tevékenység folytatásának feltételeiről szóló 4/1997.(I.22.) Korm.
rendelet szerinti üzletkörökben folytatott tevékenység, szolgáltatás.

d) kereskedelmi, szórakoztató szolgáltatási tevékenységet ellátó
létesítmény: a
Szolgáltatások Jegyzékéről szóló KSH közlemény szerinti szolgáltatási
tevékenységet ellátó létesítmények.
e) nyílt tér: a város közterületei, valamint az 1.§ (1) bekezdésében
felsorolt létesítmények épületen kívüli területei.
f) zárt tér: az 1.§ (1) bekezdésben felsorolt létesítmények épületen belüli
területei.
g) alkalmi rendezvény: egy napot meg nem haladó időtartamban,
ideiglenes helyen
felállított hangosító berendezés alkalomszerű használata.
II. fejezet
A hangosító berendezések használatára vonatkozó részletes
szabályok
3.§
(1) Az 1.§ (1) bekezdésében – az 1.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltak
kivételével - meghatározott zárt és nyílt tereken hangosító berendezést
létesíteni, üzembe helyezni, meglévőt bővíteni, felújítani, korszerűsíteni
csak úgy szabad, hogy azok rendeltetésszerű használata során keletkező zaj
ne haladja meg a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló
8/2002.(III.22.) KÖM-EüM együttes rendeletben meghatározott értéket.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt előírások alkalmazása során az ott előírt
zajterhelési határértéket a több hangkibocsátó által együttesen keltett zaj
sem haladhatja meg.
(3) A zajkibocsátással kapcsolatos követelmény értékek értelmezése és
ellenőrzése a mindenkor érvényben lévő nemzeti szabvány szerint történik.
(4) Az 1.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint működtetett hangosító
berendezések hangerejét úgy kell beszabályozni, hogy a kívánt
figyelemfelkeltő hatás csak a közvetlen környezetben érvényesüljön.
4.§
(1) 1 Hangosító berendezést létesíteni, bővíteni, felújítani, korszerűsíteni,
üzemeltetését megkezdeni– ha e rendelet ettől eltérően nem rendelkezik –
csak a külön jogszabályban megjelölt környezetvédelmi hatóság
engedélyével lehet. A hangosító berendezés csak az engedélyben előírt
feltételekkel működtethető.
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(2) 2 A működés megkezdése után minden olyan változást, amely a
követelményérték túllépését eredményezi, ill. a túllépés mértékére jelentős
hatással van (pl: technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembeállítása,
áthelyezése vagy leállítása) 15 napon belül be kell jelenteni az engedélyező
hatóságnál, és amennyiben a változás a zajterhelés növekedését
eredményezi, az üzemeltető a változást engedélyeztetni köteles.
1-2
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(3) Az engedély iránti kérelemben – ha e rendelet ettől eltérően nem
rendelkezik – ismertetni kell:
a) a zajforrásokat,
b) a zajkeltés helyét,
c) zárt térben történő hangosítás esetén 100 méter sugarú körben, nyílt
térben történő hangosítás esetén 200 méter sugarú körben a környező
épületeket feltüntető helyszínrajzot,
d) a zaj csökkentésére tervezett megoldásokat, azok várható
eredményét,
e) a hangosító berendezés típusát,
f) a működtetés tervezett időpontját.
(4) A kérelemhez akusztikai, szakértői véleményt kell csatolni.
(5) 3 A külön jogszabályban meghatározott zajterhelési határértékhez képest
túllépést nem eredményező alkalmi rendezvény esetén nem kell szakértői
véleményt készíttetni, ha az alkalmi rendezvény 10—14.oo óra, ill. 18.oo—
24.oo óra közötti időben zajlik, s annak időtartama összességében a 6 órát
nem haladja meg.
(6) Az 1.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti hangosító
berendezések – a 3.§ (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével –
engedélyeztetési eljárás nélkül működtethetők.
5.§
(1) 4
(2) 5 Abban az esetben, ha a hangosító berendezésnek helyet adó
létesítményt közös fal, födém választja el a zajtól védendő helyiségektől, a
szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a zajtól védendő
helyiségekre vonatkozó határértékek betartásának igazolását is.
(3) Az eljárás során csak olyan szakvélemény fogadható el, amelyet az adott
szakértői tevékenység végzésére és környezetvédelmi minősítésre is
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jogosult akusztikai, zajvédelmi szakértő készített. A szakvéleményt minden
esetben írásba kell foglalni.
6.§
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III. fejezet
A zajvédelmi szabályok megszegésének következményei
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7.§
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IV. fejezet
Záró rendelkezések
8.§
E rendelet 2005. június 15-én lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően
indult eljárásokban kell alkalmazni.

Kovács Lajos
polgármester

Dr. Bölcsik István
jegyző
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