BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29./2007.(XI.01.) r e n d e l e t e
a helyi zajvédelmi előírásokról
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 1990. évi XX. törvény 85. § (1)
bekezdés e.) pontjában, továbbá az 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontjában
és a 48. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, figyelemmel a 12/1983.(V.12.)
MT rendelet 25. §-ában foglaltakra, a helyi zajvédelmi előírásokról az alábbi rendeletet
alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Balassagyarmat város közigazgatási területére.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely állandó vagy ideiglenes
jelleggel Balassagyarmat város közigazgatási területén tartózkodik, működik,
tevékenységet végez.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az 1. számú mellékletben megjelölt tevékenységek
végzése során járművön, nyílt-, illetve zárt téren üzemeltetett hangosító berendezések
használatára.
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki hangosító berendezések használatára
a) jogszabály felhatalmazása esetén,
b) a közüzemek által feladatkörükben eljárva,
c) a közterületet a nappali órákban (8,00-22,00 óra között) 1,5 órát meg nem haladóan
igénybevevő rendezvényeken,
d) a lakosság körében már elterjedt szignálokat használó mozgó járműveken,
e) ünnepi megemlékezéseken (pl. koszorúzás) és egyéb olyan társadalmi, politikai
rendezvényen, amelyhez szórakoztató és sportesemények nem kapcsolódnak,
f) közterület-bérleti szerződéshez nem kötött használat során,
g) 1a lakosság körében már elterjedt – kereskedelmi és reklámtevékenység céljából –
hangosító berendezést használó mozgó járművön, olyan személy, akinek vállalkozói
igazolványában feltüntetésre került a reklámügynöki tevékenység (TEÁOR 731101)
és rendelkezik hangosító berendezés használatát engedélyező okirattattal,
munkanapokon 8.00 – 17.00 óráig, az Integrált Városfejlesztési Stratégia szerint
belvárosként meghatározott területen (Rendelet 2. sz. melléklete),
h) 2a város lakosságát érintő közérdekű közlemények, információk hangosbemondó
útján történő közlésére
i) 3Balassagyarmat Város Önkormányzata által szervezett, vagy Balassagyarmat Város
Önkormányzata védnökségével megrendezett rendezvényekre, ünnepségekre.
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Beiktatta a 8/2009.(II.19.) rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009. február hó 19. napjától.
Beiktatta a 8/2009.(II.19.) rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. február hó 19. napjától.
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Beiktatta a 27/2010.(VII.02.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. július hó 02. napjától.
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Értelmező rendelkezések
2. §
a.) közterület: A közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve
a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a
tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt része, továbbá az a magánterület,
amelyet azonos feltételekkel bárki használhat (különösen bevásárló központok, áruházak
nyílt parkolóhelyei, benzinkutak területe),
b.) közterület-bérleti szerződéshez kötött használat: az önkormányzat közterületek
rendeltetéstől eltérő használatának szabályairól szóló rendeletében meghatározott
közterület-igénybevétel,
c.) zajkibocsátási határérték: (emisszió): a zajforrás/ok által okozott zajnak a mérőfelületen
megengedett legnagyobb értéke, melynek a mérőfelület minden pontján teljesülni kell,
d.) hangosító berendezés: bármely hangszóró, hangfal vagy más műsorforrás és az ahhoz
tartozó hanglejátszó vagy erősítő berendezés,
e.) hangosító berendezés üzemeltetője: az, akinek a használatában, üzemeltetésében,
érdekkörében a hangosító berendezés használata történik,
f.) alkalmi rendezvény: nem rendszeres, egy napot meg nem haladó időtartamú
rendezvény, ideiglenes helyen felállított hangosító berendezés alkalomszerű
használatával,
g.) mozgó hangosító berendezés: amelynek üzemeltetési helye működése közben, illetve
annak szüneteiben folyamatosan, rendszeresen vagy ismétlődően változik,
h.) akusztikai szakértői vélemény: a Nemzeti Akkreditáló Testület által e tevékenységre
akkreditált szervezet (laboratórium) által készített zajmérési jegyzőkönyv, amely igazolja,
hogy a hangosító berendezés a működtetése során nem lépi túl a környezetében
megengedett zajterhelési határértéket, meghatározza, hogy a működtetni kívánt
hangosító berendezések milyen intervallumban történő üzemeltetése esetén teljesülnek
a 8/2002.(III.22.) KöM-EüM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértékek
illetve azok betartásához milyen műszaki és egyéb feltételeknek kell teljesülni, milyen
eszközöket, berendezéseket kel alkalmazni.
II. Fejezet
Hangosító berendezésekre vonatkozó szabályok
3. §
(1) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezés telepítését, illetve üzemeltetésének
megkezdését a zajvédelmi hatóság engedélyezi az üzemeltető kérelmére.
A kérelemhez csatolni kell:
a) 1 db helyszínrajzot az üzemelési hely 100 méteres környezetének feltüntetésével,

b) akusztikai szakértői véleményt.
(2) Az üzemeltető a hangosító berendezés üzemeltetését csak jogerős engedély birtokában
kezdheti meg.
(3) A hangosító berendezés cseréjét az üzemeltető ismételten engedélyeztetni köteles a
zajvédelmi hatósággal.
(4) A lakásokat is magában foglaló épületekben hangosító berendezés a lakóépület
működésére vonatkozó szabályokban (alapító okirat, SZMSZ, házirend, stb.) előírt
feltételekkel, időbeli korlátozással üzemeltethető.

(5) A vendéglátó egységhez tartozó teraszon, kerthelyiségben, előkertben, parkolóban, stb.
hangosító berendezés üzemeltetése 22,00 és 8,00 óra között, június 1. – augusztus 31-ig
terjedő időszakban 24,00 és 8,00 óra között tilos.
(6) Vendéglátó egységekben 22,00 óra és 8,00 óra, június 1. – augusztus 31-ig terjedő
időszakban 24,00 és 8,00 óra között hangosító berendezést csak zárt nyílászárók mellett
lehet üzemeltetni.
(7) Nyílt téren tartott alkalmi rendezvényeken hangosító berendezést csak 8,00 – 22,00
óráig, ezen belül naponta legfeljebb összesen 6 óra időtartamban lehet működtetni.
A zajvédelmi hatóság kivételes esetben mérlegelési jogkörében engedélyezheti a
berendezés üzemeltetésének 24,00 óráig történő meghosszabbítását, amennyiben az a
környék lakóinak nyugalmát nem zavarja.
(8)
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A hangosító berendezések üzemeltetésének ellenőrzése, az előírások
megszegésének jogkövetkezményei
4. §
(1)

Közterületen a közterület-felügyelő a hangosító berendezés üzemeltetésének
jogosultságát, a jogszabályban, engedélyben foglalt előírások betartását ellenőrizheti.

(2)

A hangosító berendezés engedély nélkül történő üzemeltetését a zajvédelmi hatóság
megtiltja.

(3)

A zajvédelmi hatóság a vendéglátó egység üzemeltetése során keltett zajra vonatkozó
bejelentés esetén akusztikai szakértői vizsgálatot végeztethet.

(4)

Amennyiben a mérési eredmény a megengedett határérték túllépését állapítja meg, a
zajvédelmi hatóság határidő megállapításával kötelezi az üzemeltetőt a zajszint
határértéknek megfelelő szintre történő csökkentésére és annak igazolására.
III. Fejezet
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Módosította a 9/2008.(II.28.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2008. február hó 28. napjától. Hatályon kívül helyezte a
8/2009.(II.19.) rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2009. február hó 19. napjától.

Vegyes rendelkezések
5. §
Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az újrafelvételi eljárás.

6. §
(1) A rendelet 3. § (2), (3), (5), (6), (7) 1 bekezdéseiben foglaltak megsértése
szabálysértésnek minősül, amely miatt a szabálysértési hatóság 30.000.- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújthatja az elkövetőt.
(2) 2A közterület-felügyelő az e rendelet 3. § (7) bekezdésében foglaltak megszegésével
elkövetett szabálysértés miatt 20.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
7. §
E rendelet 2007. december hó 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit alkalmazni kell az I.
fokon még el nem bírált ügyekben is.

Medvácz Lajos sk.
polgármester

Tatár-Kis Sándorné dr. sk.
címzetes főjegyző

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2007. november 01.

Tatár-Kis Sándorné dr. sk.
címzetes főjegyző
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Az „és (8)” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 15/2009.(III.27.) rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan
2009. április hó 01. napjától.
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Módosította a 15/2009.(III.27.) rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009. április hó 01. napjától.

1. számú melléklet

-

TEÁOR 51 nagykereskedelem

-

TEÁOR 52 kiskereskedelem

-

TEÁOR 55 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

-

TEÁOR 74 egyéb gazdasági szolgáltatás

-

TEÁOR 92 szórakoztatás, kultúra, sport

-

TEÁOR 93 egyéb szolgáltatás

2. számú melléklet1
Településrész
Városközpont

1

Természetes határai
Északi belterületi határ (Ipolypart út), Mikszáth Kálmán út, Jószív
utca, Árpád utca, Semmelweis utca, Móricz Zsigmond utca,
Rákóczi fejedelem út, Hunyadi út, Patvarci út, Kossuth Lajos út,
Benczúr utca, Zrínyi utca, Ady utca, Széchenyi utca, Nádor utca

Beiktatta a 8/2009.(II.19.) rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2009. február hó 19. napjától.

