BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2011. (VI.15.) önkormányzati r e n d e l e t e
helyi zajvédelemről
Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi zajvédelmi
előírásokról az alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja a helyi lakosok egészséges életkörülményeinek védelme, a pihenéshez való alkotmányos alapjog
szem előtt tartásával, a környezeti zaj és rezgéselleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet hatálya alá tartozó zaj és rezgésvédelmi ügyek rendelet által nem szabályozott helyi társadalmi
viszonyok rendezése, valamint a közterületi rendezvények és a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő
tevékenységek zajvédelmi szabályaira, a hangosító berendezések, műsor- és zeneszolgáltatás alkalmazására,
valamint mozgó zajforrások üzemeltetésére vonatkozó helyi zajvédelmi rendelet megalkotása.
2. §
(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, valamint a kisvárosi és kertvárosi
lakóövezetekben végzett kisipari, kézműipari termelő-szolgáltató tevékenységekre.
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre, amely:
a) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési
tevékenység által keletkezik,
b) a gyülekezési jogról szóló, valamint a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések
során végzett tevékenységek során képződik, valamint
c) a vallási tevékenység végzéséből származókra.
d) Balassagyarmat Város Önkormányzata által szervezett, vagy Balassagyarmat Város Önkormányzata
védnökségével megrendezett rendezvényekre, ünnepségekre.
Értelmező rendelkezések
3. §
Az értelmező rendelkezések:
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)

hangosító berendezés: bármely hangszóró, hangfal vagy más műsorforrás és az ahhoz tartozó hanglejátszó
vagy erősítő berendezés,

d) hangosító berendezés üzemeltetője: az, akinek a használatában, üzemeltetésében, érdekkörében a
hangosító berendezés használata történik,
e)

alkalmi rendezvény: nem rendszeres, egy napot meg nem haladó időtartamú rendezvény, ideiglenes helyen
felállított hangosító berendezés alkalomszerű használatával,

f)

mozgó hangosító berendezés: amelynek üzemeltetési helye működése közben, illetve annak szüneteiben
folyamatosan, rendszeresen vagy ismétlődően változik,

g) zajkibocsátási határérték ellenőrzése: a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete szerint
megállapított határérték ellenőrzése az 1. fokú környezetvédelmi hatóság által, a rendelet szerint elkészített
szabványos zajméréssel alátámasztva. A zajmérési jegyzőkönyvet a zaj- és rezgésvédelem területén
jogosultsággal rendelkező szakértő készíti.
h) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kerti gépek használata (motoros fűnyírás, motoros fűrészelés, egyéb kerti kisgépek, traktor stb.
használata
hobby tevékenység
családi rendezvények, kerti összejövetelek tartása
klíma berendezés kültéri egységének használata
szellőző ventilátor használata
szivattyú, vízforgató berendezés és egyéb rendszeres használatú berendezések

A tevékenységek közül az 1. – 4. tevékenységeket a továbbiakban alkalomszerű használatú, míg az 5. – 6.
tevékenységeket rendszeres használatú tevékenységeknek nevezzük.
i)

vendéglátó egység: vendéglátást folytató kereskedelmi üzlethelyiség
II. Fejezet
Környezetvédelmi hatóság kijelölése és a zaj- és rezgésvédelmi ügyekre vonatkozó szabályok

4. §
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyekre vonatkozó
szabályok kiegészítése
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
leírtak szerint az épített és természeti környezet védelme érdekében, a pihenéshez való alkotmányos alapjog
szem előtt tartásával korlátozza a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek végzését.
Nem végezhető szombatonként és vasárnaponként olyan tevékenység, amely üzemi zaj- vagy rezgésforrás
működésével jár, így környezeti zajt, rezgést előidéző telephely, gép, berendezés, ideértve a termelő, szolgáltató
tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen belüli – közlekedési célú tevékenységnek nem minősülő –
járműhasználat, járműmozgás, rakodás sem, amelynek telephelye Balassagyarmat Város alábbi építési övezetébe
sorolt területén helyezkedik el.
a)

Lakóterület
kisvárosias (KL)
kertvárosias (KEL)

-

kertvárosias lakópark (KEL/LP)
falusias (FL)

b)

Vegyes terület
településközponti vegyes (TV)
központi vegyes (KV)

c)

Üdülőterület
üdülőházas (ÜÜ)
hétvégi házas (HÜ)

d)

Különleges terület
sportterület (S)
kórház (H)
temetők (T)
városi sport- és szabadidőközpont, ifjúsági szabadidőközpont (S)

5.§
A kisvárosi és kertvárosi lakóövezetekben végzett kisipari, kézműipari termelő-szolgáltató
tevékenységekre vonatkozó szabályok
Kisvárosi és kertvárosi lakóövezetek telkein, illetve a telkeken álló épületekben, építményekben kisipari,
kézműipari termelő-szolgáltató tevékenységek a nyugodt lakókörnyezet megóvása érdekében hétköznap 06,00
óra és 22,00 óra között lehet végezni.
6. §
A közterületi rendezvényekre, hangosító berendezésekkel kapcsolatos használati előírásokra, mozgó
zajforrások üzemeltetésére és magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre vonatkozó a
zaj- és rezgésvédelmi szabályok
(1) A rendelet hatálya nem terjed ki hangosító berendezések használatának korlátozására a következő esetekben:
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) a város területén mozgó zajforrás munkanapokon 8.00 – 17.00 óráig üzemeltethető, az Integrált
Városfejlesztési Stratégia szerint belvárosként meghatározott területen (Rendelet 2. sz. melléklete). Ettől
kizárólag közérdekű információk kihirdetése érdekében lehet eltérni.
h) Balassagyarmat Város Önkormányzata által szervezett, vagy Balassagyarmat Város Önkormányzata
védnökségével megrendezett rendezvényekre, ünnepségekre.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezés telepítése, illetve üzemeltetése nappali órákban (8,0022,00 óra között), ha meghaladja 1,5 órát, illetve 22 óra és 6 óra, valamint 6 óra és 8 óra között bármely
időtartamú közterületi rendezvényen engedélyköteles.
(3) Az engedély iránti kérelmet a rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezés telepítése, illetve
üzemeltetésének megkezdése előtt az üzemeltető köteles a polgármestertől a tervezett közterületi rendezvény

tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal megkérni a közterület használati engedély kiadására irányuló
kérelemmel együtt.
A kérelemhez csatolni kell:
a) 1 db helyszínrajzot az üzemelési hely 100 méteres környezetének feltüntetésével,
b) kitöltött zajvédelmi adatlapot.
(4) Az üzemeltető a hangosító berendezés üzemeltetését csak az engedély birtokában kezdheti meg.
(5) A hangosító berendezés cseréjénél az üzemeltető ismételten köteles engedélyt kérni.
(6) A lakásokat is magában foglaló épületekben hangosító berendezés a fentieken túl a lakóépület működésére
vonatkozó szabályokban (alapító okirat, SZMSZ, házirend, stb.) előírt feltételekkel, időbeli korlátozással
üzemeltethető.
(7) 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.
(8) 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.
(9) 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.
(10) Szabadtéri rendezvény hangosításakor a hangosító berendezéseket úgy kell elhelyezni, tájolni, hogy az
üzemelés során keletkező zaj ne okozzon indokolatlan mértékű többlet zajterhelést a védendő területen, az alábbi
főbb szempontok figyelembevételével
a) A hangosítandó köztéri rendezvény lehetőleg ne sűrűn lakott, zárt sorú beépítésű terület védendő épületének
közelében kerüljön megrendezésre:
b) A hangosító berendezés lehetőleg ne kerüljön a védendő épületek közvetlen (25 m-en belüli) közelségébe.
c) Az igénybe veendő közterületen más hangosított rendezvény ne legyen egy időben, illetőleg rövid követési
időben – azonos hatásterületen belül:
d) Az éjszakai időszakban megrendező rendezvények időtartama ne korlátozza indokolatlan mértékben a
hatásterületen élők pihenését, éjszakai nyugalmát.
(11) Mobil hangosító berendezés álló helyzetű jártművön nem üzemeltethető.
(12) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek.
a)

Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő rendszeres tevékenység által okozott zajkeltés nem lépheti túl
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabályban az épületek zajtól
védendő helyiségeire megállapított határértékeket.
b) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő alkalomszerű tevékenységek – kivételt képeznek a kerti
összejövetelek, családi események – során a zajkeltés:
1. hétköznapokon és munkaszüneti napokon 6 óra és 20 óra között,
2. vasárnap és ünnepnapokon 8 óra és 18 óra között engedélyezett.

c)

A kerti összejövetelek, családi rendezvények megtartásakor fokozott figyelemmel kell lenni a szomszédok
nyugalmának biztosítására.
7. §

A közterületi rendezvények, hangosító berendezésekkel kapcsolatos használati előírások, mozgó
zajforrások üzemeltetése és magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek ellenőrzése, az
előírások megszegésének jogkövetkezményei

(1) A rendeletben foglalt előírások betartását a közterület-felügyelet, valamint az önkormányzati
környezetvédelmi munkatársa ellenőrzi.
(2) 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) A zajvizsgálat költségeit a hangosító berendezések üzemeltetője köteles viselni, amennyiben a vizsgálat a
határérték túllépését igazolja.
(5) 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
Vegyes rendelkezések
8. §
Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az újrafelvételi eljárás.
9. §1
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
10. §
(1)E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit alkalmazni kell az I. fokon még el nem bírált
ügyekben is, azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezésre kerül a helyi
zajvédelmi előírásokról szóló 29/2007 ( XI.1.) rendelet valamint az ezt módosító 9/2008 (II.28.), 8/2009 (II.19.),
15/2009 (III.27.) és 27/2010. (VII.2.) számú önkormányzati rendeletek.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek
való megfelelést is szolgálja.

/: Medvácz Lajos :/
polgármester

/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző

Kihirdetve:
Balassagyarmat, 2011. június 15.
/: Dr. Tőzsér Zsolt :/
jegyző
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Módosította a 31/2012.(VI.04.) rendelet 18. §-a. Hatályos 2012. június hó 05. napjától. Hatályon kívül helyezte
a 8/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet 2. § (14) bekezdése. Hatálytalan 2013. április hó 03. napjától.

1.

számú melléklet

A kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó zaj- és
rezgésvédelmi ügyek
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatályába tartozó zaj és rezgésvédelmi ügyek
a) A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint
A gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a
3073/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek
módosításáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint:
41 épületek építése
42 egyéb építmények építése
43 speciális szaképítés
45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
46 nagykereskedelem
47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)
55 szálláshely szolgáltatás
56 vendéglátás
73 reklám, piackutatás
81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés
90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység
b) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére
vonatkozó ügyekben; valamint
c) a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó
ügyekben
ca) valamennyi, az adott épületen belüli, illetve
cb) az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1.
számú melléklet (a pont) szerinti tevékenységeknél.
A kereskedelemről szóló 2005 évi CLXIV törvény és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben hatályába tartozó zaj és rezgésvédelmi ügyek

2. számú melléklet

Településrész
Városközpont

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

3. számú melléklet
KÉRELEM
Rendszeres és alkalmi rendezvényeken alkalmazandó hangosító berendezés, zeneszolgáltatás
engedélyezéséhez
1. A kérelmező (üzemeltető)
neve:
KSH száma:
székhelye:
ügyintéző neve:
telefonszáma:
2. A rendezvény megnevezése:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
3. A rendezvény helyszíne, útvonala
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
4. A rendezvény tervezett időpontja:……….év………..hónap……….nap
5. A rendezvény helyének 100 m-es környezetében található lakóépületek, illetve szállásépületek

Ingatlan helyrajzi száma
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Közterület elnevezése

A zeneszolgáltatás kért időtartama:

Nappal: ………….órától……………óráig
Éjjel: ………….….órától……………óráig

Házszám

Távolság a rendezvény és az
épület között
(m)
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A zeneszolgáltatás módja:
Élőzene hangosítással

Élőzene hangosítás
nélkül

Gépi műsorforrás
(lemezjátszó, erősítő,
stb.)

Egyéb

Tervezett
hangnyomásszint a
legközelebbi védendő
homlokzat előtt
(dB)
Üzemeltetési
időtartam a teljes
működési időn belül
(óra)
8. A hangosító berendezés adatai:
Sorszám

Darabszám

Típus

Hangosító berendezés
erősítő
hangszóró
zenegép

9. Az erősítő berendezésen hangerő korlátozót (limitert) alkalmaznak-e?:
Igen:
Nem:
10. Az üzemelés során zajvédő szerkezetet alkalmaznak-e?:
Igen:
Nem:
11. Élőzene szolgáltatás esetén alkalmazandó hangszerek:
Sorszám

Darabszám

Típus

Hangszerek

A kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ………………………….
………………………………………….
cégszerű aláírás

