
Arló Nagyközség Önkormányzat  

11/2007. (V. 2.) 
rendelete  

a zaj- és rezgésvédelem helyi 
szabályozásáról   

Arló Nagyközségi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva 

 

az 1991. évi XX. tv. 
85. § (1) bekezdése e) pontjában kapott felhatalmazás alapján 

 

figyelemmel a zaj- és rezgésvédelemr l szóló többszörösen módosított 
12/1983. (V. 12.) MT rendeletre 

 

a zaj- és rezgésvédelem helyi 
szabályozására a következ rendeletet alkotja: 

 

I.  
Általános rendelkezések  

A rendelet célja és hatálya  

1. §.  

A rendelet célja, hogy az emberi egészség megóvása, valamint az 
emberek nyugalma érdekében megállapítsa az azokat veszélyeztet zaj 
elleni védelem helyi alapvet szabályait.    

2. §.  

A rendelet hatálya kiterjed Arló nagyközség közigazgatási területén 
mindenkire, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a nagyközség 
területén tartózkodnak, tevékenykednek, és akik tevékenységük 
folytatása közben, vagy azzal összefüggésben a környezetükbe zajt 
bocsátanak ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 
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a) vagyonvédelmi célokat szolgáló intenzív hangjelzéssel üzemel 
riasztó berendezésekre,  

b) templomi harangozásra, 

c) arra a zajra, amely az (1) bekezdésben meghatározott létesítmények 
közönségét l származik, és amelyre határértéket nem lehet 
megállapítani, mert az ilyen zajok m szeres méréssel nem 
vizsgálhatók. 

3. §.  

E rendelet alkalmazásában  
a.) zaj: olyan hang, amely nem kívánatosnak, zavarónak vagy 
kellemetlennek min sül, 

  

b.) zajforrás: minden olyan hangforrás, amelynek hangja valamilyen 
szempontból zajnak min sül, függetlenül attól, hogy a zajkibocsátás 
zárt térben, vagy szabadon, helyhez kötötten, vagy mozgathatóan 
történik, emberi (él ) eredet , illetve emberi (él ) er vel m ködtetett 
tárgytól (pl.: kézi szerszám, hangszer, stb.) vagy bármilyen gépi 
berendezést l ered, 

  

c.) környezeti zaj: mindazon zajok összessége, amelyek a 
környezetünkben el fordulnak,

  

d.) hangosító berendezés: olyan gépi berendezés, amely bármilyen 
hang 

 

akár emberi (él ), akár gép (CD lejátszó, magnetofon, 
lemezjátszó, rádió, stb.) 

 

feler sítésére

 

szolgál,   

e.) zajterhelési (zajimissziós) határérték: a zajforrástól, zajforrás 
csoporttól származó, a védend épületek homlokzata el tt 2 m-re, 
illetve többlakásos vagy több önálló nem lakás célú helyiséget 
tartalmazó épület (többszintes vagy tömbház, üzletház) esetén a 
védend helyiségben mérhet megengedett egyenérték A 

 

hangnyomásszint értéke decibelben (dB),   

f.) zajkibocsátási (zajemissziós) határérték: az egyes zajforrásokra a 
zajterhelési határérték betartása érdekében megállapított megengedett 
egyenérték A  hangnyomásszint értéke decibelben (dB),   

g.) veszélyes mérték zaj: olyan zaj, amely meghaladja a megengedett 
zajterhelési (zajimissziós), illet leg zajkibocsátási (zajemissziós) 
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határértéket, továbbá veszélyes mérték az a zaj is, amelyre 

 
jellegéb l adódóan 

 
határértéket nem lehet el írni, illet leg a 

zajkeltés azonos körülmények között nem ismételhet , de érzékszervi 
észleléssel megállapíthatóan emberek nyugalmát jelent s mértékben 
zavarja.   

h.) új létesítmény: minden olyan létesítmény, amelyben zajforrást 
m ködtetnek és amelyhez építéshatósági engedély szükséges (új 
épület építése, meglév épület eredeti rendeltetését l eltér 
használata, közterület használat, stb.), valamint ha a meglév 
létesítménynek az üzemeltet je megváltozik, 

  

i.) zajvizsgálat: zajmérést, zajértékelést és az akusztikai szempontok 
alapján készített elemzést magában foglaló vizsgálat.   

II.  

A zajforrások m ködtetésének szabályai  

4. §.  

(1) Szolgáltató tevékenységet végezni csak úgy lehet, hogy az 
üzemeltetett zajforrás zajkibocsátása által okozott zajterhelés a 
Településrendezési tervben el írt zajterhelési határértékeket ne haladja 
meg.   

(2) A jegyz által megállapított zajkibocsátási határértékeknek a lakó- 
vagy intézményépület zajtól védend homlokzata el tt 2 m 
távolságban, illet leg 

 

indokolt esetben 

 

az emberi tartózkodásra, 
pihenésre, üdülésre szolgáló területeken kell érvényesülniük.     

5. §.  

Tilos:   

(1) Egészségügyi, oktatási és szociális intézmények telekhatárától 
számított 50 m-es körzetben szabadban vagy zárt térben, nyitott 
nyílászárókkal rendszeres zajos szolgáltató tevékenységet folytatni.   
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(2) Mozgó járm vön bármilyen hirdetésre elhelyezett

 
hangosító 

berendezést  
a.) nyári id számítás esetén 

 
23.00 órától 08.00 óráig  

b.) egyéb id szakban 

  
21.00 órától 08.00 óráig  

m ködtetni. 

  

(3) Helyhez kötött hangosító berendezést  
a.) zárt térben elhelyezve, nyitott nyílászárók mellett úgy m ködtetni,

 

hogy az a zajterhelési határérték túllépését eredményezze,   

b.) nyílt téren elhelyezve rendszeresen m ködtetni a Strandfürd 
területének kivételével.    

Engedélyezési rendelkezések  

6. §.  

(1) Alkalomszer és id szakos szabadtéri rendezvények esetén a 
zajforrást m ködtet létesítmény üzemeltet je vagy a rendezvény 
szervez je a tevékenység megkezdése el tt köteles

 

a 
Településrendezési Tervben meghatározott érték fölötti 
zajkibocsátásra határérték módosítást kérni, amelyhez a 7. §. (2) 
pontban foglalt adatokat kell ismertetni.   

(2) Minden olyan változást, amely a zajkibocsátás mértékére jelent s 
hatással van, a zajforrást m ködtet létesítmény üzemeltet je, vagy a 
rendezvény szervez je 3

 

napon belül köteles jelenteni a jegyz nek. A 
bejelentés alapján a jegyz új zajkibocsátási határértéket állapíthat 
meg.   

(3) A szabadtéri létesítményekben, rendezvényeken a m ködtetett 
zajforrások által okozott zajszint a Településrendezési Tervben   
meghatározott határértékekt l az 1. számú mellékletben foglaltak 
szerint eltérhet.  

(4) A m sorzaj alapértékét növel módosító tényez k összege nappal 
legfeljebb 10 dB, éjjel legfeljebb 3 dB lehet.   

7. §.  

Zajt el idéz új létesítményre vonatkozó el írások: 
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(1) Zajt el idéz szolgáltató tevékenységet ellátó új létesítmény esetén 
a tevékenység megkezdése el tt az üzemeltet köteles zajkibocsátási 
határértéket kérni.   

(2) Az engedély iránti kérelemben ismertetni kell:  
a.) az üzemeltet nevét, címét, 

 

b.) a telephely címét,  
c.) a tevékenység részletes leírását (KSH szerinti SZJ számát is),  
d.) a tevékenységet határozott vagy határozatlan ideig kívánja-e 
végezni,  
d.) m ködési rendjét (rendszeres, alkalomszer ), 

 

f./)üzemelési id t (nyitva

 

tartást),  
g.) zajforrások megnevezését, felsorolását (gépek, kézi szerszámok, 
hangosító berendezés, stb.), a berendezés típusát, gyártási számát, 
hangteljesítmény szintjét,  
h.) a zajkibocsátás helyét (zárt épületben vagy szabadon),  
i.) a zajos tevékenység napi kezdetének és befejezésének id pontjait, 

 

j.) zajcsökkentésre tervezett megoldásokat,  
k.) a telephely 100 m-es körzetét tartalmazó helyszínrajzot 1:1000-es 
méretarányban.   

(3) Az engedély iránti kérelemhez diszkó (SZJ 19 1990-b l) 
tevékenység folytatása esetén akusztikai szakért által készített 
szakvéleményt is mellékelni kell.   

(4) Indokolt esetben a jegyz a zajkibocsátási határérték 
megállapításához 

 

egyéb tevékenységnél is 

 

akusztikai szakért által 
elkészített szakvélemény benyújtására kötelezheti az üzemeltet t. 

  

(5) E rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatban csak 
zajkibocsátási határérték megállapítása után adható ki:  
a.) helyiség eredeti rendeltetést l eltér használatára vonatkozó 
engedély, 
b.) közterület használati engedély, 
c.) záradékolt bejelentés üzletnyitásról, 
d.) telepengedély, telepengedélyezési eljáráshoz kötött tevékenység 
esetében.   

8. §.  

Zajt el idéz meglév létesítményre vonatkozó el írások: 
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(1) A zajhatással járó szolgáltató létesítmény üzemeltet je e rendelet 
hatályba lépését l számított 6 hónapon belül köteles 

 
a 7. §. (2) 

bekezdésében felsorolt adatok ismertetésével 

 
zajkibocsátási 

határérték megállapítását beszerezni.   

(2) Indokolt esetben (pl. lakossági bejelentés) az (1) pontban leírt 
határid el tt hivatalból is megállapítható zajkibocsátási határérték.   

(3) A már meglév létesítménynél a zajkibocsátási határérték 
maximum 5 dB-os túllépését a jegyz ideiglenes jelleggel 
engedélyezheti, a túllépés megsz ntetéséhez szükséges intézkedések, 
beavatkozások elvégzési határidejének meghatározásával.   

9. §.  

A határozatlan ideig engedélyezett tevékenység megsz ntetését 

 

a 
megsz nést követ 15 napon belül 

 

az üzemeltet köteles bejelenteni.

  

10. §. 

(1) Az engedélyezett, illetve a meglév hangosító berendezések által

 

okozott zajra vonatkozó bejelentés esetén a jegyz

 

végeztet ellen rz 
zajvizsgálatot, akkreditált min sítés , mér vizsgálati jogosultsággal 
rendelkez szervvel.

 

(2) Az üzemeltet k kötelesek a berendezés m ködésére, annak 
id tartamára, jellemz tulajdonságaira, valamint egyéb, a 
berendezéssel, tevékenységgel kapcsolatos adatokat az ellen rzést 
végz k számára megadni, a vizsgálat elvégzését el segíteni.

 

(3) A vizsgálat költségeit - amennyiben a vizsgálat eredménye az 
üzemeltet re nézve elmarasztaló

 

- a zajkibocsátó berendezés 
üzemeltet je köteles viselni.

 

III.  

Hatásköri szabályok  

11.§.  

(1) A zajforrások m ködésével kapcsolatos hatósági tevékenységet a 
jegyz látja el.

  

(2) A jegyz :
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a.) engedélyezi a zajforrások m ködését (zajkibocsátási határértéket 
ad ki), megsz nését tudomásul veszi (zajkibocsátási határértéket 
visszavon),   

b.) a kiadott engedélyekr l, visszavonásokról nyilvántartást vezet, 

  

c.) ellen rzi a rendelet hatálya alá tartozó zajforrások m ködését, 

  

d.) indokolt esetben zajmérést végeztet,   

e.) a jogszabályok adta lehet ségekt l függ en szabálysértési eljárást 
folytat le, vagy zajbírságot szab ki az engedély nélkül üzemel , vagy 
az engedélyezett zajkibocsátási határértéket túllép zajforrás 
üzemeltet jével szemben

  

f.) veszélyes mérték zaj esetén korlátozza, vagy megtiltja a 
tevékenységet.  

12. §.  

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a zaj-és 
rezgésvédelemr l szóló többszörösen módosított 12/1983. (V. 12.) 
MT számú rendelet szabályait kell alkalmazni.    

IV.  

A zajvédelmi szabályok megszegésének követelményei  

13. §.  

(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, szabálysértést követ el és 
30.000,- Ft-ig terjed pénzbírsággal sújtható a létesítmény 
üzemeltet je vagy a rendezvény szervez je, ha jelen rendelet 4. §. (1), 
5. §., 6. §. (1), 7. §. (1), és 8. §. (1) pontjában és a 9. §-ban foglaltakat 
megszegi.   

(2) Veszélyes mérték zaj megállapítása esetén a zajmérés költségei 
az üzemeltet t terhelik. 
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(2) Egy éven belül ugyanazon bejelent t l származó második és 
minden további megalapozatlan panasz, bejelentés esetén a zajmérés 
költségeinek 50 %-a a bejelent t terheli. 

 
14. §.  

(1) Korlátozható vagy felfüggeszthet a tevékenység: 

  

a.) a veszélyes mérték zajt okozó zajforrás üzemeltet je az 
engedélyezett zajkibocsátási határértéket + 5 dB-nél nagyobb 
mértékben túllépte,   

b.) ha a 13. §. szerinti pénzbírság nem eredményezte a határérték 
betartását.   

(2) Attól, aki ismételten megszegi az engedélyben foglalt üzemeltetési 
el írásokat, a jegyz az engedélyt visszavonhatja. 

   

V.  

Záró rendelkezések  

15. §.  

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a 
folyamatban lév ügyekre is alkalmazni kell.

    

Zsirgay Árpád sk.                                     Klisóczkiné Papp Andrea sk. 
polgármester                                                                                 jegyz

   

Záradék:  

A rendelet kihirdetésre került 2007. május 2-án.  

A kiadmány hiteléül:  

Pappné Forgács Katalin 
jegyz könyvvezet

  

Arló, 2007. május 2.  


