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Balatonszemes Községi Önkormányzat
14/2003.(VI.30.) számú rendelete
a
helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról
Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§-ában foglaltak alapján az 1991. évi X. tv. 85.§. (1) bek. e./
pontjában kapott felhatalmazás szerint, a zaj- és rezgésvédelemről szóló – többször módosított
– 12/1983.(V.12.) MT. számú rendelet 27.§-ban foglaltak végrehajtására – a 8/2002.(III.22.)
KöM-EüM számú együttes rendeletben meghatározott keretek között –a helyi zaj- és
rezgésvédelmi szabályokat a következők szerint szabályozza:
A rendelet hatálya
1.§.
(1) E rendelet hatálya Balatonszemes Község teljes közigazgatási területére kiterjed.
Rendelkezései a községben bármilyen jogcímen tartózkodó, minden természetes- és
jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak.
(2) A rendelet hatálya Balatonszemes Község közigazgatási területén a kulturális-,
szórakoztató-ipari, kereskedelmi és vendéglátó, üdülési, szabadidő, sport és más
hasonló létesítmények, továbbá helyi hírközlési és hirdetési, illetőleg a vele egy
tekintet alá eső célokra alkalmazott hangosító berendezések üzemben tartása
következtében a környezetben, vagy a felsorolt létesítményekkel azonos, illetve
szerkezeti szempontból összefüggő épület és egyéb helyiségeiben fellépő zajra terjed
ki.
Általános rendelkezések
2.§.
(1) Tilos minden olyan tevékenység végzése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető
vagy károsító zaj-, illetve rezgésterhelést okoz, melynek zajkibocsátása meghaladja a
megengedett határértéket.
(2) Kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító mértékű az a zaj, melyre – jellegéből
adódóan – határértéket nem lehet előírni, illetve a zajkeltés azonos körülmények
között nem ismételhető meg, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan az emberek
nyugalmát zavarja.
(3) A rendelet szabályait kell alkalmazni különösen olyan létesítmények rendszeres,
időszakos vagy alkalmi működtetése során, mint a:
 szabadtéri mozi, színpad, térzene, mutatványos tevékenység, vidámpark,
cirkusz,
 művelődési létesítmény
 zenés szórakozóhely,
 kereskedelmi és vendéglátóipari létesítmények,
 üdülő, tábor, kölcsönző, üzlet, elárusítóhely,




sportpálya, strand, uszoda, autóbusz-állomás, amennyiben ezeknek szabadban
elhelyezett hangosító berendezése van, illetve ha zárt tereikből a hangosító
berendezés működése során zaj hallatszik ki a környezetükbe, továbbá
hirdetésre, figyelemfelkeltésre, illetve tájékoztatásra használt szabad- vagy zárt
térben elhelyezett bármilyen hangosító berendezés működésére.

(4) E rendelet szempontjából hangosító berendezésnek minősülő bármely hangszóró vagy
más műsorforrás. Műsorzajnak minősül bármely hangosító berendezésből származó
szabadba kijutó vagy más rendeletetésű helyiségbe átjutó zaj.
(5) E rendelet szempontjából rendszeres működésnek számít, amennyiben a működési
napok száma egy hónap alatt 8 vagy ennél több nap, időszakos működésnek, ha 3-7
nap és alkalmi működésnek, ha a működési napok száma kevesebb, mint 3 nap.
Részletes rendelkezések
3.§.
(1) Az új létesítésű építmény esetén az építési hatóság az engedélyezés során a
253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet – OTÉK – környezetei, zaj- és rezgésvédelemre
vonatkozó szabályait alkalmazza.
(2) Az építőipari kivitelezési tevékenységtől és a közlekedéstől származó zajterhelési
határértékeket a 8/2002.(III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 2. és 3. számú
melléklete szerint kell alkalmazni.
(3) A rendelet hatálya alá tartozó bármely hangosító berendezés csak abban az esetben és
olyan módon, illetve körülmények között működtethető, ahogyan azt az engedélyezés
során zajvédelmi szempontból a hatóság engedélyezte.
(4) Hangosító berendezés működtetése csak akkor engedélyezhető,
zajkibocsátása nem haladja meg a 7.§-ban megengedett határértékeket.

ha

annak

(5) A zajterhelési határérték megállapításánál nappali időszak alatt a 6,00-22,00 óra
közötti időt, míg éjjeli időszak alatt a 22,00-6,00 óra közötti időt kell érteni.
Engedélyezési eljárás
4.§.
(1) A hangosító berendezés zajvédelmi szempontból való engedélyezése iránti kérelmet a
létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) köteles benyújtani annak telepítését,
alkalmazását megelőzően legalább 30 nappal az üzemeltetést engedélyező hatóságnak.
(2) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell az ingatlan tulajdonosának vagy
egyébként az ingatlanon rendelkezési jogosultsággal rendelkezőnek a hangosító
berendezés üzemeltetéséhez hozzájáruló nyilatkozatát és a tevékenységre jogosító
működési engedélyt. A kérelemben meg kell jelölni a zajos tevékenység napjait, a napi
kezdési és befejezési időpontot, valamint a zajkeltés módját, a berendezés típusát és
jellemző paramétereit.

(3) A kiadott engedélyekről a jegyzőnek nyilvántartást kell vezetni.
(4) Az engedélyezés során figyelembe kell venni az érintett területen lévő más hangosító
berendezések zajkibocsátásait is, és ezek együttes zajkibocsátása sem haladhatja meg a
megengedett határértékeket.
(5) Meglévő hangosító berendezés üzemeltetéséhez az üzemeltető a rendelet
hatálybalépését követő 30 napon belül a 4.§. (1) és (2) bekezdésének megfelelően
újabb üzemeltetési engedélyt köteles kérni.
5.§.
(1) Az engedélyező hatóság köteles hivatalból rendszeres, valamint a lakossági panaszok
kivizsgálására – az ide vonatkozó szabályok, irányelvek, szabványok előírásainak
betartásával – a zajkibocsátás mértékét ellenőrizni.
(2) A zajvizsgálat költségeit –a mennyiben a vizsgálat eredménye az üzemeltetőre nézve
elmarasztaló – a hangosító berendezés üzemeltetője köteles viselni.
(3) Az üzemeltetők kötelesek a berendezés működésére, annak időtartamára, jellemző
tulajdonságaira vonatkozó, valamint egyéb, a berendezéssel kapcsolatos adatokat az
ellenőrzést végzők részére megadni, a vizsgálat korrekt elvégzését elősegíteni.
(4) Zajmérést az önkormányzat közigazgatási területén más szakértő szerv is végezhet.
6.§.
(1) Amennyiben hangosító berendezést az engedélytől eltérően üzemeltetnek, az
üzemeltetőt – legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével – fel kell szólítani az engedélytől
eltérő állapot megszüntetésére.
(2) Az engedélytől eltérő berendezés működését korlátozni kell, vagy fel kell függeszteni.
A határérték 10%-al való meghaladása esetén pénzbírság kiszabása mellett a
berendezés további üzemeltetését meg kell tiltani.
(3) Ha a hangosító berendezés üzemeltetője a felszólításnak nem tesz eleget, a berendezés
további üzemeltetést meg kell tiltani (bezárás).
Zajterhelési határértékek
7.§.
(1) Balatonszemes Község területén az e rendelet hatálya alá tartozó hangosító
berendezésekből származó zaj együttesen sem haladhatja meg a környezetben az 1.
számú mellékletben, a létesítményekkel azonos vagy szerkezeti szempontból
összefüggő épület más védendő helyiségeiben a 2. számú mellékeltben megengedett
határértékeket.
(2) A hangosító berendezés működését követően minden olyan változást, amely a
zajkibocsátás mértékére hatással van, az üzemeltető 1 napon belül köteles az

engedélyező hatóságnak bejelenteni, aki ismételten megvizsgálja a működés feltételét,
illetve a kiadott engedélyt, és indokolt esetben módosítja azt.
Záró rendelkezések
8.§.
(1) E rendelet 2003. július 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő, de még el
nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki az e
rendelet 1. és 2. számú mellékletében meghatározott zajterhelési határértékeket túllépi.
(3) Az első fokú környezetvédelmi hatóság által egyedileg megállapított zajkibocsátási
határérték esetén az üzemeltetőt a 88/1990.(IV.30.) MT. számú rendelettel módosított
12/1983.(V.12.) MT. sz. rendelet alapján zaj- és rezgésbírság fizetésére kell kötelezni.
A bírság nagyságát a 12/1990.(V.23.) KVM rendelettel módosított 2/1983.(V.25.)
OKTH rendelkezés szerit kell megállapítani
(4) A 4/1997(I.22.) számú Korm. rendelet 18.§-a alapján a jegyző e rendeletben
meghatározott zajterhelési határérték figyelmeztetés ellenére való ismételt túllépése
esetén az üzlet éjszakai (22,00-6,00 óra közötti) nyitva tartását korlátozhatja, illetve
kötelező zárva tartási időszakot rendelet el. Az üzlet éjszakai nyitva tartását korlátozó,
illetve a kötelező zárva tartási időszakot elrendelő határozat fellebbezésre tekintet
nélkül azonnal végrehajtható.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a zajvédelem helyi szabályiról
szóló 10/1993.(VI.15.) sz. rendelete.
(6) E rendelet kihirdetéséről a rendeletnek az önkormányzat hirdetőtábláján való
kifüggesztésével a jegyző gondoskodik.
Balatonszemes, 2003. június 30.
Dr.Zóka László
jegyző

Záradék:
E rendelet 2003. június 30-án
kihirdetésre került.
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