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rendelete 

 

 

A zaj- és rezgés elleni védelem helyi szabályairól 

 

 

Telki község Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. törvény 46.§. (1) c) pontja, 48.§. (1) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és 

hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdése c) és d) pontjaiban, valamint a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása 

alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

 

1.§. 

A rendelet célja és hatálya 

 

(1) A rendelet célja az egyes gépek, berendezések által keltett környezeti zajterhelés 

korlátozása a környezet és az emberi egészség védelme érdekében. 

 

(2) A rendelet hatálya kiterjed Telki község közigazgatási területén: 

 

a) A jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre és a 

magánszemélyekre. 

 

b)  A közterületi rendezvényekre,  

 

c)   A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre,  

 

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya: 

 

a)     az önkormányzat által szervezett ünnepségek, rendezvények során, annak 

területén és időtartama alatt alkalmazott hangosításra, 

 

b) vallási tevékenység végzésére 

 

c) az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés 

és bűnüldözési tevékenység által keltett zajra és rezgésre. 

 

d) közművek rendeltetésszerű használata, üzemelése, illetve hibaelhárítása, 

 
e)      a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszélyre,  

 
f) közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre,  

 

 

 

 



2.§. 

Értelmező rendelkezések 

 

E rendelet alkalmazásában: 

 

(1) Kültéri berendezés: minden olyan kültéri felhasználásra szánt, a környezetbe zajt 

kibocsátó gép, amelyet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 

tanúsításáról szóló rendelet gépnek határoz meg, és amely – tekintet nélkül a meghajtás 

módjára- önjáró vagy mozgatható, továbbá a típusa szerint kültéri, nem motoros hajtású, 

de a környezetbe zajt kibocsátó ipari alkalmazású vagy szabadtéren használatos szerkezet 

is; 

(2) Szabadidős zaj- vagy rezgésforrás: környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális, 

szórakoztató célra használt berendezés, gép. Különösen ilyen pld. a rádió, magnó, cd-

lejátszó, dvd lejátszó, számítástechnikai eszköz, zenegép; 

 

(3) Hangerősítő, hangkeltő berendezés: bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely 

hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki, 

 

(4) Különleges zajokozás: minden olyan tevékenység, amely szabadtéren valósul meg, 

hallgató hangtartományba eső hanghullámokat eredményez és ez a hangkibocsátás mások 

nyugalmát zavarhatja, de nem minősül hangosító berendezésnek. Különleges 

     zajokozásnak minősülnek különösen a szabadtéri sport-, kulturális, szórakoztató, 

élőzenei rendezvények, bemutatók, térzenék, ünnepségek, riasztóberendezések. 

 

(5) Kültéri felhasználás: kültéri berendezés, illetve szabadidős zaj- vagy rezgésforrás 

építményen kívüli használata illetve építményben történő használata is abban az esetben, 

ahol a hangátvitel nem eléggé tompított (pld. nyitott ablak mellett való használat) és ezért 

a zaj- vagy rezgésforrás hatásterületén élő lakosság nyugalmát zavarhatja; 

 

(6) E rendelet alkalmazásában a környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. §-ában meghatározott fogalmakat kell 

alkalmazni. 

 

(7) E rendelet szempontjából zajforrásnak minősül: 

a) bármilyen hangszóró, műsorforrás, beleértve az élőzene, vagy élő műsor   szolgáltatását 

     is (hangerősítő eszközökkel vagy hangerősítő eszközök nélkül), 

      b) a szabadidő eltöltésére szolgáló tevékenységek (sport, kultúra, zene), 

      c) a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés, reklám célú tevékenységek. 

 
3.§. 

 

Közterületi rendezvények során működő zajforrásokra vonatkozó szabályozás 

 
(1) Pirotechnikai termékek szabadtéri felhasználása 23:00 óráig (Szilveszter, Újév napján 

01:00 óráig) engedélyezett, alkalmanként legfeljebb 20 percig terjedő időtartamra. 

 

(2) A hangerősítő, hangkibocsátó rendszert alkalmazó riasztó berendezésekkel történő 

indokolatlanul ismétlődő különleges zajokozás nem megengedett. A berendezések megfelelő 

műszaki állapotáról a tulajdonos mindenkor köteles gondoskodni. 

 



(3) Mobil szabadtéri üzemeltetés esetén a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés, reklám 

célú tevékenység közterületen történő végzése, ehhez hangerősítő, hangkeltő berendezések 

alkalmazása 

a) munkanapokon                                8:00 óra és 20:00 óra között, 

b) szombaton                                       9:00 óra és 18:00 óra között engedélyezett. 

 

(4) Helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó, szabadtéri műsorszórás 10:00 óra és 

22:00 óra között folytatható. 

 

(5) Szabadtéri koncert – az önkormányzat által szervezett ünnepségek programjához 

kapcsolódó koncertek és engedélyezett rendezvények kivételével – 10:00 óra és 22:00 óra 

között tartható. 

 

(6) Jelentős zajkibocsátással járó, az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérő, különleges 

zajokozást előidéző alkalmi rendezvények csak 10:00 óra és 22:00 óra között 

engedélyezhetők. 

 

(7) A (4)-(6) bekezdésekben szabályozott időkorláttól való eltérést - kérelem alapján - a 

Polgármester határozatban engedélyezheti. Az engedélykérelmet a szabadtéri műsor, koncert, 

valamint az alkalmi rendezvény felelős szervezője nyújthatja be a rendezvény előtt legalább 

15 nappal. 

 

4.§. 

 

A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajkeltő tevékenységekre vonatkozó 

szabályozás 

 

 

(1) Kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos magánszemélyek háztartási 

igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó tevékenység végezhető: 

a) munkanapokon                              7:00 óra és 20:00 óra között, 

b) szombaton                                     8:00 óra és 20:00 óra között, 
 

2) Lakóépületekben a lakás tisztántartására szolgáló a szokásosnál nagyobb zajhatással járó 

háztartási gépek, az épület, vagy építmény építésével, felújításával, helyreállításával 

kapcsolatos zajos szerszámok, berendezések használata az (1) bekezdésben meghatározott 

időszakokban engedélyezett.  

 

5. §. 

 

Egyéb létesítmények működése 

 

(1) Szórakozóhelyek kerthelyiségében, egyéb nem lakás céljára szolgáló létesítmények 

bármely nyitott helyiségében, illetve nyitott ablakok és ajtó mellett zene-, illetve 

műsorszolgáltatás 10:00 óra és 22:00 óra között lehetséges. 

 

(2) 22:00 óra és 6:00 óra között szórakozóhelyeken, egyéb nem lakás céljára szolgáló 

létesítményekben zene-, illetve műsorszolgáltatás csak zárt helyiségen belül, zárt ablakok és 

ajtó mellett és csak olyan hangerővel lehetséges, amely a környékbeli lakosság nyugalmát 

nem zavarja. 



 

(3)  A nem lakás céljára szolgáló ingatlan bármely nyitott helyiségében, illetve szabadtéri 

részében történő hangerősítő, hangkeltő berendezés használata az alábbiak szerint történhet: 

a.) munkanapokon                7.00 óra és 20.00 óra között 

b.) szombaton     8.00 óra és 20.00 óra között 

  

(4) A z (1-3) bekezdésben meghatározott korlátozás alól a polgármester írásbeli kérelemre 

határozattal  felmentést adhat 

 

 

6.§. 

Szabálysértési rendelkezések 

 

(1)  Aki e rendelet 3.§. (1-5) bek., 4.§., 5.§.  előírásait megszegi, szabálysértést követ el és 

50 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

(2)  A szabálysértés elkövetése miatt a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. 

 

 

7.§. 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2011. július 15-én lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével a környezetbe történő zajkibocsátás korlátozásáról szó 

18/2009.(VI.30.) Ö. rendelet hatályát veszti. 

 
 
Telki, 2011. 06. 28. 

 

 

 
                               Deltai Károly        Makranczi László 

polgármester     jegyző 

 


