
Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (……..) 

önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályairól 

 

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint a környezetvédelem általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§. (1)bekezdésében valamint (4) bekezdésének f) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján  a következőket rendeli el: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

A rendelet célja 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy meghatározza az ember egészséghez, egészséges környezethez való 

jogának védelme érdekében a helyi zajvédelmi szabályokat. 

 

A rendelet hatálya 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet hatálya Diósjenő község közigazgatási területén a természetes személy, jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által állandó vagy ideiglenes 

jelleggel, zajkibocsátással járó, 

a)    vendéglátó egységek teraszán, előkertjében üzemeltetett hangosító berendezés 

üzemeltetésére, 

b)    magán ingatlanon hangosító berendezést alkalmazó rendezvényre, 

c) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre,  

d)    közterületen hangosító berendezés üzemeltetésével járó rendezvény tartására  

e)    sport és szabadidős létesítmények területén megtartott szabadtéri rendezvények hangosító 

berendezés üzemeltetésére,  

f)   pirotechnikai termék alkalmazására  terjed ki. 

 

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) a közérdekből, kárelhárítási, katasztrófavédelmi céllal figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra 

használt hangosító berendezés és zajforrás üzemeltetésére.  

b) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre, a választási 

eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések során végzett tevékenységekre, valamint 

c) egyházak vallási tevékenységének végzésére.  

 

 

Értelmező rendelkezések 

3. § 

 

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

szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben, annak módosítására továbbá a Kormány 427/2015. 
(XII. 23.) Korm. rendelete a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. 
(X. 29.) Korm. rendelet, valamint a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) 

Korm. rendelet módosításáról,   valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott fogalmakat kell alkalmazni. 



 

(2) E rendelet alkalmazásában: 

hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás, beleértve az élőzene, elő műsor 

szolgáltatására alkalmas eszközt, berendezést. 

közterületi rendezvény: Hangosítást igénylő, előre meghatározott célból, helyen és időben, 

szervezett formában tartandó, alkalmi jellegű esemény (művészeti, kulturális,  szabadidős, 

sportcélú tudományos, közművelődési, politikai, stb.)  

magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység: olyan zajhatással járó, 

háztartáson belüli tevékenység, amely alkalmas mások nyugalmának megzavarására  (így 

különösen lakásfelújítással, építkezéssel, kertgondozással kapcsolatos tevékenységek; 

zenélés, zenehallgatás; motoros gép üzemeltetése;  favágás, fűrészelés, fűnyírás, stb.)  

rendezvény szervezője: aki a rendezvény megvalósításához szükséges engedélyek, 

hozzájárulások beszerzésére, valamint az azokban foglalt kötelezettségek betartatására 

köteles; 

zaj- és rezgésvédelmi szakértő: a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában szereplő 

szakértő;  

vendéglátó egység terasza, kerthelyisége, előkertje: a vendéglátó egységhez tartozó 

fogyasztótér. 

(3) E rendeletben nem szabályozott fogalmak esetében a környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott fogalmakat kell érteni. 

 

II. Részletes rendelkezések 

 

Vendéglátó egységek teraszán, kerthelyiségében és előkertjében üzemeltetett hangosító 

berendezésre vonatkozó szabályok 

4. § 

 

Vendéglátó egység területén hangosító berendezést  

      a) vasárnap- csütörtökön 07:00 és 22:00 óra között, 

      b) pénteken, szombaton, valamint munkaszüneti napokat megelőző napon 08:00 és 24:00 

óra között üzemeltethet    284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10 § (1) bekezdésének 

figyelembevételével. 

 

Magáningatlanon, hangosító berendezést alkalmazó rendezvény tartására  

vonatkozó szabályok 

5. § 

 

(1) Magáningatlanon épületen kívüli területen (kerthelyiség, terasz stb.) hangosító 

berendezést alkalmazó, nem üzletszerű és nem szolgáltató jellegű rendezvény  

      a) munkanapokon hétfőtől csütörtökig 08:00 és 22:00 óra között, 

      b)  pénteken és szombaton 10:00 és 24:00 óra között, 

      c) vasárnap és munkaszüneti napokon 10:00 és 22:00 között tartható. 

(2) Magáningatlanon épületen kívüli területen (kerthelyiség, terasz stb.) hangosító berendezés 

alkalmazása, nem üzletszerű és nem szolgáltató jellegű rendezvény az (1) bekezdés a), b), c) 

pontján kívüli időszakokban az 1 sz. mellékletben található kitöltött formanyomtatvány alapján, 

és a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak beleegyező nyilatkozatával kerülhet 

megrendezésre. 



(3) A bejelentésről a Jegyző igazolást állít ki. Hiányos kérelem esetén az igazolás kiállítása 

megtagadható. 

 

Közterületi rendezvények során üzemeltetett zajforrásokra  

vonatkozó rendelkezések 

6. § 

 

(1) Diósjenő község közigazgatási területén az e rendelet hatálya alá tartozó közterületi 

rendezvény megtartása során hangosító berendezést üzemeltetni, élőzenét, műsort, szolgáltatni 

(a továbbiakban együtt: zajforrást üzemeltetni) csak végleges zajkibocsátási határértéket 

megállapító határozat (hatósági engedély) alapján az abban előírt feltételek betartása mellett 

szabad. 

   (2) Az engedély iránti kérelmet a rendezvény szervezője mellékletben található kitöltött 

formanyomtatványon köteles benyújtani Diósjenő Község jegyzőjéhez a rendezvény tervezett 

időtartama előtt legalább 30 nappal. 

  (3) A (2) bekezdésben meghatározott engedély iránti kérelemhez csatolni kell: 

a.) a zaj- és rezgésvédelmi szakértő által elkészített akusztikai szakvéleményt, amely 

tartalmazza a zajhatárértékek teljesíthetőségét, valamint a teljesíthetőséget biztosító feltételeket  

b.) a közterületen megtartott alkalmi rendezvény részletes programtervét.  

c.) a közterület igénybevételére vonatkozó érvényes közterület-használati megállapodást, 

vagy az erre irányuló kérelem benyújtását igazoló dokumentumot, amennyiben jogszabály 

ilyen megállapodás kikötését írja elő. 

d.) az üzemeltető, nevét, címét (székhelyét), telefonszámát és elektronikus levelezési címét, az 

üzemeltetni tervezett zajforrás megnevezését és rövid leírását, működési idejét. 

e.) a rendezvény által igénybevett terület megjelölését, a színpad és a hangszóról elhelyezését 

valamint a zajjal várhatóan érintett ingatlanok típusát és elhelyezkedését. 

(4) A közterületen megtartott rendezvény helyszínét úgy kell megválasztani, a hangosító 

berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja a környékben 

élők, és az egészségügyi, köznevelési, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 

valamint a vallás gyakorlására szolgáló épületekben tartózkodók nyugalmát. 

  (5) Amennyiben a kérelemben közölt adatokból az állapítható meg, hogy az üzemeltetni kívánt 

zajforrásból származó zaj a környéken élők nyugalmát vagy a zajforrás hatásterületén lévő 

intézmények működését indokolatlanul zavarná, teljesítményére vonatkozó korlátozás írható 

elő, vagy az engedély megadása megtagadható. 

  (6) A (2) bekezdés szerinti engedélyben – indokolt esetben- a rendezvény szervezője részére 

előírható a zajforrásból származó zajterhelés műszeres vizsgálata és zajvédelmi szakvélemény 

utólagos benyújtása. 

  (7) A kérelem elbírálásáról, átruházott hatáskörében a Jegyző 72 órán belül dönt. 

  (8) A közterületen megtartott rendezvény – kivéve az állami és önkormányzati rendezvényeket 

-hangosító berendezéssel nappal 8:00 órától éjjel 24.:00 óra között üzemeltethetőek.  

  (9) A Jegyző a közterületi rendezvények igazolásait tájékoztatásul megküldi a Rétsági 

Rendőrkapitányságnak, egyebekben ez a bejelentő kötelessége is. 

  (10) A közterületen megtartott rendezvény  szervezője köteles az engedélyt a rendezvény 

helyszínén tartani és a jegyző felhívására felmutatni. 

   (11) A jegyző hivatalból vagy kérelemre ellenőrizheti a zajkibocsátási határérték betartását. 

   (12) Aki közterületi rendezvény keretében engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltaktól 

eltérően üzemeltet zajforrást, 500.000.-Ft-if terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. 



 

Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységeire vonatkozó szabályok 

7. § 

 

(1) Lakásokban, egyéb épületekben, az ahhoz tartozó területeken hangosító berendezést 

(rádió, televízió stb ) üzemeltetni, kizárólag mások nyugalmának zavarása nélkül lehet. 

(2) Este 22.00 órától reggel 08.00 óráig a szabadban vagy nyitott ajtójú, ablakú helyiségben 

a csendet hangos énekléssel, zenével, hangszerrel, vagy egyéb módon megzavarni tilos. 

(3) Tilos indokolatlanul a nehézgépjárművek motorjának járatása, gépkocsik, 

motorkerékpárok motorjának túráztatása, feltúráztatott motorral való járatása, kürtjelzés, 

qwadok túráztatása. 

(4) Zajhatással járó kerti munkálatokat (fűnyírás, favágás,motoros fűrészelés stb) valamint 

egyéb gépi berendezések működtetését( csiszoló, flex, fúró stv) csak munkanapokon 07 óra és 

20 óra között, szombaton 09 óra és 19 óra között szabad végezni. Ezen időszakon kívül, továbbá 

vasárnap és ünnepnapokon e tevékenységeket tilos végezni. 

(4) Pirotechnikai eszközök felhasználására a 173/2011(VIII.24.)sz. Korm. rendelet 103-

104.§-aiban  valamint a 107.§.(2)bekezdésében és 108.§.(1)bekezdésében foglaltak az 

irányadóak.  Az 1-es és 2-es kategóriába tartozó pirotechnikai eszköz engedély nélkül 

használható, míg a 3-as kategóriába tartozó pirotechnikai eszköz kizárólag december 31-én 22 

óra és január 01-én 06 óra közötti használható. 

 

 

Építési tevékenységre vonatkozó előírások 

8.§. 

 

(1) Környezeti zajt okozó építési, bontási vagy ezekhez kapcsolódó szállítási és rakodási 

tevékenységet – a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel – csak munkanapokon 07 és 20 

óra között, szombaton és a jogszabály által pihetőnapnak minősített napokon 09 és 18 óra 

között szabad végezni. Ezen időszakokon kívül, továbbá vasárnap és ünnepnapokon ilyen 

tevékenységet végezni tilos. 

(2) A tervezett építési vagy bontási tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezés 

technológiát úgy kell megválasztani és az anyagszállítást és rakodást úgy kell megszervezni, 

hogy az (1)bekezdésbe foglaltak teljesüljenek.  

(3) Az (1) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik a közterületen vagy lakóépület 100 m- 

   es körzetén kívül végzett építési vagy bontási tevékenységekre, valamint külön  

   jogszabályban előírtak szerint közútkezelői útvonal-engedély alapján végzett szállítási  

   tevékenységekre. 

(4) Az (1) bekezdés alóli tilalom alól kivételt képez az élet és vagyon megóvása, a súlyos  

balesetveszély elkerülése érdekében végzett tevékenység, valamint a nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítása. 

(5) A külön jogszabály szerinti építtető felelős az ebben a §-ban előírtak betartásáért és az 

előírások megsértése esetén 2.000.000.-Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.  

 

Épületgépészeti  berendezésekre vonatkozó előírások 

9.§ 

A lakóépületek rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésekre 

(különösen szellőző- és klímaberendezéseket, vízellátási, csatornázási, fűtési, világítási 



berendezésekre) a külön jogszabályban  az üzemi  zajforrásokra előírt külső környezeti és 

épületen belüli zajterhelési határértékeket kell alkalmazni. 

 

 

A rendeletben előírt szabályok betartásának ellenőrzése 

10. § 

 

(1) Lakossági panaszok kivizsgálását a jegyző jogosult ellenőrizni. 

(2) A lakossági panasz, vagy közérdekű bejelentés esetében az engedélyezett, vagy működő 

helyhez kötött hangosító berendezés által okozott zajterhelés ellenőrzése érdekében műszeres 

zajmérés, zajvizsgálat rendelhető el, amelyet a vonatkozó szabvány előírásai szerint kell 

végezni.  

(3) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén – eredménytelen egyeztetések 

után az üzemeltető köteles saját költségére zajvizsgálatot és szakértői véleményt készíttetni a 

hatósági felszólítást követő 30 napon belül. 

(4) A hatóság által megrendelt – a határérték betartását ellenőrző – zajvizsgálat költségeit a 

zajos tevékenység okozója köteles viselni abban az esetben, ha részéről a határérték túllépés 

megállapítható. 

 

Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények 

11. § 

 

(1) Ha a jegyző a zajvédelmi szakvélemény alapján megállapítja, hogy a zajforrás a külön 

jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajt okoz,  - a külön 

jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeken túl -a zajforrás jellegének megfelelően 

az üzemeltetőt: 

- a vonatkozó határérték teljesítésére kötelezheti, 

- a veszélyes mértékű zaj megszüntetésére alkalmas intézkedési terv benyújtására és 

végrehajtására kötelezheti. 

- a határérték vagy a hatósági határozatban foglaltak be nem tartása esetén 50.000.-Ft-ig 

         terjedő helyszíni bírsággal, illetve  természetes személy esetén 200.000.-Ft-ig, jogi   

         személy esetén 2.000.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújthatja, 

   -    a zajforrás működését megtilthatja. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos 

eljárásban Diósjenő Község Jegyzője jár el.  

(3) A közigazgatási bírság kiszabására és végrehajtási rendjére az Ákr. megfelelő 

rendelkezései vonatkoznak. 

 

 

III. Záró rendelkezések 

12. § 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell 

alkalmazni. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




