Oroszlány Város Önkormányzatának
10/2004. (IV. 7.) Ör. rendelete
a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól
Oroszlány Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV
törvény 16. § (1) bekezdése, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX törvény 85. § (1) bekezdés e)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a zaj és rezgésvédelemről szóló többször módosított 12/1983. (V.
12.) MT rendelet 27. §-ában foglaltak végrehajtására a zajvédelem helyi szabályozásáról a következő
rendeletet alkotja:
A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy az emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében megállapítsa a
szolgáltató tevékenységet végzők által, továbbá minden egyéb hangosítást alkalmazó rendezvény által
kibocsátott zaj és rezgés elleni védelem helyi szabályait.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet területi hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.
(2) E szabályozás minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre
vonatkozik, amelyek állandó vagy ideiglenes jelleggel a város közigazgatási területén tartózkodnak,
tevékenykednek.
(3) A rendelet szabályait kell alkalmazni az üzemi- és a szolgáltató tevékenységet ellátó létesítmény
üzemeltetésekor, valamint a hangosító berendezések szabad vagy zárt térben történő működtetésekor.
Értelmező rendelkezések
3. §
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:
-

környezetvédelmi hatóság: e rendelet tekintetében Oroszlány város jegyzője,
üzemeltető: a hangosító berendezés üzemben tartója,
szolgáltató tevékenységet ellátó létesítmény: minden olyan létesítmény, amelyben e rendelet 1.
számú függelékében meghatározott tevékenységet folytatják,
hangosító berendezés: az elektroakusztikai erősítő berendezéssel hangosított műsorforrás,
mobil hangosító berendezés: ha a műsorszórás közben a hangosító berendezés változtatja a
helyét,
műsorzaj: az elektroakusztikai hangerősítő berendezésből származó környezetet terhelő, vagy
más rendeletetésű védendő helyiséget terhelő zaj,
megítélési (mértékadó) szint (LAM): a műsorzaj egyenértékű A-hangnyomásszintéjnek a
megítélési időre vonatkoztatott értéke decibelben (dB),
megítélési idő: nappali időszakban a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 órai, éjszakai
időszakban a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos fél órai időtartam,
alkalmi jellegű működés: ha a működési napok száma egy naptári hónap alatt 1 (egy),
nappali időszak: a 06-22 óra közötti időtartam,
éjszakai időszak: a 22-06 óra közötti időtartam,

-

-

szabadtéri üzemeltetés: műsorszórás szabadtéren, vagy építmény helyiségében, jellemzően
nyitott nyílászárók mellett,
zárttéri üzemeltetés: műsorszórás valamely építmény zárt helyiségében, jellemzően zárt
nyílászárók mellett,
zajkibocsátás: a zajforrás működése során keltett hangsugárzás,
zajkibocsátási határérték: az üzemi létesítmény kibocsátásának hatósági határozattal
megállapított, még megengedhető értéke decibelben,
zajterhelési határérték: az üzemi létesítmény műsorzaj kibocsátásából eredő és a zajtól védendő
területen létesítmény védendő homlokzatán fellépő, e rendeletben előírt, még megengedhető
értéke decibelben (dB),
szakértő: az a természetes személy (szervezet), aki (amely) jogszabály által előírt zajvédelmi
szakértői engedéllyel rendelkezik.

(2) E rendelet szempontjából zajforrásnak minősül:
a) szabad térben zajt előidéző, szabad vagy zárt térben működő, szolgáltató tevékenységet végző
létesítmények,
b) szolgáltató tevékenységet végző létesítményekhez kapcsolódó zárt- és szabad térben történő
zeneszolgáltatás, utcai zenélés,
c) térzene, vidámpark, cirkusz.
(3) Üzemi létesítmények körébe tartoznak:
a) kereskedelmi és vendéglátó létesítmények, tevékenységek
b) a közösségi- és személyi szolgáltatást nyújtó intézmények, tevékenységek,
c) a kulturális- és zeneszolgáltatást nyújtó létesítmények, tevékenységek,
d) a szabadidő eltöltésére szolgáló létesítmények,
e) a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés és reklám célú tevékenységek,
f) hangosító berendezések működtetésével járó tevékenységek, létesítmények.
A zaj és rezgésvédelem általános szabályai
4. §
(1) Oroszlány város közigazgatási területe zajvédelmi szempontból a következő övezetekre tagozódik:

Övezet

Védett I.

Védett II.

Zajtól védendő terület

Üdülőterület,
gyógyhely,
egészségügyi
terület,
védett
természeti
terület
kijelölt része
Lakóterület
(kisvárosias,
kertvárosias,
falusias, telepszerű
beépítésű)

Az üzemi- és a szolgáltató tevékenységet
ellátó létesítményektől
származó zaj terhelési határértékei (LTH)
a zajtól védendő területeken
az LAM megítélési szintre (dB)
nappal 06-22 óra
éjjel 22-06 óra

45

35

50

40

Védett III.
Védett IV.

Lakóterület
(nagyvárosias
beépítésű), vegyes
terület
Gazdasági terület és
különleges terület

50

40

60

50

(2) Oroszlány város városrészeinek (utcáinak) övezetekbe sorolását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésekben foglalt zajvédelmi előírások alkalmazása során az ott előírt zajterhelési
határértéket illetve megengedett zajszintet a több hangkibocsátó által együttesen keltett zaj sem
haladhatja meg.
(4) A zajterhelési határértéket a mindenkor érvényben lévő állami szabvány szerinti megfigyelési pontokon
kell figyelembe venni.
A hangosító berendezések használatára vonatkozó részletes szabályok
5. §
(1) Szabadtéri üzemeltetési tevékenység (vendéglátó létesítmények kerthelyiségének, valamint bármely
kulturális, szórakoztató és sportlétesítmény működtetése) városi kulturális rendezvények kivételével
éjszakai időszakban tilos.
(2) Szabadtéri üzemeltetési tevékenységet az egyházi, ifjúsági, gyermek-, oktatási vagy nevelési intézmény,
illetőleg temetők 200 m-es körzetében az intézmény üzemeltetőjével előzetesen egyeztetve lehet
megtartani. Az egyeztetés során írásban kell dokumentálni az üzemletetés idejét, pontos helyét és az
üzemeltetési tevékenység módját.
(3) Mobil hangosító berendezés üzemeltetése a város egész területén, munkanapokon 08-18 óra között,
pihenő és munkaszüneti napokon 10-12 óra, illetve 14-16 óra között folytatható.
(4) A mobil hangosító berendezés álló helyzetben nem üzemeltethető.
(5) A berendezés üzemeltetésének szándékát, annak megkezdése előtt, az arra rendszeresített
nyomtatványon (2 sz. melléklet) be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak, a zajkibocsátási
határérték megállapításának megkérésével egyidejűleg.
(6) Alkalmi jellegű kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden
hangosítást igénylő rendezvénytől származó zajterhelésre az üzemeltetőnek, illetve a rendezvény
szervezőjének szakértői véleménnyel alátámasztott kérelmére a 4. § (1) bekezdés szerinti zajterhelési
határértékekhez képest eseti túllépés engedélyezhető, amelynek mértéke:
a) nappali időszakban legfeljebb 8 órai időtartamban + 6 dB
b) éjszakai időszakban (22-04 óra között) legfeljebb 6 óra időtartamban és legfeljebb + 4 dB lehet.
Engedélyeztetés
6. §
(1) Hangosító berendezést telepíteni, üzembe helyezni, illetve a meglévő hangosító berendezést üzemeltetni
csak úgy szabad, hogy a műsorzaj kibocsátás ne haladja meg a 4. § (1) bekezdés szerinti zajterhelési
határértéket.
(2) Hangosító berendezés üzembe helyezése előtt legalább 30 nappal az üzemeltetőnek kérelmeznie kell a
berendezés műsorzaj zajkibocsátási határértékének megállapítását. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) jelen rendelet 3 sz. melléklete szerinti adatlapot kitöltve,
b) a berendezés megnevezését, darabszámát és műszaki paramétereit,
c) legalább 1:1000 méretarányú vázlatos helyszínrajzot, ami az üzemeltetés helyét és környezetében a
védendő létesítményeket – zárt térben történő hangosítás esetén 50 m sugarú körben, nyílt téri
hangosítás esetén 100 m sugarú körben - tűnteti fel, tovább
d) szabadtéri üzemeltetési tevékenység végzése esetén az 5. §. (2) bekezdésében foglalt egyeztetési
dokumentumot.

(3) Meglévő hangosító berendezés üzemeltetéséhez az üzemeltető a rendelet hatályba lépését követő 1 éven
belül köteles a zajkibocsátási határérték megállapítását kérni az (1), (2) bekezdésekben foglaltak
szerint.
7.§
(1) Nem adható engedély szabadban történő hangosító berendezés üzemeltetésére éjszakai időszakra.
Kivételesen indokolt esetben (városi kulturális, családi rendezvény) engedély adható, melyet minden
esetben az adott időszak és időtartam megjelölésével kell kérni a környezetvédelmi hatóságtól.
(2) Az üzemeltető az éjszakai időszakban engedélyezett, szabadban történő élőzene szolgáltatásról,
hangosító berendezés üzemeltetéséről a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az engedélyben
meghatározott érintettek körét.
A rendeletben előírt határértékek betartásának ellenőrzése
8. §
(1) A lakossági panasz vagy közérdekű bejelentés esetén a hangosító berendezés által okozott zajterhelés
ellenőrzése érdekében szakértő által végzett műszeres zajmérés, zajvizsgálat rendelhető el.
(2) A hatóság által megrendelt – a határérték betartását ellenőrző – zajvizsgálat költségét a zajos
tevékenység okozója köteles viselni, abban az esetben, ha részéről a határérték-túllépés megállapítható.
(3) Határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan intézkedésekre kell kötelezni, amelyek biztosítják a
határérték betartását.
A zajvédelmi előírások megszegésének következményei
9. §
(1) Aki a rendelet 5. § (1) - (5) bekezdésében, a 6. § (1), (2), (3), illetve 7. § (2) bekezdésében meghatározott
zajvédelmi szabályokat megszegi, szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal
sújtható.
(2) Az (1) bekezdésében foglaltak megszegőivel szemben a helyszínen eljáró közterület-felügyelő, illetve a
környezetvédelmi hatóság erre felhatalmazott képviselője 10.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírságot
szabhat ki.
Záró rendelkezések
10. §
(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a zaj és rezgésvédelemről szóló többször módosított
12/1983. (V. 12.) MT rendelet előírásait, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet határértékeit és szabályait kell alkalmazni.
(2) E rendelet 2004. április 8. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a zaj és rezgésvédelem helyi
szabályairól szóló 22/2000. (XII. 6.) ÖK rendelet hatályát veszti.
Oroszlány, 2004. március 23.

Dr. Judi Erzsébet
jegyző

Rajnai Gábor
polgármester

1. számú melléklet
Zajvédelmi övezetek

1.) Védett I övezetbe tartozó terület
- Majkpuszta tájképi környezete (083.; 061/1-9.; 062.; 063.; 064.; 068.; 069.; 070.; 071.; 075.;
076.; 078.; 033.; 079/1.; 084. helyrajzi számú területek)
2.) Védett II övezetbe tartozó terület
- Borbála telep
(Arany J. u. – Bokodi u. – Vasút sor – Dózsa Gy. u. – Határ u. által
határolt terület),
- Kecskédi úti lakótelep (Dózsa Gy. u. – Gábor Á. u. – Lengyel J. u. – Malom u. – Kecskédi út –
Dózsa Gy. u. által határolt terület, továbbá a Szeptember 6. u. Dózsa Gy.
úttól É-ra eső része)
- Ó-Takács u. – Várdomb u. – 1130. hrsz-ú közút – Alkotmány u. – Kossuth L. u. – Eszterházy u. –
Mészáros köz – Bányász körút – Kossuth L. u. – Széchenyi u. – Deák F. u. – Haraszthegyi u. –
Alkotmány út,
- Alkotmány utcának a 1130. hrsz-ú közúttól kifelé eső szakasza,
- Homoki u.,
- Asztalos J. u. páratlan számú oldala,
- Mészáros L. u. családi házas ingatlanai,
- Táncsics M. u. családi házas ingatlanai,
- Takács I. u. páros számú oldala,
- Takács I. u. páratlan számú oldala (69. számtól felfelé),
- Majki u.
3.) Védett III övezetbe tartozó terület
- Takács I. u. – Tópart u. – Népek b. u. – Bánki D. u. – Táncsics udvar- Táncsics M. u. – Mészáros
L. u. – Rákóczi F. u. által határolt terület.
4.) Védett IV övezetbe tartozó terület
- Ipari parkok területe: (Bokodi u. – Szent Borbála u. – Mindszenti u. Táncsics M. u. által határolt
terület).
(a Táncsics M. u. 59. számtól kifelé – Mindszenti u. – Mester u. – Labanc
patak által határolt terület).

2. számú melléklet

Mobil szabadtéri hangosító berendezés üzemeltetésének bejelentése

Adatok:

1. Kérelmező
neve: ........................................................................................................................
címe: ........................................................................................................................
2. Gépjármű tulajdonos
címe: .......................................................................................................... település
............................................ utca ..................... hsz. .............. em. ............. ajtó
3. Üzemeltetési adatok:
üzemelés dátuma: ........................................................................................................................
időpontja: ........................................................................................................................
4. Hangosító berendezés típusa:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. Teljesítmény adatai:
....................................................................................................................................................

Oroszlány,

év

hó

nap

................…................…
kérelmező

3. számú melléklet
Zajvédelmi adatlap
zajkibocsátási határérték megállapításához
Üzemeltető neve: ...........................................................................................................................
Címe: .. ...........................................................................................................................................
A létesítmény megnevezése: .........................................................................................................
Címe: .. ...........................................................................................................................................
Nyitvatartási idő
- nappali időszakban: ............................................................................................................
- éjszakai időszakban: ...........................................................................................................
A létesítmény elhelyezkedése
- önálló épületben,
- lakóházban,
A létesítmény környezetében elhelyezkedő legközelebbi védendő épület (lakóépületek, iskola,
óvoda, stb) távolsága:................…m
A létesítmény közelében található más hasonló üzemi létesítmény
- neve: ...................................................................................................................................
- címe: ...................................................................................................................................
A zeneszolgáltatás időtartama
- nappal: ................................................................................................................................
- éjjel: ....................................................................................................................................
A zeneszolgáltatás módja
- élőzene, gépi zene, élőzene kihangosítással együtt,
- zárt térben, nyílt téren,
A zeneszolgáltatás
- rendszeres,
- meghatározott napokon, mégpedig: ...........................................................................
- eseti jelleggel, mégpedig: ..........................................................................................
Oroszlány,

év

hó

nap
................…................…
kérelmező



A kívánt rész aláhúzandó!

1. számú függelék
Zaj- és rezgéskibocsátással járó szolgáltatási tevékenységek
01

Mezőgazdasági, vadgazdálkodási és erdőgazdálkodási szolgáltatás

02

Halászati szolgáltatás

04122 Ruházati termékek bérmunkái (18)
04123 Bőrtermékek és lábbeli termékek bérmunkái (19)
04127 Kiadói szolgáltatás (22)
04128 Hang- és képfelvételek és számítástechnikai információt hordozók sokszorosítása
04213 Irodagép, számítógép konfigurálása, helyszíni szerelése (300)
04216 Mérés- és irányítástechnikai berendezések konfigurálása, helyszíni szerelése (331)
04220 Ipari termékek összeszerelése, komplettálása, élesztése (29-36)
04340 Ipari híradástechnikai termékek javítása (3222)
04350 Műszeripari termékek javítása (3340)
04390 Egyéb feldolgozóipari termékek javítása, felújítása, karbantartása (17-36)
04411 Felületkezelés, felületbevonás (2852)
04419 Egyéb, átalakítással nem járó feldolgozóipari szolgáltatás (20, 21, 25, 26, 28)
0449

Egyéb általános feldolgozóipari szolgáltatás (15-36)

06

Építőipari szolgáltatás

0711

Közúti járműkereskedelem (5010)

0721

Személygépkocsi és motorkerékpár javítás és karbantartás (5021)

0723

Közúti járművek villamossági felszereléseinek, és a gépkocsi akkumulátorok javítása és karbantartása

07124 Közúti jármű abroncsköpeny és tömlő javítása
07125 Közúti járművek állagmegóvása
0713

Közúti járműalkatrész kereskedelem

0714

Gépjármű üzemanyag kereskedelem

072

Nagykereskedelem (közúti jármű- és üzemanyag-kereskedelem nélkül)

073

Kiskereskedelem (gépjármű és üzemanyag kereskedelem nélkül)

09121 Helyi, kötöttpályás személyszállítás (6021)
09124 Menetrendszerű, közúti, helyi személyszállítás (6024)
0913

Csővezetékes szállítás (6030)

092

Vízi szállítás

0943

Szállítás- és utazásszervezés, idegenvezetés

0944

Rakománykezelés és raktározás

0945

Garázsszolgáltatás, parkolás és járműőrzés (6350)

18

Egyéb közösségi, társadalmi és személyi szolgáltatás

19

Szórakoztató, kulturális és sport szolgáltatás

20

Egyéb szolgáltatás

