MEZİCSÁT VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK
9/2007(VI. 26.) rendelete
a zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának
helyi szabályairól
Mezıcsát Város Képviselı-testülete a város lakói életminıségének fenntartása érdekében- a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségő szervek feladat- és hatásköreirıl szóló módosított 1991. évi XX. tv. 85. §-a,
valamint a 2005. évi CLXIV. törvény 12.§ (5) bekezdése alapján biztosított hatáskörében
eljárva- az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1)

(2)

(3)

A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre,
valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó, vagy
ideiglenes jelleggel Mezıcsát város közigazgatási területén tartózkodnak, mőködnek,
illetve tevékenységet folytatnak.
E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már
mőködı létesítmények, így különösen:
a) a kulturális és mővelıdési intézmény, sportpálya,
b) vendéglátóipari, kereskedelmi és szórakoztatóipari létesítmény, üdülı, panzió,
kemping,
c) térzene, tőzijáték, cirkusz, szabadtéri programok,
üzemeltetése során a zeneszolgáltatásra, tájékoztatásra használt szabad, vagy zárt
térben elhelyezett bármilyen, a környezetbe zajt kibocsátó berendezések
mőködésére, valamint a kereskedelmi és vendéglátóegységek nyitvatartási
idejének megállapítására.
E rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra:
a) amelyet vagyonvédelmi célokat szolgáló, intenzív hangjelzéssel üzemelı
riasztó berendezés okoz,
b) amely természeti csapás elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekő
célból (pl. meghibásodás vagy katasztrófa elhárítás céljából) keletkezik,
c) amely az 1.§ (2) bekezdésben meghatározott létesítmények közönségétıl
származik és amelyre határértéket nem lehet megállapítani (csendháborítás).
Fogalom meghatározások
2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) csendes övezet kialakítására kijelölt területek: a rendeltetése miatt fokozott
védelmet igénylı egészségügyi, szociális, oktatási intézmények, templomok,
temetık, lakóterületek és azok 100 m-es körzete.

b) lakóterület: a település szerkezeti tervben lakóterületként, településközponti
vegyes területként és központi vegyes területként jelölt területek;
c) egyenértékő A-hangnyomásszint: a zajhatás A-súlyozó szőrıvel értékelt
hangnyomásszintjeinek a megítélési idıre vonatkozó effektív értéke;
d) hangosító berendezés: a rendelet szerint ide tartozik bármilyen mőszaki
berendezés, amely a hallható hangtartományba esı hanghullámokat bocsát ki,
kivéve a kis teljesítményő, kizárólag háttérzenét szolgáltató berendezések
e) megítélési idı: a zajterhelést okozó hatás értékelési idıtartama. A megítélési
idı nappali idıszakban a legnagyobb mértékadó A-hangnyomásszintet adó,
folyamatos 8 óra, éjszakai idıszakban a legnagyobb mértékadó Ahangnyomásszintet adó folyamatos félóra;
f) mobil üzemeltetés: a mősorszórás közben a hangosító berendezés változtatja a
helyét;
g) szabadtéri üzemeltetés: mősorszórás szabadtéren vagy építmény helyiségében,
jellemzıen nyitott nyílászárók mellett;
h) zajkibocsátási határérték (emisszió): a zajforrás által okozott zajnak a
mérıfelületen megengedett legnagyobb értéke, melynek a mérıfelület minden
pontján teljesülni kell;
i) zajterhelés: a védendı helyen megvalósuló egyenértékő A-hangnyomásszint;
j) zajterhelési határérték (immisszió): a különbözı környezeti zajforrásoktól
származó együttes zajterhelés megengedett egyenértékő A-hangnyomásszintje
a mérıfelületen (a védendı létesítmények elıtt 2,0 m-rel /MSZ 18150-1/98/
immissziós zajjellemzık vizsgálata), valamint a védendı létesítmény
belsejében (lakószoba) csukott nyílászárók mellett engedélyezett
hangnyomásszint;
k) zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület: zajterhelés szempontjából az
átlagosnál kedvezıbb adottsággal rendelkezı terület;
l) zárttéri üzemeltetés: mősorszórás valamely építmény zárt helyiségében,
jellemzıen zárt nyílászárók mellett;
m) diszkó: a rendelet értelmezésében olyan szórakoztató egység, ahol az
elsıdleges gépzene, vagy élızene mősorszerő szolgáltatása és nyilvános
meghirdetése mellett, másodlagosan (kiegészítésképpen) vendéglátó
tevékenység is folyik;
n) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelıen bárki
használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb
ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az errıl szóló
külön szerzıdésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
Mőködéssel kapcsolatos szabályok

3. §
(1)

A csendes övezetekben:
a) nem létesíthetı a megengedett zajhatárértéket túllépı ipari tevékenység,

b) kereskedelmi egység 6.00 órától 22.00 óráig; diszkó, vendéglátó egység 6.00
órától - 22.00 óráig; munkaszüneti napon és az azt megelızı napon 6.00 órától
24 óráig üzemeltethetı,
c) a b.) szerinti eltérı nyitva tartást a jegyzı engedélyezheti, amennyiben a
kereskedelmi vagy vendéglátó egység mellett 50 méteres körzetben lévı
szomszédos lakóingatlanok tulajdonosai, bérlıi legalább 80 %-a hozzájárul.
(2)

A hozzájárulást követıen a környezet zavaró üzemeltetés megállapítása esetén a
jegyzı a nyitvatartási idıt az (1) b) pontjában meghatározottak szerint korlátozza. A
jegyzı az erre vonatkozó határozat azonnali végrehajtását fellebbezésre tekintet
nélkül rendeli el.

Engedélyezési eljárás

4. §
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezés mőködtetése és/vagy élızene
szolgáltatása engedélyköteles, a zajkibocsátási határérték kiadására kérelmet kell
benyújtani az elsı fokú környezetvédelmi hatósághoz
A hangosító berendezések mőködtetésével és engedélyezésével kapcsolatos hatósági
feladatokat Mezıcsát Város Jegyzıje (továbbiakban: jegyzı) látja el.
A kiadott engedélyekrıl a jegyzı nyilvántartást vezet.
A létesítmény tulajdonosa, üzemeltetıje, illetve a szabadtéri rendezvény szervezıje a
tevékenységét csak jogerıs és végrehajtható engedély birtokában kezdheti meg.
Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni illetve mellékelni kell:
a) a zajos tevékenység egy hónapra esı napjainak számát, a tevékenység napi
kezdetének és befejezésének idıpontját,
b) a zajkeltés módját (diszkó zene, gépzene,) és az erısítı berendezés
teljesítményét,
c) 1 db helyszínrajzot az üzemelési hely 200 m-es környezetének feltüntetésével,
d) akusztikai szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a hangosító berendezés
mőködése során keltett zajszint nem haladja meg a zaj és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes
rendelet 1. és 4. sz. melléklete szerinti határértékeket.

(6)

Szabadtéri rendezvények (koncert, tőzijáték, színpadi események) esetén meg kell
adni a zajterhelés helyét, idıpontját és módját. Az üzemeltetı (rendezı) köteles
elızetes programegyeztetést folytatni a tervezett helyszín 100 m-es körzetében
található oktatási, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, vallás
gyakorlására szolgáló intézményekkel. Az egyeztetés dokumentumait az engedély
iránti kérelemhez csatolni kell.

A rendeletben elıírt zajterhelési határértékek betartásának ellenırzése

5. §
(1) A zajterhelési határérték betartását és az üzemelés rendjét a jegyzı jogosult ellenırizni.
(2) A lakossági panasz vagy közérdekő bejelentés esetén az engedélyezett, vagy mőködı
helyhez kötött hangosító berendezés által okozott zajterhelés ellenırzése érdekében
mőszeres zajmérés, zajvizsgálat rendelhetı el.
(3) A hatóság által megrendelt - a határérték betartását ellenırzı - zajvizsgálat költségét a
zajos tevékenység okozója köteles viselni, abban az esetben, ha részérıl a határérték
túllépés megállapítható.
(4) Az üzemeltetı által vitatott lakossági bejelentés esetén - eredménytelen egyeztetések
után - az üzemeltetı köteles saját költségére zajvizsgálatot és szakértıi véleményt
készíttetni a hatósági felszólítást követı 30 napon belül, amennyiben a (2) bekezdésben
meghatározott szakértıi vizsgálat eredményét nem fogadja el.
(5) Határérték túllépése esetén az üzemeltetıt olyan mőszaki vagy egyéb intézkedésekre
kell kötelezni, amelyek biztosítják a határérték betartását. Az üzemeltetınek a
zajcsökkentı intézkedések elvégzését követıen a határérték betartását zajvizsgálaton
alapuló szakvélemény benyújtásával kell igazolni.

Mobil hangosító berendezések mőködésének szabályai

6. §
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Mobil szabadtéri hangosító berendezést alkalmanként 3 napig lehet üzemeltetni a
város területén.
A berendezés üzemeltetésének szándékát annak megkezdése elıtt legalább 3
munkanappal be kell jelenteni a jegyzınek. A bejelentésnek tartalmaznia kell a
mőködtetés idıszakát, útvonalát.
A város egész területén, munkanapokon 8.00 óra és 18.00 óra között, pihenı- és
munkaszüneti napokon mobil szabadtéri mősorszórás 10.00 óra és 12.00 óra között
valamint 15.00 óra és18.00 óra között folytatható.
A mobil hangosító berendezés álló helyzetben nem üzemeltethetı.
Mozgó árusító jármő mobil hangosító berendezését elıre bejelentett útvonalon, heti
egy alkalommal, a (3) bekezdés szerinti idıkorlátokkal lehet mőködtetni.
Különleges zajkeltéssel kapcsolatos zajvédelmi elıírások

(1)
(2)

Jelentıs zajkibocsátással járó alkalmi rendezvények - szabadtéri koncert, tőzijáték,
engedély alapján 8.00 óra és 22.00 óra között tarthatók.
A Hısök terén csak a város számára jelentıs szabadtéri rendezvények tarthatók,
melyek esetében az idıkorlátozást egyedi elbírálás alapján lehet meghatározni.

(3)

(4)

Zajjal járó munkákat (pl: betonkeverés, főnyírás, főrészelés) a lakóövezetekben 6.00
óra és 20.00 óra, pihenı- és munkaszüneti napokon 8.00 óra és 18.00 óra között lehet
végezni.
Az egyes városrészek közösségét érintı hangosítással járó szabadtéri rendezvények,
(utcabálok) esetén az idıkorlátozást egyedi elbírálás alapján lehet meghatározni.

A zajvédelmi szabályok megszegésének következménye

8. §
(1)

(2)

(3)

Azon üzemeltetı, aki hangosító berendezését engedély nélkül vagy engedélytıl
eltérıen üzemelteti, illetve bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,
tevékenységének azonnali beszüntetésére kötelezhetı. A jegyzı az erre vonatkozó
határozat azonnali végrehajtását fellebbezésre tekintet nélkül rendeli el.
A hangosító berendezés mőködtetésénél a határérték betartására irányuló felszólítás
utáni túllépés esetén ellenırzı zajmérés alapján a berendezés üzemeltetıje a
zajvédelem helyi szabályainak megsértése miatt a 12/1990. (V.23.) KVM sz.
rendelettel módosított 2/1983. (V.25.) OKTH rendelkezés mellékletének 1/a. pontja
alapján számított zajbírsággal sújtható. A zajbírság évente többször kivethetı.
Amennyiben a hangosító berendezés üzemeltetıje fél éven belül ismételten túllépi
a rendeletben elıírt határértéket, a jegyzı a hangosító berendezés üzemeltetését
felfüggesztheti vagy véglegesen megtilthatja.

Záró rendelkezések

9.§
A rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.

dr. Domján László sk
polgármester

Mester Attiláné sk.
jegyzı

