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Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a települési zajvédelmi szabályokról szóló
1/2013.(II.18.) 6/2016 (IX.12.)
rendelettel módosított
8/2012. (VI.18.) rendelete
(egységes szerkezetbe foglalt szövege)
Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésének rendelkezésében meghatározott feladatkörében
eljárva és az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében, valamint a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§. (1) bekezdés c)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezetvédelmi (zajvédelmi) feladatok
meghatározására az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg.

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§.
A rendelet hatálya
(1) 1A rendelet hatálya kiterjed mindazokra a természetes és jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik Hosszúhetény község közigazgatási
területén ( beleértve: Kisújbánya és Püspökszentlászló településrészeket is ) állandó
vagy ideiglenes jelleggel gazdasági szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi vagy egyéb
létesítményt létesítenek, illetve működtetnek. A rendelet hatálya kiterjed továbbá a
köztéri rendezvényekre, a háztartási-kerti tevékenységekre, valamint a közterületen
folyó zenélésre.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszélyre,
b) a közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre,
c) az egészségügyi mentési tevékenységre, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és
bűnüldözési tevékenység által keltett zajra és rezgésre,
d) a vallási tevékenységre,
e) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény, valamint a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény hatálya alá tartozó gyűlések, politikai rendezvények során
végzett tevékenységre.
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Módosította: 6//2016.(IX.12.) önk. rend. 1.§. (1) Hatályos: 2016.IX.12-től
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2.§.
Értelmező rendelkezések
A rendelet alkalmazásában:
Zajforrás:
 Alkalmanként vagy rendszeresen szabad térben zajt keltő, szabad vagy zárt térben
működő üzemi létesítmények, telephelyeken végzett tevékenységek.
 A lakó- és középületekben zajt előidéző, a vizsgált épületben vagy a környező
szomszédos épületben működő üzemi létesítmények, gépek, berendezések,
tevékenységek.
 Bármilyen hangszóró vagy műsorforrás, beleértve az élőzene vagy élő műsorszolgáltatást is (hangerősítő eszközökkel vagy eszközök nélkül).
 A nem üzemi épületek rendeltetésszerű üzemeltetését és hasznosítását biztosító
különböző technikai berendezések (szellőző és klímaberendezések, felvonók,
kazánok, szivattyúk, vízellátási, csatornázási, fűtési, világítási berendezések).
 Figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés, reklám célú tevékenységek.
 Építőipari gépek, berendezések, tevékenységek.
Zajjal járó községi rendezvény:
Lakodalom, bál (utcabál), szüreti felvonulás, szabadtéri koncert.
Mezőgazdasági terület:
A helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2003.(XII.01.) önkormányzati rendelet 29.§-a
által megjelölt területek.
Lakóövezet (lakóterület):
A helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2003.(XII.01.) önkormányzati rendelet 19.§-a
által megjelölt terület.
Rendezvény:
Előre meghatározott célból, helyen és időben, szervezett formában megtartandó
szórakoztató, kulturális, karitatív, szabadidős, sport jellegű összejövetel.
Közterület:
Közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati terület, amelyet az
ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
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II. Fejezet
A helyi zajvédelem részletes szabályai
3.§.
Zajforrások üzemeltetése:
(1) A zajforrásokat úgy kell üzemeltetni, hogy a jogszabályban, hatósági határozatban
megengedett zajkibocsátási és zajterhelési határértékeket ne lépjék túl.
(2) Nem megengedett minden olyan tevékenység végzése és készülék (berendezés)
üzemeltetése, amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hangterhelést okoz,
amennyiben az ebből eredő zajkibocsátás meghaladja a megengedett határértéket.
(3) Kellemetlen, zavaró veszélyeztető és károsító mértékű az a zaj, amelyre határértéket nem
lehet előírni, illetve a hangterhelés azonos körülmények között nem ismételhető meg, de
érzékszervi észleléssel megállapítható az, hogy az emberek (lakók) nyugalmát zavarja.
4.§.
A lakóházak, lakóterületek rendje
(1) A lakóházakban napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden olyan indokolatlan zajjal
járó tevékenységtől, magatartástól, amely mások nyugalmát zavarja vagy zavarhatja.
(2) 2Zajjal járó építési, szerelési munkákat tárgyév április 1–jétől október 15-ig terjedő
időszakában 6.00 – 20.00 óra között lehet végezni. Szombati napon 7.00-20.00 óráig.
A fenti időszakon kívül 7.00-19.00, illetve szombati napon 8.00-18.00 óra közötti
időszakban.
(3) 3Kerti munkákat ( fűnyírás, gépi favágás, aprítás, gépi kaszálás, gépi kapálás-rotálás ) a
tárgyév április 1-jétől október 15-ig terjedő időszakában hétfőtől- péntekig 6.00-20.00
óráig. Szombaton 7.00-20.00 óráig lehet végezni. A fenti időszakon kívül 7.00-19.00
óráig, illetve szombati napon 8.00-18.00 óra közötti időszakban.
(4) 4A gyümölcsös, kert, szántó és szőlő művelési ágú földeken a betakarítási és
földművelési munkálatok, valamint növényvédelmi tevékenység ( gépi permetezés )
időkorlát nélkül folytatható.
(5) Vasár- és ünnepnapokon a (2)-(3) bekezdésben meghatározott tevékenység folytatása
tilos, kivéve a (4) bekezdésben meghatározott eseteket.

Módosította: 6//2016.(IX.12.) önk. rend. 4.§. (2) Hatályos: 2016.IX.12-től
Módosította: 6//2016.(IX.12.) önk. rend. 4.§. (3) Hatályos: 2016.IX.12-től
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5.§.
A szórakozóhelyek, vendéglátó egységek működése,
a szabadtéri rendezvények tartásának szabályai
(1) 5A település lakóterületén, valamint településközpontjában lévő szórakozóhelyeken, azok nyitott
helyiségeiben (kerthelyiségben) napközbeni zeneszolgáltatás és egyéb zajjal járó
műsorszolgáltatás 900-0400 óráig engedélyezhető. Nyilvános vagy zártkörű bálok 2100-0400 óráig
tarthatók. A szórakozóhelyen zene- és műsorszolgáltatás csak zárt helyiségben és olyan
hangerővel engedélyezett, amely a környéken lakók nyugalmát nem zavarja.
(2) 6Szabadtéri zenés, kulturális rendezvények, fesztiválok, egyéb zajjal járó községi
rendezvények legfeljebb reggel hajnali 200 óráig tarthatók.
(3) A szórakozóhelyeken és a szabadtéri rendezvényeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.03.) KvVM-EÜM együttes rendeletben
meghatározott határértékeket kell betartani.
6.§.
Ipari tevékenységekre és ipari létesítményekre vonatkozó zajvédelmi szabályok
Lakóövezetben zajos ipari tevékenység csak zárt térben (műhelyben) végezhető. Ilyen jellegű
tevékenység szabad térben (udvaron, kertben) nem végezhető.
7.§.
A közterület-használat zajvédelmi szabályai
(1) Közterületeken – rendeletben szabályozott eseteken túlmenően – tilos minden olyan zajjal
járó magatartás vagy tevékenység, amely a lakosság, illetve a közterületet jogszerűen
használó más személyek nyugalmát indokolatlanul zavarja.
(2) A közterületen folytatott mozgóárusítás során a hangjelzés-adást lehetőség szerint kerülni
kell.
(3) A mozgóárusításhoz szorosan kapcsolódó, jellegzetes, egyedi hangjelzés leadása hétfőtőlpéntekig 700-1900 óra között, szombati, vasár- és ünnepnapokon 900-1800 óra között
engedélyezett.
(4) Tilos hangjelzést adni köztéren folyó rendezvény helyszínén, ünnepség ideje alatt.
(5) A közterületek használata során nem minősül szükségtelen zavarásnak az állami,
önkormányzati és egyéb civil szervezet által előzetes engedéllyel megtartott
rendezvényekhez, népszokásokhoz (pld. szüret, búcsú napja) kapcsolódó szokásos
mértékű zajkibocsátás.
(6) Utcán zenélni kizárólag hangosító berendezés nélkül 800-2200 közötti időszakban szabad.
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Módosította: 1/2013.(II.18.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2013.II.18-tól.
Módosította: 1/2013.(II.18.) önk. rend. 1.§. Hatályos: 2013.II.18-tól.
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8.§.
Záró rendelkezés
A rendet 2012. július 1-jén lép hatályba.
Hosszúhetény, 2012. június 5.
Dr. Csörnyei László sk.
polgármester

Dr. Orbán László sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2012. június 18-án kihirdetésre került.
Hosszúhetény, 2012. június 18.
Dr. Orbán László sk.
jegyző

