
 

Kapolcs község  Önkormányzata Képviselő-testülete 

…../2017. (……..)  önkormányzati rendelete 

a zajvédelem helyi szabályozásáról 

(egyeztetési anyag)  

 

Kapolcs község    Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,  a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában, a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 85.§ (1) bekezdés 

e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye alapján  a 

következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések  

 

1. A rendelet célja és hatálya 

 

1.§ (1) A rendelet célja, hogy meghatározza az ember egészséghez, egészséges környezethez 

való jogának védelme érdekében a helyi zajvédelmi szabályokat.  
 

(2) A rendelet hatálya  Kapolcs  közigazgatási területén  a természetes személy, jogi személy 

és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által állandó vagy ideiglenes jelleggel, 

zajkibocsátással járó,  

a) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő építési, bontási tevékenységre,  

b) kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos tevékenységre,  

c) vendéglátó egység épületen kívüli területén hangosító berendezés üzemeltetésére,   

d) magáningatlanon hangosító berendezést alkalmazó, legalább 20 főből álló 

rendezvényre,  

e) közterületen hangosító berendezés üzemeltetésével járó rendezvény tartartására 

terjed ki. 

 

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki  

a) Kapolcs község  Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a tulajdonában 

lévő szervezetei által megrendezett közterületi rendezvényekre,  

b) a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,  

c) az életveszély elhárítása és vagyoni kár keletkezésének megelőzése érdekében végzett, 

a rendelet 3.§ és 4.§-ainak hatálya alá tartozó tevékenységekhez kapcsolódó 

zajkibocsátásra és zajforrás üzemeltetésére.  

 

(4) A rendelet 4.§ (2) bekezdésében, az 5.§ és 7.§-aiban meghatározott tevékenységek 

zajforrásaitól származó környezeti zajterhelés nem haladhatja meg a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes 

rendeletben (a továbbiakban: Határérték Rendelet) előírt határértékeket. 

 

(5) A zajkibocsátási határértékek megállapítása során az Önkormányzat Képviselő-

testületének  (a továbbiakban: Képviselő-testület) az egyes területekre vonatkozó helyi építési 

szabályzatokról szóló rendeleteiben foglalt övezeti besorolásai veendőek figyelembe.  
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2. Értelmező rendelkezések 

 

2.§ E rendelet alkalmazásában: 

a) hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás, beleértve az élő zene, élő 

műsor szolgáltatására alkalmas eszközt, berendezést is; 

 

b) kertes mezőgazdasági övezet: a Képviselő-testületnek  az egyes területekre vonatkozó 

helyi építési szabályzatokról szóló rendeletei szerinti kertes mezőgazdasági területek; 

 

c) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény 2.§ 13. pontjában meghatározott földterület és egyéb ingatlan; 

 

d) közterületi rendezvény: hangosítást igénylő, szervezett formában, meghatározott 

célból, (így különösen művészeti, tudományos, közművelődési, társadalmi, politikai, sport) 

közterületen tartott esemény; 

 

e) lakóterületi övezet: a Képviselő-testületnek az egyes területekre vonatkozó helyi 

építési szabályzatokról szóló rendeletei szerinti  falusias lakóterületek; 

 

f)  magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység: olyan zajhatással járó, 

háztartáson belüli tevékenység, amely alkalmas mások nyugalmának megzavarására, így 

különösen lakásfelújítással kapcsolatos tevékenységek, zenélés vagy zenehallgatás, 

sporttevékenység, játék, motoros  gép üzemeltetése, favágás, fűrészelés; 

 

 

II. Fejezet 

Részletes rendelkezések 

 

3. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő építési, bontási tevékenységre vonatkozó 

szabályok 

 

3.§ (1) A lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben lévő ingatlanon a településen 

tartózkodók nyugalmának biztosítása érdekében a magánszemélyek háztartási igényeit 

kielégítő, zajjal, zajkibocsátással járó építési és bontási tevékenység 

 

a) munkanapokon 7.00 és 19.00 óra között végezhető, 

b) szombaton 8.00 és 19.00 óra között végezhető, 

c) vasárnap és munkaszüneti nap nem végezhető. 

 

4. Kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos tevékenységre vonatkozó 

szabályok 

 

4.§ (1)  A lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben lévő ingatlanon  a 

magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással 

kapcsolatos, zajkibocsátással járó tevékenység, így különösen motoros fűnyírás, motoros 

fakivágás, kerti traktor üzemeltetés 

 

a) munkanapokon 7.00 és 19.00 óra között végezhető, 

b) szombaton 8.00 és 19.00 óra között végezhető, 

c) vasárnap és munkaszüneti nap nem végezhető. 
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5. Vendéglátó egység épületen kívüli területén hangosító berendezés üzemeltetésére 

vonatkozó szabályok 

 

5.§ (1) A lakóterületi övezetben lévő ingatlanon a vendéglátó egység - épületen kívüli - 

kerthelyiségében, teraszán hangosító berendezés – a (2) bekezdésben írt eset kivételével – 

 

a) munkanapokon 7.00 és 22.00 óra között üzemeltethető, 

b) szombaton, vasárnap és munkaszüneti nap  8.00 és 22.00 óra között  

üzemeltethető. 

 

(2) A lakóterületi övezetben lévő ingatlanon vendéglátó egység - épületen kívül - 

kerthelyiségében, teraszán élő eseményről rádió- és televízió-közvetítés 

 

a) munkanapokon 7.00 és 24.00 óra között, 

b) szombaton, vasárnap és munkaszüneti nap 8.00 és 24.00 óra között 

végezhető. 

 

 

6. Magáningatlanon, hangosító berendezést alkalmazó, legalább 20 főből álló rendezvény 

tartására vonatkozó szabályok 

 

6.§ A lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben lévő magáningatlan – épületen kívüli 

– kerthelyiségében, teraszán hangosító berendezést alkalmazó, legalább 20 főből álló, nem 

üzletszerű és nem szolgáltató jellegű rendezvény  

 

a) munkanapokon 7.00 és 20.00 óra között tartható, 

b) szombaton 8.00 és 22.00 óra között tartható, 

c) vasárnap és munkaszüneti nap  8.00 és 20.00 között tartható. 

 

7. Közterületi rendezvény tartására vonatkozó szabályok 

 

7.§ (1) A napi egy óra időtartamot meg nem haladó, közterületi rendezvény megtartására 6.00 

és 22.00 óra között kerülhet sor, melyet be kell jelenteni a rendezvény megkezdésének 

tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 

teljeskörűen kitöltött formanyomtatvány és az ott előírt dokumentumok önkormányzat 

polgármesterének (a továbbiakban: polgármester ) történő benyújtásával. 

 

(2) A bejelentésről a Képviselő-testület  által átruházott hatáskörben a Polgármester a 

rendelet 2. számú melléklete szerinti igazolást állítja ki. Hiányosan kitöltött 

formanyomtatvány esetén és az (1) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában nem 

lehet igazolást kiállítani.  

 

(3) A napi egy óra időtartamot meghaladó, közterületi rendezvény 6.00 és 22.00 óra 

között és jogerős zajkibocsátási engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható. Az 

engedély iránti kérelmet – a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott teljeskörűen 

kitöltött formanyomtatvány és az ott előírt dokumentumok becsatolásával – a közterületi 

rendezvény szervezője (a továbbiakban: kérelmező) a rendezvény megkezdésének tervezett 

időpontja előtt legalább 60 nappal köteles benyújtani a Polgármesterhez. A közterületi 

rendezvények megtartásához szükséges engedélyt a képviselő-testület  által átruházott 
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hatáskörében eljárva a Polgármester adja ki. 

 

(4)  A közterületi rendezvények helyszíne úgy választandó meg, hogy annak zajhatása a 

lehető legkisebb mértékben zavarja a helyszín környezetében élők, a szálláshelyek, 

irodaépületek, az egészségügyi, oktatási és szociális intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi 

intézmények, vallásgyakorlásra szolgáló intézmények és a közigazgatási szervek 

tevékenységét. 

  

(5)  A Polgármester a zajkibocsátási engedélyezési eljárás során gondoskodik a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a 

továbbiakban: Ket.) meghatározott hirdetményi úton történő közlésről.  

 

(6)  A Polgármester a zajkibocsátási engedélyben meghatározza a rendezvény hatásterületén 

lévő védendő épületnél, helyiségnél a Határérték Rendelet és az övezeti besorolás szerint 

teljesítendő zajterhelési határértéket a benyújtott zajvédelmi megfelelőséget igazoló 

dokumentum (előzetes akusztikai tervfejezet) és a rendelkezésére álló egyéb információk 

alapján. 

 

(7) A Polgármester az engedély kiadását megtagadja, ha a kérelemből és annak mellékletéből 

a zajvédelmi megfelelőség nem állapítható meg vagy megállapítható, hogy a várható 

zajkibocsátás meghaladja a Határérték Rendeletben foglalt vonatkozó zaj terhelési 

határértéket. Az engedély kiadását megtagadhatja, ha a kérelmező a 7.§ (3) bekezdésében 

foglaltakat nem teljesíti.  

 

(8) A Polgármester a zajvédelmi követelmények teljesülésének ellenőrzése érdekében a 

zajkibocsátási engedélyben előírhatja a kérelmező részére a műszeres mérés elvégzését a 

rendezvény ideje alatt. A kérelmező a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott 

zajvédelmi szakértői dokumentumot a rendezvény megtartását követő 15 napon belül köteles 

megküldeni a Polgármester részére, aki a zajkibocsátási engedélyben foglaltak megtartását 

ellenőrzi. 

 

(9)  A Polgármester a közterületi rendezvények igazolásait és a zajkibocsátási engedélyeket 

tájékoztatásul megküldi a Tapolcai  Rendőrkapitányságnak. 

 

(10) A közterületi rendezvény igazolásában vagy zajkibocsátási engedélyében foglaltak 

ellenőrzését a Polgármester végzi. 

 

(11)  A rendezvény helyszíni kapcsolattartója az igazolást vagy a zajkibocsátási engedélyt 

köteles a rendezvény helyén tartani és a Polgármester felhívására megmutatni.  

 

(12)  A Polgármester megtiltja az engedély nélküli vagy az engedélyben meghatározottaktól 

eltérő zajkibocsátási tevékenységet és intézkedik a jogkövetkezmények alkalmazása iránt. 

 

 

8. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények 

 

8.§ (1)  Aki  

a) lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben magánszemélyek háztartási 

igényeit kielégítő, zajjal járó építési, bontási tevékenységet végez munkanapon 19.00 és 

7.00 óra, szombaton 19.00 és 8.00 között, vasárnap és munkaszüneti nap(3.§);  
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b) lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben az ingatlan tulajdonosa, használója  

magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással 

kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet végez munkanapon 19.00 és 7.00 óra között, 

szombaton 19.00 és 8.00 között, vasárnap és munkaszüneti nap( [4.§ (1)];  

c) köz- vagy magánterület lakóterületi övezetében parkfenntartó gazdálkodó szervezet 

kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenységet végez 

munkanapon 18.00 és 7.00 óra, szombaton 12.00 és 8.00 óra között, vasárnap és 

munkaszüneti nap( [4.§ (2)]; 

d) lakóterületi övezetben a vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán  

da) hangosító berendezést üzemeltet munkanapon 22.00 és 7.00 óra között, szombaton, 

vasárnap és munkaszüneti nap( 22.00 és 8.00 óra között [5.§ (1)];  

e) lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági övezetben magáningatlan kerthelyiségében, 

teraszán hangosító berendezést alkalmazó, legalább 20 főből álló rendezvényt tart 

munkanapon 20.00 és 7.00 óra között, szombaton 22.00 és 8.00 óra között, vasárnap és 

munkaszüneti nap( 20.00 és 8.00 óra között (6.§);  

f) a napi egy óra időtartamot meg nem haladó közterületi rendezvény tartását nem 

jelenti be [7. § (1)]; 

g) a napi egy óra időtartamot meghaladó közterületi rendezvény tartására nem kér 

zajkibocsátási engedélyt, vagy 22.00 és 6.00 óra között tartja a közterületi rendezvényt 

[7. § (3)]; 

h) a zajkibocsátási engedélyben előírt műszeres mérési kötelezettségének nem tesz 

eleget [7. § (8)]; 

i) az igazolást vagy a zajkibocsátási engedélyt nem tartja a rendezvény helyszínén és 

felhívásra nem mutatja meg [7. § (11)], 

50.000.- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal, illetve 150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási 

bírsággal sújtható. 

 

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

eljárásban átruházott hatáskörben Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal  Jegyzője jár 

el.  

 

III. Záró rendelkezések 

 

9. §(1)  E rendelet 2017. július  1-jén lép hatályba.   

 

 

(3)  E rendelet az alábbi uniós jogi aktusoknak való megfelelőséget szolgálja:  

a)  a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a környezeti zaj értékeléséről és 

kezeléséről,  

b) a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a belső piaci szolgáltatásokról.  

 

 

 

 

 

 Göntér Gyula    Takács Lászlóné 

           polgármester  jegyző 
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1. melléklet a .../ ……/2017. (… …)  önkormányzati rendelethez 

 

B E J E L E N T É S 

 

KÖZTERÜLETI RENDEZVÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSÁHOZ  

 

 

1. A bejelentő (a rendezvény szervezője) 

a) neve: 

..............................................................................................................................  

b) lakó-/székhelye:  

..............................................................................................................................  

c) telefonos, elektronikus elérhetősége:  

..............................................................................................................................  

 

Amennyiben a bejelentő nem személyesen jár el az eljárásban, a meghatalmazott a 

képviseleti jogosultságát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 40. § (2) bekezdésére 

figyelemmel a Ket. 40/A.§ szerint köteles igazolni.  

 

2. A helyszíni kapcsolattartó  

a) neve:  

..................................................................................................................................................

......... 

b) lakó-/székhelye:  

..................................................................................................................................................

......... 

c) telefonos elérhetősége:  

..................................................................................................................................................

......... 

 

3. A rendezvény  

a) megnevezése:  

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................

......... 

b) helyszíne: 

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................

......... 

c) időtartama (év, hónap, nap, óra, perc) 

    kezdete: 

......................................................................................................................................... 

    befejezése: 

..................................................................................................................................... 

 

4. A rendezvényprogram bemutatása:  

..................................................................................................................................................

 

illeték 

bélyeg 

helye 
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..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................... 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................... 

 

5. Az alkalmazott zajforrások:  

a) bemutatása:  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................. 

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................. 

..................................................................................................................................................

......... 

 

b) üzemeltetésének helye (helyszínrajzon bemutatva):  

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................. 

..................................................................................................................................................

......... 

 

c) üzemeltetésének időtartama: 

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................

......... 

 

6. Mellékletek: 

1. közterülethasználati engedély, 

2. képviseleti jogosultság igazolása a Ket. szerint (szükség szerint). 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................. 
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Kelt, ............................................................... 

 

........................................................

......... 

       Bejelentő aláírása 
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2. melléklet a .../ ……/2017. (… …)  önkormányzati rendelethez 

 

I G A Z O L Á S 

 

KÖZTERÜLETI RENDEZVÉNY BEJELENTÉSÉRŐL 

 

 

A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló …./…... (… …) önkormányzati rendelet alapján 

igazolom .......................................................................................................................részére, 

hogy a 8294. Kapolcs ......................................................................................... területen 

tartandó ................................................................... megnevezésű, napi egy óra időtartamot 

meg nem haladó közterületi rendezvény megtartását bejelentette. 

  

A bejelentő (rendezvény szervező) neve: 

……………………………………………………………. 

lakó-/székhelye: 

……………………………………………………………………………………….  

 

A helyszíni kapcsolattartó neve: 

…………………………………………………………................... 

lakó-/székhelye: 

.................................................................................................................................... 

 

A rendezvény időtartama:   

kezdete:.........................................................................................................................................

.......... 

befejezése:.....................................................................................................................................

......... 

 

Kapolcs, ...... év ............... hónap ...... nap. 

 

 

……………………………

…… 

     polgármester  
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3. melléklet a .../ ……/2017. (… …)  önkormányzati rendelethez 

 

K É R E L E M 

 

KÖZTERÜLETI RENDEZVÉNY ZAJKIBOCSÁTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ 

 

 

1. A kérelmező (a rendezvény szervezője) 

a) neve: 

..............................................................................................................................  

b) lakó-/székhelye:  

..............................................................................................................................  

c) telefonos, elektronikus elérhetősége:  

..............................................................................................................................  

 

Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el az engedélyezési eljárásban, a 

meghatalmazott a képviseleti jogosultságát a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 40. § (2) 

bekezdésére figyelemmel a Ket. 40/A.§ szerint köteles igazolni.  

 

2. A helyszíni kapcsolattartó  

a) neve:  

..................................................................................................................................................

......... 

b) lakó-/székhelye:  

..................................................................................................................................................

......... 

c) telefonos elérhetősége:  

..................................................................................................................................................

......... 

 

3. A rendezvény  

a) megnevezése:  

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................

......... 

b) helyszíne: 

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................

 

illeték 

bélyeg 

helye 
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......... 

c) időtartama (év, hónap, nap, óra, perc) 

    kezdete: 

......................................................................................................................................... 

    befejezése: 

..................................................................................................................................... 

 

4. A rendezvényprogram bemutatása napi és órás bontásban:  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

........................... 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................... 

 

5. Az alkalmazott zajforrások:  

a) bemutatása:  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................. 

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................. 

..................................................................................................................................................

......... 

 

b) üzemeltetésének helye (helyszínrajzon bemutatva):  

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................. 

..................................................................................................................................................

......... 

 

c) üzemeltetésének időtartama: 

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................

......... 

..................................................................................................................................................
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......... 

 

6. Az alkalmazott zajforrások hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása: 

 

  

Ingatlan 

helyrajzi száma 

   

Közterület elnevezése 

   

Házszám 

 A védendő épület  

Építményjegyzék szerinti  

besorolása 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

7. Mellékletek: 

1. közterülethasználati engedély, 

2. zajvédelmi megfelelőséget igazoló dokumentum (előzetes akusztikai tervfejezet), 

3. képviseleti jogosultság igazolása a Ket. szerint (szükség szerint). 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................. 

..................................................................................................................................................

......... 

 

 

Kelt, ............................................................... 

 

........................................................

......... 

       Kérelmező aláírása 
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4. melléklet a .../ ……/2017. (… …)  önkormányzati rendelethez 

 

 

 

Z a j v é d e l m i  s z a k é r t ő i  d o k u m en t u m 

 

 

KÖZTERÜLETI RENDEZVÉNY ZAJVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKNEK VALÓ 

MEGFELELŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSÉHEZ 

 

 

 

1. vizsgálati eredményeket tartalmazó jegyzőkönyv, 

2. szakértői vélemény, 

3. hatásterület mérés szerinti meghatározása. 

 

 

 

 


