30/2007. (XI. 9.) Hev. Ör.
a zajvédelemrıl
Heves Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és
hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. tv. 85. § (1) bekezdés e) pontja, illetve a környezetvédelem
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46 § (1) bek. c) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a zajvédelem helyi szabályozására a következı rendeltet alkotja:
I. Általános rendelkezések
Tárgyi hatály
1. § (1) A rendelet Heves Város közigazgatási területén az üzemi telephelytıl, berendezéstıl,
technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi,
továbbá minden hangosítást igénylı és egyéb helyhez kötött külsı zajforrástól (a
továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zajra vonatkozó zajvédelmi szabályokat,
elıírásokat tartalmazza.
(2) Hangosító berendezés bármely hangszóró vagy mősorforrás.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki hangosító berendezések használatára
a) jogszabály felhatalmazása esetén,
b) a közüzemek által feladatkörükben eljárva,
c) a közterületet a nappali órákban (8.00-22.00 óra között) 2 órát meg nem haladóan
igénybevevı rendezvényeken,
d) ünnepi megemlékezéseken (pl. koszorúzás) és egyéb olyan társadalmi, politikai
rendezvényen, amelyhez szórakoztató- és sportesemények nem kapcsolódnak,
e) közterület igénybevételi-szerzıdéshez nem kötött használat során.
Személyi hatály
2. § (1) A rendelet kiterjed azokra a természetes személyekre, jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre, akinek, amelyeknek az 1. §-ban foglalt
tevékenysége során zaj keletkezik.
(2) Jelen rendeletben meghatározott szabályokat az olyan üzemi létesítmények alkalmi vagy
rendszeres mőködtetésére kell alkalmazni, amelyeknek szabadban elhelyezett hangosító
berendezése van, illetve a létesítmény zárt tereibıl a hangosító berendezés mőködése során
zaj hallatszik ki a környezetbe, vagy a zaj a szomszédos, egybeépített más létesítményekben
az épületszerkezeteken keresztül átterjed.
II. Részletes elıírások, szabályok:
3. § Az üzemi létesítményektıl származó zajterhelés határértékeit a 8/2002. (III.22.) KöM EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
4. § (1) A zajtól védendı terület besorolását Heves Város Önkormányzata Településszerkezeti
Terve alapján kell meghatározni. Vitás esetekben meg kell kérni a Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség, valamint az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Füzesabonyi, Hevesi Kistérségi Intézetének
véleményét.

5. § Az üzemi létesítménytıl származó zajterhelés megengedhetı határértékét az engedélyezı,
illetve az ellenırzı hatóság a környezeti zajterhelés tekintetében a 4-5. §-ok, az épületen
belüli zajterhelés esetében pedig a hatályos jogszabályok mindenkori szabvány elıírásainak
megfelelıen állapítja meg.
6. § A határérték megállapításánál a nappali idıszak alatt 06-22 óra közötti idıt, az éjszakai
idıszak alatt pedig a 22-06 óra közötti idıt kell érteni.
7. § A megállapított zajterhelési határértékeket a hatályos jogszabályok szerint és a
mindenkori szabvány szerinti pontokon kell figyelembe venni.
III. Engedélyezési rendelkezések
8. § Új üzemi létesítményt üzembe helyezni, illetve meglévıt üzemeltetni csak úgy lehet, ha
az attól származó zajterhelés nem haladja meg a megengedett zajterhelési határértékeket.
9 § (1) Alkalmi kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá
minden egyéb hangosító berendezés telepítését, illetve üzemeltetésének megkezdését a
zajvédelmi hatóság engedélyezi az üzemeltetı kérelmére.
A kérelemhez csatolni kell:
a) 1 db helyszínrajzot az üzemelési hely 100 m-es környezetének feltüntetésével,
b) akusztikai szakértıi véleményt.
(2) Az üzemeltetı a hangosító berendezés üzemeltetését csak jogerıs engedély birtokában
kezdheti meg.
(3) A hangosító berendezés cseréjét az üzemeltetı ismételten engedélyeztetni köteles a
zajvédelmi hatósággal.
(4) A zajterhelésre a zajvédelmi hatóság az üzemeltetınek, illetve a rendezvény szervezıjének
szakértıi véleménnyel alátámasztott kérelmére – meghatározott idıtartamra a melléklet
szerinti zajterhelési határértékekhez képest eseti túllépést engedélyezhet, melynek mértéke
legfeljebb 10 dB lehet.
(5) A lakásokat is magában foglaló épületekben hangosító berendezés a lakóépület
mőködésére vonatkozó szabályokban (alapító okirat, SZMSZ, házirend stb.) elıírt
feltételekkel, idıbeli korlátozással üzemeltethetı.
(6) A vendéglátó egységhez tartozó teraszon, kerthelyiségben, elıkertben, parkolóban stb.
hangosító berendezés üzemeltetése 22.00 és 8.00 óra között tilos.
(7) Vendéglátó egységekben 22.00 óra és 8.00 óra között hangosító berendezést csak zárt
nyílászárók mellett lehet üzemeltetni.
(8) Nyílt téren tartott alkalmi rendezvényeken hangosító berendezést csak 8.00 - 22.00 óráig,
ezen belül naponta legfeljebb összesen 6 óra idıtartamban lehet mőködtetni.
A zajvédelmi hatóság kivételes esetben mérlegelési jogkörében engedélyezheti a berendezés
üzemeltetésének 24.00 óráig történı meghosszabbítását, amennyiben az a környék lakóinak
nyugalmát nem zavarja.
(9) Jármővön – kereskedelmi, reklám-hirdetési célból – hangosító berendezés üzemeltetése
22.00 óra és 8.00 óra között tilos.
10. § (1) Az új üzemi létesítmény telepítését, illetve alkalmazását a létesítmény üzemeltetıje,
az alkalmazást megelızıen engedélyeztetni köteles.

(2) Az engedély iránti kérelemhez – új disco, zenegépes hangforrás, élızene alkalmazása
esetén – csatolni kell az akusztikai szakértı véleményét, aki igazolja, hogy az üzemi
létesítmény mőködtetése során nem lépi túl a környezetében megengedett zajterhelési
határértéket, meghatározza, hogy a mőködtetni kívánt hangosító berendezések milyen
intervallumban történı üzemeltetése esetén teljesülnek a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM
rendeletben meghatározott határértékek, illetve azok betartásához milyen mőszaki és egyéb
feltételeknek kell teljesülni, milyen eszközöket, berendezéseket kell alkalmazni. A
kérelemben meg kell jelölni a zajos tevékenység napjainak egy hónapra esı számát, a zajos
tevékenység napi kezdetének és befejezésének idıpontját, valamint a zajkeltés módját.
11. § (1) Az engedélyezett, illetve a meglévı hangosító berendezések által okozott zajra
vonatkozó bejelentés esetén a hatóság – akkreditált zajvédelmi laboratórium által elvégzett –
zajvizsgálatot végeztet.
(2) A zajvizsgálat költségeinek viselése az egyéb jogszabályok alapján kerül megállapításra.
12. § (1) Amennyiben a hangosító berendezés üzemeltetıje az engedélyben foglaltaktól
eltérıen üzemeltet, a hatóság felszólítja az engedélytıl eltérı állapot azonnali
megszüntetésére.
(2) Ha az üzemeltetı a felszólításnak nem tesz eleget, a hatályos jogszabályok alapján a
hatóság zajbírság megfizetésére kötelezi illetve a zajforrás üzemeltetését betilthatja.
13. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó létesítményekben a közönségtıl származó zajokra
zajterhelési határértéket nem kell megállapítani és az ilyen zajok mőszeres mérése sem
szükséges.
(2) Amennyiben a közönségtıl származó zajok a létesítmények szokásos mőködése mellett is
panaszra adnak okot a szomszédos védendı helyiségekben, a hatóság elıírja az üzemeltetı
részére a létesítmény és a szomszédos helyiségek közötti épületszerkezet léghang és
lépéshang gátlását, illetve az érvényben lévı építési elıírások szerinti megszüntetését,
melynek költségeit az üzemeltetı viseli.
IV. Vegyes rendelkezések
14. § Az e rendelet által szabályozott hatósági eljárás keretében kizárt az újrafelvételi eljárás.
15. § (1) A rendelet 9. § (2), (3), (8), (9), (10), (11) bekezdéseiben foglaltak megsértése
szabálysértésnek minısül, amely miatt a szabálysértési hatóság 30 ezer forintig terjedı
pénzbírsággal sújthatja az elkövetıt.
(2) A közterület felügyelı az e rendelet 9. § (8), (9) bekezdésekben foglaltak megszegésével
elkövetett szabálysértés miatt 10 ezer forintig terjedı helyszíni bírságot szabhat ki.
V. Zárórendelkezések
16. § E rendelet 2007. december 1. napján lép hatályba.
Kelt: Heves, 2007. október 31.
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