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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 

34/2008/XI.25./ MÖK sz. rendelete 
 

a zajvédelem helyi szabályozásáról 
 
 Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésében, valamint az 1991 évi XX. tv. 85 § (1) bekezdésének e) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a zajvédelem helyi szabályozására a következő rendeletet alkotja. 
 

A rendelet célja 
1. §. 

A rendelet célja az, hogy Mezőberény Város Önkormányzat közterületein az emberi környezet 
és az emberi egészség megóvása, valamint az emberek nyugalma érdekében megállapítsa a 
közterületi rendezvények által okozott zaj elleni védelem helyi alapvető szabályait. 
 

A rendelet hatálya 
2. §. 

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Mezőberény város közigazgatási területén minden 
olyan jogi személyre, jogi személyiség nélküli egyéb gazdasági társaságra és egyéni 
vállalkozóra, természetes személyre (a továbbiakban: üzemeltető), aki közterületen 
folytatott tevékenysége közben, vagy azzal összefüggésben a környezetébe zajt bocsát ki.  

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közterületi rendezvényre (alkalmi kulturális, 
szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, és minden hangosítást igénylő 
rendezvényre). 

 
Fogalommeghatározások 

3. §. 
E rendelet alkalmazásában: 

a) védendő (védett) környezet: védendő terület és védendő épület, helyiség, amely emberi 
tartózkodásra, tevékenység végzésére szolgál, és ahol az emberi tevékenység zavarásának 
megakadályozása vagy az emberi egészség védelme érdekében a környezeti zaj, rezgés 
mértékét korlátozni kell; 

b) környezeti zaj: a levegőnek olyan mértékű és minőségű nyomásingadozása, amely a 
védendő környezetben észlelhető; 

c) környezeti zaj- vagy rezgésforrás: üzemi, építési, szabadidős, közlekedési és egyéb 
létesítmény, gép, berendezés, illetőleg olyan tevékenység, amely a védendő környezetben 
környezeti zajt vagy környezeti rezgést okoz; 

d) veszélyes mértékű környezeti zaj: 
da) olyan környezeti zaj, amely meghaladja a külön jogszabályban megállapított 

zajszennyezettség (a továbbiakban: zajterhelés), illetőleg zajkibocsátás megengedett 
határértékét, 

db) olyan szabadidős zajforrástól származó zaj, amelyre jellegéből adódóan határértéket 
megállapítani nem lehet, mert azonos körülmények között nem ismételhető és érzékszervi 
észleléssel megállapíthatóan a hatásterületen élő lakosság nyugalmát zavarja; 

e) védendő (védett) épület, helyiség: 
ea) kórtermek és betegszobák, 
eb) tantermek és előadótermek oktatási intézményekben, foglalkoztató termek és 

hálóhelyiségek bölcsődékben, óvodákban, 
ec) lakószobák lakóépületekben, 
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ed) lakószobák szállodákban és szálló jellegű épületekben, 
ee) étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakóépületekben, 
ef) szállodák, szálló jellegű épületek, közösségi lakóépületek közös helyiségei, 
eg) éttermek, eszpresszók, 
eh) kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei, várótermek; 
f) védendő homlokzat: zajtól védendő épületnek az a homlokzata, amely zajtól védendő 

helyiséget határol; 
g) alkalomszerű tevékenység: a működési napok száma havonta legfeljebb 3 nap, ill. ennél 

hosszabb és legfeljebb havonta 7 napig tartó ismétlődő rendezvény. 
h) rendszeres tevékenység: alkalomszerű tevékenységnél nagyobb gyakoriságú tevékenység. 

 
Övezeti besorolás 

 
4. §. 

E rendeletben meghatározott zajterhelési határértékeket az 1. számú táblázat tartalmazza, 
melyeket Mezőberény Város Képviselő testületének 83/2005.(02.25) sz. határozatával 
jóváhagyott Szabályozási Terve és a város helyi építési szabályzatáról szóló Mezőberény 
Város Képviselő Testületének 11/2005.(II.28.) MÖK sz. rendelete által meghatározott 
övezetekre kell értelmezni. 
 

Zajt előidéző szolgáltató tevékenység létesítésére vonatkozó előírások 
 

5. §. 
(1) A környezeti zajt előidéző tevékenység megkezdése előtt 15 nappal az üzemeltető köteles 

zajkibocsátási határérték megállapítását és az alapján zajvédelmi engedélyt kérni.  
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) az üzemeltető nevét, címét 
b) a tevékenységgel érintett helyszínt 
c) a tevékenység részletes leírását (KSH szerinti TEÁOR számát is) 
d) a tevékenységet határozott (.........-tól.........-ig), vagy határozatlan ideig kívánja 

végezni 
e) működési rendjét (rendszeres, idényjellegű, alkalomszerű) 
f) üzemelési időt (nyitva tartás) órától óráig 
g) a zajforrások megnevezését, felsorolását, (gépek, hangosító berendezések stb.), a 

berendezés típusát, zajkibocsátására jellemző akusztikai adatát 
h) a zajkibocsátás(ok) helyét (zárt épületben vagy szabadban) 
i) a zajos tevékenység napi kezdetének és befejezésének időpontjait 
j) a veszélyes mértékű környezeti zaj elhárítására tervezett megoldásokat 
k) 1:1000 vagy 1:2000 méretarányú helyszínrajzot a telephely 100 m-es körzetével, 

feltüntetve a zajforrások elhelyezkedését és a zajtól védendő létesítményeket 
m) állandó zajforrások üzemeltetése esetén zajvédelmi szakvéleményt, alkalomszerű 

rendezvények esetében nyilatkozatot a területre érvényes zajterhelési határérték 
teljesüléséről. 

 
A zajforrások működésének szabályai 

 
6. §. 

(1) Közterületen zajkeltő tevékenységet végezni csak akkor lehet, ha az üzemeltetett zajforrás 
zajkibocsátása az 1. sz. táblázatban feltüntetett zajterhelési határértéket nem haladja meg. 
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A határérték teljesítését szakértő által készített mérési jegyzőkönyvvel vagy – amennyiben 
a mérés nem lehetséges – szakvéleménnyel kell igazolni. 

 
(2) Alkalmi, kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá 

egyéb rendezvénytől származó zajterhelésre - az üzemeltetőnek, illetve a rendezvény 
szervezőjének szakértői véleménnyel alátámasztott kérelmére - meghatározott időtartamra 
az 1. számú táblázat szerinti zajterhelési határértékekhez képest eseti túllépés 
engedélyezhető, amelynek mértéke legfeljebb 10 dB(A) lehet. 

 
7. §. 

(1) Álló és mozgó járművön hirdetésre - szöveges és zenés felhívásra - elhelyezett hangosító 
berendezést csak munkanapokon, 8 és 18 óra között lehet működtetni. Kivételt képez, ha 
önkormányzati intézmények, szolgáltatók - előzetes polgármesteri hozzájárulás mellett - 
közérdekű hirdetést kívánnak végezni munkaszüneti és ünnepnapokon. 

 
(2) Tilos helyhez kötött hangosító berendezést szabad térben - a vasútállomáson, a városi 

strandon és a piacnál meglévők kivételével - rendszeresen működtetni. 
 

Hatásköri szabályok 
 

8. §. 
Közterületi rendezvénnyel kapcsolatos zajvédelmi ügyekben az első fokú hatósági jogkört 

Mezőberény Város polgármestere gyakorolja: 
a) zajvédelmi engedélyt ad ki, 
b) a kiadott engedélyekről, átírásokról, visszavonásokról nyilvántartást vezettet, 
c) ellenőrizteti a közterületi rendezvények zajforrásainak működését, 
d) zajmérést végeztet a hatályos szabvány előírásai szerint, 
e) engedély nélkül üzemelő zajforrás üzemeltetőjével, vagy a rendezvény szervezőjével 

szemben szabálysértési eljárást kezdeményeztet. 
 

A zajvédelmi szabályok megszegésének követelményei 
 

9. §. 
1(1) 
(2)  A tevékenység korlátozása, felfüggesztése: 

a) Korlátozható a veszélyes mértékű zajt okozó zajforrás üzemeltetőjének tevékenysége  
b) Felfüggeszthető a tevékenység, amennyiben az üzemeltető az engedélyezett 

zajkibocsátási határértéket + 10 decibelnél nagyobb mértékben túllépte 
c) Felfüggeszthető a tevékenység amennyiben az üzemeltető a zajvédelmi engedélyben 

leírtakat nem tartja be. 
2d) A korlátozás, illetve a felfüggesztés abban az esetben is alkalmazható, ha a zaj elleni 

védelemmel kapcsolatban elkövetett tiltott, közösségellenes magatartás szankcionálása 
körében kivetett helyszíni bírság, vagy megállapított közigazgatási bírság nem 
eredményezte a határérték betartását. 

3(3) 
10. §. 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 41/2012.(X.30.) önkormányzati rendelet 16.§ (10) bekezdése, 2012.11.01. nappal. 
2 Módosította a 41/2012.(X.30.) önkormányzati rendelet 14.§-a, hatályba lép 2012.11.01. nappal. 
3 Hatályon kívül helyezte a 41/2012.(X.30.) önkormányzati rendelet 16.§ (10) bekezdése, 2012.11.01. nappal. 
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(1) A veszélyes mértékű zajt okozó zajforrás üzemeltetője a zajmérés költségeit is köteles 
megfizetni. 

(2) Egy éven belül ugyanazon bejelentőtől származó második és minden további 
megalapozatlan panasz, bejelentés esetén a zajmérés költségei a bejelentőt terhelik. 

 
Záró rendelkezések 

 
11. §.4 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, előírásait a folyamatban levő ügyekre is 
alkalmazni kell. 
E rendelet az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvével a belső piaci 
szolgáltatásokról összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. 
 
Mezőberény, 2008. november 24. 
 
 
 
 
                  Cservenák Pál Miklós sk.                                   Dr. Baji Mihály sk. 
                           polgármester                                                   jegyző 
 
 
Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
 
Mezőberény, 2008. november 25. 
 
 
                                                                                         Dr. Baji Mihály 
                                                                                              jegyző 
 
 
 
 

                                                 
4 Kiegészítette a 15/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet 1.§-a, hatályba lép 2009.július 15. napján. 
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1. sz. táblázat 

 
 

MEGENGEDETT ZAJTERHELÉSI HATÁRÉRTÉKEK [LAeq (dB)] 
 
Sorszám Területi funkció nappal (06-22 h) éjjel (22-06 h) 

 
1. 

Kp jelű pihenőpark, temető, 
országosan védett természeti 
terület  

 
45 

 
35 

 
2. 

Lakóterület (kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű) 

 
50 

 
40 

3. Lakóterület településközpont, vegyes 
terület  

55 45 

 
4. 

Gazdasági terület és különleges 
terület a temető és Kp jelű 
pihenőpark kivételével 

 
60 

 
50 

 
 


