Esztergomi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2017. (X.5.) önkormányzati rendelete
a helyi zajvédelemről
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 48. § (1) és (4) bekezdés
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a más nyugalmának
zavarására alkalmas
a) közterületen végzett, zajkeltéssel járó tevékenységre,
b) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajkeltéssel járó tevékenységre.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) a veszélyelhárítással, illetve hibaelhárítással összefüggésben történő zajkeltésre,
b) a magánszemély saját háztartásában tartott családi rendezvényre: esküvő, lakodalom,
keresztelő, szalagavató, ballagás,
c) a december 31. napján 18:00 órától január 1. napján 6:00 óráig tartó szabadidős zaj és
rezgésforrás, illetve alkalmi rendezvény nyílt térben élőzene- és zeneszolgáltatás végzésére,
illetve zeneszolgáltatás hangosítására szolgáló berendezés használatára.
2. Értelmező rendelkezések
2.§ E rendelet alkalmazásában:
a) Alkalmi rendezvény: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló
284/2007 Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet). 2.§ v) pontja szerinti
rendelkezés.
b) Közterület: a Kormányrendelet 2.§ w) pontja szerinti rendelkezés.
c) Szabadidős zaj- vagy rezgésforrás: a Kormányrendelet 2.§ h) pontja szerinti rendelkezés.
d) Más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenység: a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.§ (6a) bekezdésre figyelemmel minden
olyan tevékenység, berendezés vagy gép használata, mely olyan zajkeltéssel jár, ami mást a
pihenéshez való jogának gyakorlásában akadályoz.
e) Magánszemély háztartási igényeit kielégítő, más nyugalmának zavarására alkalmas
zajkeltéssel járó tevékenység: minden olyan tevékenység, berendezés vagy gép használata, ami
magánszemély saját háztartásában végez, zajhatással jár, és mást a pihenéhez való jogában
kadályoz, így különösen a lakásfelújítással kapcsolatos tevékenységek, zenélés vagy
zenehallgatás, sporttevékenység, játék, motoros gép üzemeltetése, favágás, fűrészelés. .
f) Közterület-használati szerződés: azon szerződés, mely a tulajdonos önkormányzat és a
közterületet használni szándékozó köt egymással az adott közterület használatára.
3. Közterületen zajkeltéssel járó tevékelységre vonatkozó szabályok
3. § (1) Közterületen más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenység
a) munkanapokon 07:00 és 20:00 óra között,
b) szombaton 08:00 és 15:00 óra között végezhető.

c) vasárnap és munkaszüneti napokon nem végezhető ilyen tevékenység.
(2) Közterületen élőzene és zeneszolgáltatás, illetve zeneszolgáltatás hangosítására szolgáló
berendezés használata
a) hétfőtől csütörtökig 10:00 és 22:00 óra között,
b) pénteken és szombaton 10:00 és 24:00 óra között,
c) vasárnap és munkaszüneti napokon 10:00 és 24.00 óra történhet.
(3) A közterületeten az (1)-(2) bekezdésben szabályozott tevékenység csak érvényes közterület
haszálati szerződés birtokában végezhető. A közterület használati szerződésben rögzíteni kell a
tevékenység végzésének időtartamát.
4. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajkeltéssel járó tevékenységre
vonatkozó szabályok
4. § Magánszemély háztartási igényeit kielégítő, más nyugalmának zavarására alkalmas
zajkeltéssel járó tevékenységet az 5.§-ban foglalt kivétellel,
a) munkanapokon 08:00 és 20:00 óra között,
b) szombaton 08:00 és 19:00 óra között,
c) vasárnap és munkaszüneti napokon 10:00 és 17:00 óra között végezhet.
5. § (1) Magánszemély saját háztartásában más nyugalmának zavarására alkalmas módon
élőzene és zene hangosítására szolgáló berendezés használhat nyílt térben
a) hétfőtől csütörtökig 08:00 és 21:00 óra között,
b) pénteken és szombaton 08:00 és 22:00 óra között,
c) vasárnap és munkaszüneti napokon 08:00 és 21:00 óra közötti időben.
(2) Magánszemély saját háztartásában más nyugalmának zavarására alkalmas módon élőzene
és zene hangosítására szolgáló berendezés használhat zárt térben
a) hétfőtől csütörtökig 07:00 és 22:00 óra között,
b) pénteken és szombaton 07:00 és 23:00 óra között,
c) vasárnap és munkaszüneti napokon 08:00 és 21:00 óra közötti időben.
5. Szabadidős zaj és rezgésforrásra, valamint alkalmi rendezvényre vonatkozó szabályok
6. § (1) Szabadidős zaj és rezgésforrás, illetve alkalmi rendezvény nyílt térben élőzene- és
zeneszolgáltatást végezhet, illetve zeneszolgáltatás hangosítására szolgáló berendezést
használhat
a) hétfőtől csütörtökig 08:00 és 22:00 között,
b) pénteken és szombaton 08:00 és 23:00 között,
c) vasárnap és munkaszüneti napokon 10:00 és 22:00 közötti időben.
(2) Szabadidős zaj és rezgésforrás, illetve alkalmi rendezvény zárt térben élőzene- és
zeneszolgáltatást végezhet, illetve zeneszolgáltatás hangosítására szolgáló berendezést
használhat
a) hétfőtől csütörtökig 08:00 és 24:00 között,
b) pénteken és szombaton 08:00 és 02:00 között,
c) vasárnap és munkaszüneti napokon 10:00 és 22:00 közötti időben.
(3) Szabadidős zaj és rezgésforrás illetve alkalmi rendezvény a (1)-(2) bekezdésben
meghatározott időkorláton túli időszakban, maximum évi 12 rendezvény alkalmával, a
Jegyzőnek benyújtott és általa kiadott engedélyben foglaltak szerint szolgáltathat élőzenét,
zenét, illetve üzemeltethet hangosításra szolgáló berendezést. A kérelmet az 1. melléklet szerint

kell a tervezett időpont előtt 20 nappal benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell az adott
szabadidős zaj és rezgésforrás, illetve alkalmi rendezvény érvényben lévő zajkibocsájtási
határérték megállapításáról szóló határozatát. Zajkibocsájtási határérték megállapításáról szóló
határozat hiánya esetén a kérelmet el kell utasítani. Az engedély a zajterhelési határértékek
enyhítésére nem vonatkozhat.
(4) A Jegyző az engedélyt kiadja, amennyiben a kérelmezővel szemben a kérelem beadását
megelőző 24 hónapon belül e rendelet 8. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott
jogkövetkezmények nem lettek megállapítva. Az engedély kiadásakor a rendezvényszervező
nyilatkozik, hogy a rendeletben fogalaltakat megismerte és tudomásul veszi, hogy a közterülethasználati szerződés tartalmazza az önkormányzat kártérítési igényét a kérelmező
kötelezettségeinek megszegése esetére.
6. Panasz kivizsgálásának rendje
7. § A rendeletben meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos lakossági panaszok
kivizsgálására és a rendeletben foglalt szabályok betartásának az ellenőrzésére a Jegyző
jogosult.
7. Jogkövetkezmények
8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki
a) közterületen más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenységet a 3.§ (1)
és (2) bekezdés szerinti időponton kívül végzi,
b) háztartási igényeit kielégítő, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó
tevékenységet a 4.§-ban meghatározott időponton kívül végzi
c) a 6. §-ban meghatározott szabadidős zaj és rezgésforrás, illetve alkalmi rendezvény nyílt és
zárt térben élőzene- és zeneszolgáltatást végzését, illetve zeneszolgáltatás hangosítására
szolgáló berendezést használatát a 6.§ (1)-(2) bekezdésekben meghatározott időponton kívül
végzi.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott magatartás miatt, természetes személyek esetén 200.000
Ft-ig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2.000.000 Ftig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
8. Záró rendelkezések
9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi zaj és
rezgésvédelemről szóló 17/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete.
Romanek Etelka
polgármester
A rendelet kihirdetve: 2017. október 5.
……………………………...
Dr. Endre Szabolcs
jegyző

Dr. Endre Szabolcs
jegyző

1. melléklet a 25/2017.(X.5.) önkormányzati rendelethez

Szabadidős zaj és rezgésforrás, illetve alkalmi rendezvény élőzene és zeneszolgáltatás,
valamint ezekkel összefüggésben történő hangosítással járó tevékenységre vonatkozó
szabályoktól eltérő időpont megállapítására irányuló kérelem
1.
Kérelmező
neve: …………………………………………………………………………………....
címe: …………………………………………………………………………………...
elérhetősége
(tel.
cím): …………………………………………………..

szám,

e-mail

KSH
száma:……………………………………………………………………………
KÜJ
száma:…………………………………………………………………………….
zajkibocsájtási
száma:………………………………

határérték

megállapító

határozat

2.
Tevékenység
megnevezése: ………………………………………………………………………...
helyszíne: ……………………………………………………………………………..
3. Zajkeltés módja (élőzene, zenekar, tánc, erősítő/hangosító berendezés, zenegép, más
zajforrás):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
4. A rendelettől eltérő időpont megjelölése:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………

Esztergom, ………… év …………………… hó ……… nap

