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Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

 24/2009. (IV. 24.) rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról 

a módosító 30/2010.(XII. 20.) és 23/2012.(V. 25.) rendeletekkel  

 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdésének c) 

pontjában és 48. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a zajvédelem helyi 

szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:
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1. § 

 

(1) E rendelet hatálya Törökbálint közigazgatási területén kiterjed minden természetes és jogi 

személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely állandó vagy 

ideiglenes jelleggel a település közigazgatási területén tartózkodik, illetve tevékenységet 

végez. 

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni a település közigazgatási területén minden olyan 

szabad, vagy zárt térben működő zajforrásra, amely károsító terhelést okoz, és ami veszélyes 

mértékű. 

2. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

a) veszélyes mértékű környezeti zaj: 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 

b) a magánszemélyek háztartási igényeinek kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó- 

zajt keltő tevékenységnek minősül a sűrített levegős, elektromos és belső égésű motoros 

vágóberendezések üzemeltetése (pl: fűnyírás, fakivágás, kerti traktor működtetése); 

c) hangerősítő, hangkeltő berendezés: bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely a 

hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki; 

d) helyhez kötött szabadtéri üzemeltetés: a tevékenység nem jár a zajforrás 

helyváltoztatásával; 

e) mobil szabadtéri üzemeltetés: olyan üzemeltetés, melynek során a zajforrás változtatja 

helyét; 

f) jelentős zajkibocsátással járó rendezvény: az adott építési övezetre megengedett terhelési 

határértékeket 10 dB-nél nagyobb mértékben meghaladó olyan különleges zajokozás, mely 

mások nyugalmát jelentős mértékben zavarhatja (pl. koncertek, tűzijátékok stb.); 
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g) különleges zajokozás: minden olyan tevékenység, amely szabadtéren valósul meg, hallható 

hangtartományba eső hanghullámokat eredményez és ez a hangkibocsátás mások nyugalmát 

zavarhatja, de nem minősül hangosító berendezésnek. Különleges zajokozásnak minősülnek 

különösen a szabadtéri sport-, kulturális, szórakoztató, élőzenei rendezvények, bemutatók, 

térzenék, ünnepségek, riasztóberendezések. 

3. § 

 

E rendelet szempontjából zajforrásnak minősül: 

a) bármilyen hangszóró, műsorforrás, beleértve az élőzene, vagy élő műsor szolgáltatását is 

(hangerősítő eszközökkel vagy hangerősítő eszközök nélkül); 

b) a szabadidő eltöltésére szolgáló tevékenységek (sport, kultúra, zene); 

c) a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés, reklám célú tevékenységek.  

 

4. § 

 

Kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos magánszemélyek háztartási igényeinek 

kielégítését szolgáló veszélyes mértékű zajjal járó - zajt keltő tevékenység nem végezhető 

 

a) munkanapokon 20.00 óra és 6.00 óra között, 

b) szombaton 0,00-8.00 óra és 18.00-24.00 óra között, 

c) vasárnap és ünnepnapokon pedig egyáltalán nem, azaz 0,00-24.00 óráig. 

 

5. § 

 

Lakóépületben és a hozzá tartozó kertben, valamint az ingatlan előtti közterületen a szabadban 

tilos 22.00 és 7.00 óra között mások nyugalmának megzavarására alkalmas – a 3.§-ban 

felsorolt zajforrással járó tevékenységet végezni. 

 

6. § 

 

Tilos a településen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő edénybe a hulladék (pl: üveg, fém 

stb.) zajjal járó elhelyezése, valamint a közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetve kötelezett 

mindenkori szolgáltató által történő ürítése 

  

a) munkanapokon 18.00 óra és 7.00 óra között, 

b) szombaton 13.00 – 00.00 óra között, 

c) vasárnap és ünnepnapokon 00.00 - 24.00 óra között. 

 

7. § 

 

Pirotechnikai termékek szabadtéri felhasználása 23.00 óráig (Szilveszter, Újév napján 01.00 

óráig) engedélyezhető, alkalmanként legfeljebb 20 percig terjedő időtartamra.  
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8. § 

 

(1) Tilos a hangerősítő, hangkibocsátó rendszert alkalmazó riasztó berendezésekkel történő 

indokolatlanul ismétlődő különleges zajokozás. A berendezések megfelelő műszaki 

állapotáról a tulajdonos mindenkor köteles gondoskodni. 

(2) Tilos mobil szabadtéri üzemeltetés esetén a figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés, 

reklám célú tevékenységek közterületen történő végzése, ehhez hangerősítő, hangkeltő 

berendezések alkalmazása  

 a) munkanapokon 20.00 óra és 8.00 óra között, 

 b) szombaton 18.00 óra és vasárnap 10.00 óra között, 

 c) vasárnap és ünnepnapokon 0.00-10.00 óra és 15.00-24.00 óra között. 

(3) Helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó, szabadtéri műsorszórás 10.00 és 22.00 

óra között folytatható. 

(4) Szabadtéri koncert – az állami, valamint az önkormányzat által szervezett ünnepségek 

programjához kapcsolódó koncertek és engedélyezett rendezvények kivételével – 10.00 és 

22.00 óra között tartható. 

(5) Jelentős zajkibocsátással járó, a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérő, különleges zajokozást 

előidéző alkalmi rendezvények csak 10.00 és 22.00 óra között engedélyezhetők. 

(6) A (3)-(5) bekezdésekben szabályozott időhatár alól, az e rendelet 1. számú mellékletben 

foglalt kérelem alapján a Polgármester felmentést adhat a szabadtéri műsor, koncert, valamint 

az alkalmi rendezvény felelős szervezője részére.  

 

9. § - hatályát vesztette
2
 

 

10. § 

 

(1) Ez a rendelet 2009. május 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után induló 

ügyekben kell alkalmazni. 

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezeti zaj- és rezgés elleni 

védelemről szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, továbbá a zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló külön jogszabály előírásait kell alkalmazni. 

 

Törökbálint, 2009. április 23. 

 

 

  Turai István sk.    dr. Horti István sk. 

  polgármester       jegyző 

 

Egységes szerkezetbe foglalva 2012. május 30-án. 

         

 

        Kailinger Ildikó 

              jegyző   
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1. számú melléklet 24/2009. (IV. 24.) törökbálinti ör-hez 

 

A 24/2009. (IV. 24.)  rendelet 8.§ (3),(4),(5) bekezdésekben szabályozott időhatár alóli 

felmentés iránti  

 

K é r e l e m 

 

 

A műsor, szabadtéri koncert, alkalmi rendezvény felelős szervezőjének  

Neve/cégneve:................................................................................................................ 

A cég ügyvezetőjének neve: …..................................................................................... 

A cég székhelye,telephelye:.......................................................................................... 

(a képviseletre jogosultságot igazoló aláírási címpéldány csatolása) 

Felelősségre vonható természetes személy neve:....................................................... 

születési név:...............................................................anyja neve:.............................., születési 

helye:............................., ideje:......................................................... telefon 

száma:...............................,e-mail 

cím:..........................................................................lakcím:..........................................................

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

 

Rendezvény tervezett ideje(dátum, óra):............................................................- tól  -

.................................................................................................................................-ig 

 

Rendezvény helye:..........................................................(a terület státusza szerint: magán 

tulajdonú terület esetén tulajdoni lap, közterület esetén külön közterület foglalási engedély,  

önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén Polgármester által kiadott hozzájáruló nyilatkozat 

csatolása) 

 

A rendezvény ideje alatt hangosító berendezést: működtet/  nem működtet.  

 

A hangosító berendezés működtetéséért felelős természetes személy 

neve:.............................................................................................................................. 

A hangosítás módja, eszközei:...................................................................................... 

A rendezvényt mobil szabadtéri üzemeltetéssel – figyelemfelkeltés, tájékoztatás, hirdetés, 

reklám céllal, hangerősítő, hangkeltő berendezés alkalmazásával igénybe venni kívánja/nem 

kívánja. 

Igénybevétel esetén annak módja:................................................................................ 

Ideje:.............................................................................................................................. 

(A rendezvény a fentiektől eltérő módon, közterületen – figyelemfelkeltés, tájékoztatás, 

hirdetés, reklám céllal - történő közzététele közterület-foglalási  engedély köteles tevékenység, 

ezért erre külön kérelmet kell benyújtani elbírálásra a 19/2000 (IX.11.)ÖR. alapján.) 

 

A kérelmező a kérelem benyújtásával egy időben tudomásul veszi, hogy: 
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-amennyiben nem tartja be a jelen kérelem szerinti engedélyben foglaltakat, valamint a 

284/2007. (X.29.) Kormány rendeletben előírtakat jogszabálysértést követ el, mely miatt 

környezetvédelmi hatósági eljárásban zaj- és rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezhető
3
, 

-ez az engedély nem menti fel egyéb- a rendezvény megtartásához szükséges hatósági és 

szakhatósági engedélyek beszerzése, kötelező bejelentések, tájékoztatások megtétele alól, 

mint: bejelentési kötelezettség a Rendőrhatóság felé, Orvosi ügyelet telefonszáma, 

elérhetősége iránti tájékozódás/tájékoztatás, ital árusítás esetén VPOP engedély, ÁNTSZ 

engedély, elérhetősége, időjárás figyelemmel kísérése, a szükséges óvintézkedések megtétele, 

pirotechnikai eszköz felhasználása esetén – a Pest Megyei Rendőrhatóság engedélye, ehhez 

közterület esetén-Polgármesteri hozzájárulás és Jegyzői vélemény időben történő megkérése - 

a rendezvény napja előtt legkésőbb 15 nappal, a rendezvényen az ott jelenlévők- ingyenes, 

vagy térítés ellenében- használatára bocsátott műszaki és egyéb jellegű berendezések ( pl: 

körhinta, ugráló vár, stb.) használatának megfelelőségéről szóló dokumentációk bemutatása, 

Tűzoltóság tájékoztatása, stb. 

 

A fentiek alapján teljes felelősséggel vállalom, hogy a rendezvény szabályos és zavartalan 

lebonyolítása érdekében az ott leírtakat maradéktalanul betartom. 

  

  Felelős szervező aláírása:................................................. 

 

Törökbálint, 200.......................................... 

 

Záradék: 

 

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a rendeletében átruházott 

hatáskörben a .../2009.(...) rendelet 8.§ (6) bekezdése alapján felmentést adok a 9.§  

- (3) bekezdése alól, és …................................tól,..................................ig, 

- (4) bekezdése alól, és …................................tól,..................................ig, 

- (5) bekezdése alól, és.....................................tól,..................................ig, 

kérelmének megfelelően/ vagy kérelmétől eltérően 

engedélyezem  a műsor, szabadtéri koncert, alkalmi rendezvény megtartását. 

Felhívom a figyelmét arra, hogy a hatásterületen élő lakók nyugalmát a rendezvény megtartása 

nem zavarhatja, erről a szervezőnek gondoskodni kell. 

 

Törökbálint, 200......................................... 

 

      Törökbálint Város Önkormányzata  

       Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben: 

 

 

 

       …................. 

       polgármester     
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