
Pilisborosjenő Község Onkormányzat Képviselő-testületének 13./2012
önkormányzati rendelete

(egységes szerkezetben a 16/2013 CIX. 24.) és a 16/2020. (X. 14.) önkormányzati
rendelettel)

A zaj- és rezgésvédelemről

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-
és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés e) pontjában, valamint - a 7.
§ tekintetében - Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
51. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkonnányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ezt a rendeletet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Pilisborosjenő Község
Onkormányzat közigazgatási területén folytatott, kömyezeti zajjal vagy rezgéssel járó
tevékenységekre kell alkalma^aii.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a közérdekből, kárelhárítási, katasztrófavédelmi céllal
figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra használt hangosító berendezés üzemeltetésére.

2. § E rendelet alkahnazásában:
1. éjjeli időszak: a 22 óra és 6 óra közötti idöszak,
2. műsorzaj: bármely hangosító berendezéstöl származó, szabadba kijutó, vagy más

rendeltetésű helyiségbe átjutó hang,
3. nappali időszak: a 6 óra és 22 óra közötti időszak,
4. reklám célú hangosító berendezés: az a hangosító berendezés, gép, amit szolgáltatás,

termék, rendezvény, vagy esemény reklámozása, népszerűsítése során hangosítás céljából
üzemeltetnek,

5. szabadidös célú hangosító berendezés: az a hangosító berendezés, gép, amit kulturális,
szórakoztató, vendéglátó vagy sportesemény során hangosítás céljából üzemeltetnek.

2. Reklám célú hangosító berendezések zajkibocsátása

3. § Reklám célú hangosító berendezés délelött 10 óra és 12 óra között, délután 15 óra és 17
óra között üzemeltetíiető, kivéve, ha a hirdetés közérdekű célokat szolgál.

3. Közterületi rendezvények zajkibocsátása

4. § (1) Közterületi rendezvényen szabadidös célú hangosító berendezés - az (5)
bekezdésben meghatározott kivétellel - kizárólag a polgármester által kiadott engedéllyel
üzemeltethetö.



(2) Az engedély iránti kérelmet a szabadidös célú hangosító berendezés üzemeltetőjének a
közterületi rendezvény tervezett időpontja előtt a vendéglátóipari egységek esetében legalább
15 nappal, magánszemélyek és civil szervezetek magán rendezvényei esetén 5 nappal kell
benyújtania a polgámiesterhez. Az engedélyre vonatkozó kérelemben fel kell tüntetni:

a) a tervezett zajterhelés helyét, időpontját és módját, a rendezvény kezdésének és
befejezésének időpontját,

b) a rendezvény helyszínének kömyezetében elhelyezkedő közintézmények felsorolását,
c) az akusztikai szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a hangosító berendezés működése

során keltett zajszint nem haladja meg a vonatkozó jogszabályokban meghatározott zaj- és
rezgésterhelési határértékeket.

(3) Az engedélynek tartalmaznia kell az engedélyezett rendezvény helyszínét, kezdésének
és befejezésének időpontját, valamint a zaj- és rezgésterhelési határérték és a lehetséges
eltérés maximális értékét.

(4) A polgármester döntése ellen a képviselö-testületiiez lehet fellebbezni.
(5) Nem kell engedélyt kémi
a) az öiikormányzat éves kulturális programjában lévő rendezvényeken, valamint
b) a házasságkötéshez kapcsolódó lakodalmas menethez tartozó zeneszolgáltatás során

alkalmazott szabadidős célú hangosító berendezés üzemeltetésére.

4. A lakosság háztartási és a helyi közösségek igényeit kielégítő zajkeltő tevékenységre
vonatkozó szabályok

(5) Szombaton 7-19-ig terjedő időszakon kívül, vasámap 9-12-ig terjedő idöszakon kívül,
munkaszüneti napon, valamint a mmikaszüneti napok körüli munkarendről szóló
jogszabályban meghatározott egyéb pihenőnapon 9-12-ig terjedö időszakon kívül, valammt
éjjeli időszakban6

a) hétköznapokon 7 óra és 191 óra között,
b) szombaton délelőtt 9 óra és 18 óra között, vasámap és munkaszüneti napokon délelőtt 9

óra és 12 óra között folytatható. 2
(1/a) Az (1) bekezdése szerinti korlátozások az építési tevékenységre is vonatkoznak.3

(2) A 4. § szerinti engedélyezett tevékenység kivételével 21 óra és 8 óra között szabadtéri
zajkeltő tevékenység nem folytatható.

(3) Vendéglátó egységekhez tartozó teraszok és kerthelyiségek éjfél és 6 óra között nem
üzemeltethetőek.

(4) Az önkonnányzat által fenntartott intézményekben
a) munkanapot megelőzö napon zajkeltö rendezvény nem tartható,
b) mimkaszüneti napot megelöző napon tartott rendezvény legfeljebb éjfélig tartható. Külön

engedéllyel az engedélyben meghatározott idötartamig meghosszabbíüiató a nyitva tartás.4
(5) Szombaton 7-19-ig terjedö időszakon kívül, vasámap délelőtt 9 óra és 12 óra között,

munkaszüneti napon, valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló

1 Módosította a 1^2013 (IX. 24. ) rendeletl. § (1) bekezdése

2 Módosította a lff/2013 (IX. 24.) rendelet 2. § (2) bekezdése

3 Beiktatta a 16/2013 ffX. 24.) rendelet 2. § (3) bekezdés

4 Kiegészítette a 1^/2013 (K. 24.) rendeletl. § (4) bekezdés



jogszabályban meghatározott egyéb pihenőnapon délelött 9 óra és 12 óra között, valamint
éjjeli időszakban5

a) építési telken, építési- és közterületen építési és egyéb zajjal járó ipari, szerelési és egyéb
munka nem végezhetö,

b) tilos az 1. mellékletben meghatározott kültéri berendezéssel munkát végezni.
(5/a) Vendéglátó helyiség nyitvatartása és további nyitva. tartása 24.00-06.00 óra

között legfeljebb havonta egyszer engedélyezhető, többször a jegyző nem veheti
tudomásul.6

5. A zajvédelmi előírások ellenőrzése és betartatása

6. § (1) A rendeletben foglalt zajvédelmi előírások betartását a jegyző a közterület-
felügyeleten keresztíil, valamint a lakossági zajpanaszok kivizsgálására létrehozott
munkacsoport útján ellenőrzi.

(2) Az e rendeletben foglalt előírások be nem tartására vonatkozó lakossági bejelentéseket a
Polgármesteri Hivatalhoz lehet megtenni. Az Önkormányzat hivatali időn túli lakossági
bejelentések fogadását is biztosítja e-mail útján a hivatal ilisboros'eno.hu e-mail címen.

(3) Ha a közterületen tartott rendezvény szervezője a vonatkozó engedélyben vagy e
rendeletben foglaltaktól eltér, az ellenőrzést végző hatóság határidö tűzésével felszólítja a
jogszeríí állapot helyreállítására. A határidő elmulasztása, valamint az engedélytől vagy e
rendelet rendelkezéseitől való ismételt eltérés esetén a hatóság a rendezvény folytatását
megtiltja.

6. Súlyosan közösségellenes magatartás

7. §(l)Aki
a) reklám célú hangosító berendezést a 2. alcímben meghatározott idöszakon kívül

üzeineltet,
b) a közterületi, és a vendéglátó egységek űzemelésével és az ott tartott rendezvényekkel

kapcsolatos rendezvények zajkibocsátására vonatkozó, a 3. alcímben meghatározott
szabályokat megszegi, vagy7

c) a lakosság háztartási és a helyi közösségek igényeit kielégítő zajkeltő tevékenységre
vonatkozó, a 4. alcímben meghatározott szabályokat megszegi
súlyosan közösségellenes magatartást követ el, és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal
sújtíiató.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott súlyosan közösségellenes magatartás miatt a
közterület-felügyelő háromezer forinttól ötyenezer forintig terjedö helyszíni bírságot szabhat
ki.

5 Módosította a 16/2013 (IX. 24.) rendelet 4. §

6 Beiktatta a 16/2020. (X. 14.) rendelet e. §

7Módositotta a 16/2013 (IX. 2í. ) rendelet5. §



7. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2012.05. 10. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Pilisborosjenő Község

Önkonnányzatának a kömyezetvédelemröl szóló 37/2004. (VIII. 20. ) Kt. rendeletének a zaj-
és rezgésvédelemről szóló III. fejezete.

9. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.)
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kelt: Pilisborosjenő, 2012. május 3.

P. H.

Paksi Imre

polgánnester
Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea

jegyzö
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be szerkesztette:
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dr. H ti tván 'e ző

Püisboros'enő 2022. á rilis 11.



l. mellékleta.... /2012. 05. 09. önkormán zatí rendelethez

Korlátozottan müködtethetö kültéri berendezések

1. Epítöipari teheremelő (robbanómotoros hajtással)
2. Döngölögép
3. Kompresszor
4. Kézi betontörő és fejtőkalapács
5. Epítőipari csörlö (robbanómotoros hajtású)
6. Földtoló
7. Dömper
8. Hidraulikus vagy köteles kotró
9. Kotró-rakodó

10. Földgyalu
11. Hidraulikus nyomásfokozó
12. Villás emelőtargonca belsö égésű motorhajtással
13. Rakodógép
14. Mobil dam

15. Toronydaru
16. Hegesztőgenerátor
17. Szalagfürész (építőipari alkalmazásra)
18. Körfűrész (építöipari alkalmazásra)
19. Kéziláncfíírész
20. Döngölögép (csak robbanó döngölő)
21. Beton- vagy habarcskeverő gép
22. Beton- és habarcsemelő, -szóró berendezés
23. Szállítószalag
24. Fúrótorony (a cölöpfüró is)
25. Siló- vagy tartálykocsik töltésére és ürítésére alkalmas berendezés
26. Hidraulikus fejtökalapács
27. Villás emelőtargonca belső égésű motorhajtással, ellensúllyal
28. Aramfejlesztő generátor
29. Cölöpverö berendezés
30. Betonkeverőjármű
31. nyerges-vontató,
32. Arokásó

33. Csőfektetö gép
34. Talajtömörítő homlokrakodó
35. Beton- vagy aszfaltvágó
36. Utmarógép
37. Utburkolatrakó gép
38. Mobil és kézi gyorsvágógép (flex)
39. Kézi beton fürókalapács és gép (ütvefüró)

8 Módosította a 16/Z013 (IX. 24.) rendelet 5. §




