1

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
23/2009.(VI.30.) sz. rendelettel módosított
17/2008 (V.30.) SZ. RENDELETE
a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról
(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 8.)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §-ában foglaltak, továbbá
az 1991. évi XX. törvény 85. §-ában foglaltak alapján a Képviselőtestület a következő
rendeletet alkotja:
I.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Siófok város közigazgatási területére.
(2) A rendelet személyi hatálya vonatkozik minden olyan természetes és jogi személyre,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, amelyek állandó vagy ideiglenes
jelleggel a város területén tartózkodnak, működnek illetve tevékenykednek.
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Siófok város közigazgatási területén az üzemi,
építési, szabadidős zaj- vagy rezgésforrásokra, továbbá egyéb létesítmény, gép,
berendezés, illetőleg olyan tevékenység, amely a védendő környezetben környezeti
zajt vagy környezeti rezgést okoz, valamint minden hangosítást igénylő
rendezvénytől, berendezéstől, tevékenységtől és egyéb helyhez kötött külső zajvagy rezgésforrástól származó zajra vagy rezgésre terjed ki.
(4) Az e rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni olyan létesítmények,
illetve tevékenységek rendszeres, időszakos vagy alkalmi működtetése, illetve
végzése során, mint
- szabadtéri mozi, színpad, térzene, cirkusz, vidámpark,
- művelődési tevékenység,
- mutatványos tevékenység
- zenés, táncos szórakozóhely,
- kereskedelmi és vendéglátóipari tevékenység,
- üdülő, tábor, kemping, kereskedelmi szálláshely, üzlet, kölcsönző, elárusítóhely,
- sportpálya, strand, uszoda, vasút-, autóbusz állomás,
- zenés sétahajó, víziszínpad
amennyiben ezeknek szabadban elhelyezett hangosító berendezésük van, vagy zárt
tereikből a hangosító berendezés működése során zaj hallatszik ki a környezetükbe,
illetve ha a környezetben okozott zajterhelést nem erősítő berendezések okozzák, de
a zaj a létesítmény területén keletkezik és a létesítmény üzemelésének
elengedhetetlen velejárója, továbbá hirdetésre, figyelemfelkeltésre, illetve
tájékoztatásra használt, szabad vagy zárt térben elhelyezett bármilyen zajkibocsátó
berendezés (továbbiakban: hangosító berendezések) működésére.
(5) ---------*
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Fogalom meghatározások
2. §
(1) 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 rezgés: környezeti rezgésforrástól származó, a szilárd test olyan mértékű
és minőségű ismétlődő rugalmas alakváltozása, amely a védendő környezetben levő
épület szerkezetén keresztül hat az ott tartózkodó emberre;
d.) környezeti zaj- vagy rezgésforrás: üzemi, építési, szabadidős és egyéb létesítmény,
gép, berendezés, illetőleg olyan tevékenység, amely a védendő környezetben
környezeti zajt vagy környezeti rezgést okoz;
e.) építési zaj- vagy rezgésforrás: olyan építőipari tevékenység, amely környezeti zajt
vagy rezgést okoz;
f.) környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője: az üzemi vagy szabadidős zaj-, illetve
rezgésforrást jelentő létesítményt, gépet, berendezést működtető személy;
g.) szabadidős zaj- vagy rezgésforrás: környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális,
szórakoztató, vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú tevékenység,
valamint az előbbi célra használt berendezés, gép;
h.) üzemi zaj- vagy rezgésforrás: az e.) és g.) pontokban felsorolt tevékenységek
kivételével a környezeti zajt, rezgést előidéző, termelő, szolgáltató tevékenység, vagy
az ilyen tevékenységhez használt, környezeti zajt, rezgést előidéző telephely, gép,
berendezés, ideértve a termelő, szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó, telephelyen
belüli - közlekedési célú tevékenységnek nem minősülő - járműhasználat,
járműmozgás, rakodás;
i.) zaj- vagy rezgésforrásnak minősül, továbbá bármely hangosító berendezés,
hangszóró vagy más műsorforrás, valamint egyéb zajkibocsátó készülék vagy
berendezés, amelynek működtetése a szabadban vagy más rendeltetésű helyiségben
zajt vagy rezgést okoz.
j.) -----------*
k.) ----------*
II.
Általános rendelkezések
3. §
Tilos minden olyan tevékenység végzése és készülék vagy berendezés üzemeltetése,
amely kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve rezgésterhelést
okoz, valamint ha az ebből eredő zajkibocsátás meghaladja a megengedett
határértékeket.

4. §
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Az 1. § (3), (4) és (5) bekezdésben megjelölt zajforrásokból a környezetbe, a felsorolt
létesítményekkel szomszédos, illetve azok környezetében lévő védendő objektumokba
jutó zaj nem haladhatja meg az 1. sz. mellékletben előírt határértékeket. A rendelet
hatálya alá tartozó létesítményekkel azonos vagy szerkezeti szempontból összefüggő
lakó- és középületek helyiségeiben megengedett zajhatárértékeket a rendelet 4. sz.
melléklete tartalmazza.
5. §
(1) A rendelet 1.§ (3), (4) bekezdésben megjelölt zajforrásokra vonatkozólag egyedi
zajkibocsátási határértékeket kell meghatározni a zajterhelési alaphatárérték figyelembe
vételével. *
(2) A rendelet alkalmazására vonatkozó környezeti alaphatárértékeket zajvédelmi
övezetenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.
6. §
A zajvédelmi övezetek területi meghatározását táblázatos formában a 3. sz. melléklet
tartalmazza.
7. §
-------------*
8. §
A zajkibocsátási határértékek megállapításánál az I- V. övezetekben nappali időszak
alatt 6,00-22,00 óra közötti időt, éjjeli időszak alatt a 22,0-6,00 óra közötti időt kell
érteni. Az 1.sz. mellékletben előírt határértékeket ennek megfelelően kell betartani. A
szabad térben működtetett zajkibocsátó berendezések éjjeli időszakban nem
üzemeltethetők megfelelő zajcsökkentő megoldások nélkül.
9. §
-------------*
10. §
A környezeti zajforrásra vonatkozólag minden esetben hatásterületet kell meghatározni
az egyéb jogszabály vonatkozó rendelkezése szerint.
11. §
A kiadott engedélyekről a környezetvédelmi hatóság nyilvántartást vezet.

III.
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Üzemi, szabadidős, építési zaj- és rezgésforrásra, valamint a hangosító
berendezésekre vonatkozó szabályok
12. §
(1) Az üzemi, szabadidős és építési zaj és rezgésforrásokra a 284/2007. (X.29.)
Kormányrendelet szabályai az irányadók.
(2) Amennyiben az üzemi vagy szabadidős zaj- és rezgésforrás üzemeltetője a
Kormányrendelet 34. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének az ott
meghatározott határidőn belül nem tesz eleget a környezetvédelmi hatóság határidő
kitűzése mellett felhívja annak teljesítésére. Ha a kérelem a tejesítésre felhívó
határozatban szereplő határidő letelte előtt nem kerül benyújtásra, akkor az üzemeltető
a Kormányrendelet 26. § (1) bekezd. e) pontja alapján 100 000,-Ft mértékű
végrehajtási bírság fizetésére kötelezhető. Amennyiben ez nem vezet eredményre a
környezetvédelmi hatóság kezdeményezi az üzemeltetési engedély/telephelyengedély,
illetve tevékenység végzésére jogosító engedély visszavonását. *
(3) A hangosító berendezések engedélyezésére, ellenőrzése továbbá a határértéktúllépésből vagy egyéb jogszabályi előírás megszegéséből adódó jogkövetkezmények
alkalmazására az üzemi és szabadidős zaj- és rezgésforrásokra vonatkozó szabályok
alkalmazandók.
IV. *
Közlekedési vonalas létesítmény létesítésével és üzemeltetésével, valamint a
közlekedéstől származó zaj- és rezgésforrásokkal kapcsolatos előírások
13.§
(1) A közlekedési vonalas létesítmény létesítésével, üzemeltetésével együtt járó és
közlekedésétől származó zaj- és rezgésforrásokra a 284/2007. (X.29.)
Kormányrendelet és a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet szabályai az
irányadók.
(2) Siófok Város közigazgatási területét érintő légtérből származó közlekedési zaj- és
rezgésterhelés a nappali időszakban sem haladhatja meg a külön jogszabályban, az
üdülőterületre meghatározott éjszakai zaj- és rezgésterhelési határértékeket.”
V.
14. §
---------------*
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VI.
A megengedett határértékek betartásának ellenőrzése
15. §
(1) Az engedélyező hatóság köteles hivatalból rendszeresen, valamint a lakossági
panaszok kivizsgálására - az idevonatkozó szabályok, szabványok, irányelvek
előírásainak betartásával - a zajkibocsátás mértékét ellenőrizni.
(2) Az üzemeltetők kötelesek a berendezés működésére, annak időtartamára, jellemző
tulajdonságaira, valamint egyéb a berendezéssel, tevékenységgel kapcsolatos
adatokat az ellenőrzést végzők számára megadni, a vizsgálat korrekt elvégzését
elősegíteni.
(3) Amennyiben a vizsgálat alapján megállapítható, hogy a környezeti zaj- vagy
rezgésforrás üzemeltetője tevékenysége során az egyedi zajkibocsátási határértéket
túllépte, a vizsgálattal felmerülő költséget köteles viselni.
VII.
A zajvédelmi szabályok megszegésének következménye
16. §
(1)1
(2)2
(3)A környezetvédelmi hatóság zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság fizetésére kötelezi a
környezeti zaj-, rezgésforrás üzemeltetőjét, ha az üzemeltető
a) az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében a környezetvédelmi hatóság által
megállapított kibocsátási határértéket - a határozatban megállapított teljesülési
határidőt követően - túllépi,
b) az üzemi vagy szabadidős zajforrás esetében az épületen belüli, jogszabályban
megállapított zajterhelési határértékeket túllépi,
c) az építési zajforrás esetén a zajterhelési határértéket túllépi,
d) a rezgésterhelési határértéket túllépi,
e) a hatósági határozatban foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget,
f) a zaj, rezgés elleni védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatási, változás bejelentési
kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti.
(4) Az (3) bekezdés a)-d) pontja szerinti bírság az intézkedési terv végrehajtásának ideje
alatt nem szabható ki.
(5) A zaj-, illetőleg rezgésvédelmi bírság mértéke a 284/2007. (X.29.) Kormányrendelet
3. számú melléklete alapján kerül megállapításra.

VIII.
1
2

Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012. május 7. napjától.
Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (V. 4.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2012. május 7. napjától.
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Záró rendelkezések
17. §
(1) Ez a rendelet 2008. június 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban
lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
Siófok Város
Önkormányzata a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló
23/2000.(VIII.25.) sz., a 22/2003.(V.30.) sz., a 16/2005.(III.28.) sz. és a
21/2006.(IX.8.) sz. rendeletekkel módosított 7/1997.(IV.01.) sz. rendelete.
IX.
Az Európai Unió jogának való megfelelés
18. §
Ez a rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/13/EK irányelv
szabályainak. *

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit s.k.
aljegyző
*

23/2009.(VI.30.) sz. rendelettel megállapított szöveg
Hatálybalépés időpontja: 2009. július 1.

Dr. Balázs Árpád s.k.
polgármester
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1. sz. melléklet
A rendelet hatálya alá tartozó zajterhelést okozó berendezések - figyelemmel a rendelet
3. §-ára - által a környezetben megengedett zajterhelési határértékek alapértékei:
A megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint alapértékei (dB)
Zajvédelmi
Sorszám
övezet
Nappali időszak
Éjjeli időszak
6,00-22,00 óráig
22,00-6,00 óráig
1.
I.
45
35
2.
II.
50
40
3.
III.
55
45
4.
IV.
60
50
Megjegyzés:
A határértékek fizikai (méréstechnikai) értelmezését az ellenőrzés módját az MSZ
18150-1/83 jelű országos szabvány rögzíti. Megítélési idő nappal a legzajosabb 8,00
óra, éjszaka a legzajosabb 30 perc.
A zajvédelmi övezetek a 3. sz. mellékletben meghatározottak szerint veendők
figyelembe.
2. sz. melléklet *
3. sz. melléklet
Zajvédelmi
II.

I.
Üdülőterület,
különleges
területekközül
az egészségügyi
területek

övezetek
III.

IV.

Lakóterület
(kisvárosias, Lakóterület (nagyvárosias) és Gazdasági
terület
kertvárosias,
falusias településközponti
vegyes Siófok-Kiliti Reptér
telepszerű
beépítésű terület.
beépítésű),
különleges
területek közül az oktatási
létesítmények területe és
temetők,
zöldterület;
valamint a Kikötő és
hajóállomás területe.

Megjegyzés:
Az övezeti besorolások a Siófok Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási
tervéről szóló Siófok Város Önkormányzat 23/2005. (IV.29.) számú rendeletének 1.
számú mellékletében található Szabályozási terv szerint vannak meghatározva.
4. sz. melléklet
A rendelet hatálya alá tartozó létesítményekkel azonos vagy szerkezeti szempontból
összefüggő lakó- és középületek helyiségeiben megengedett zajszintek
-------------------------------------------------------------------------------------------------------A helyiség megnevezés

Megengedett Laeq
egyenértékű A-hangnyomásszint, dB
nappal
éjjel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1./ Kórtermek és betegszobák, pl. kórházakban

és
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és szanatóriumokban
35
30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2./ Kórházak kezelő- és műtőhelyiségei
35
35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3./ Rendelőintézetek kezelőhelyiségei
40
40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4./ Tantermek, előadó- és foglalkoztató termek bölcsődékben,
óvodákban és oktatási intézményekben, ülés- és tárgyalótermek, könyvtári olvasóhelyiségek, tanári szobák
40
40
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5./ Lakószobák lakásokban, szociális otthonokban,
közösségi üdülőkben
40
30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6./ Lakószobák szállodákban, munkásszállókban,
diákotthonokban
45
35
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------7./ Szállodák, közösségi üdülők, szociális otthonok,
munkásszállók és diákotthonok közös helyiségei
50
50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8./ Éttermek, eszpresszók
55
55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9./ Üzletek, szolgáltató intézmények helyiségei,
várótermek
60
60
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10./Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakásokban
45
45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Megjegyzés: A táblázatban feltüntetett megengedett A-hangnyomásszinteket az MSZ 18150
szerint meghatározott LAM mértékadó A-hangnyomásszintek értékeivel kell összehasonlítani.

5. sz. melléklet *

