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a zajvédelem helyi szabályairól 

 

 
Encsencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény (46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 
 

 

A rendelet célja 

1. § 

 

E rendelet célja, hogy az emberi egészség és környezet védelme érdekében korlátozza a lakosság nyugalmát 

indokolatlanul zavaró, zajjal járó tevékenységek végzését. 

 

 
A rendelet hatálya 

2.§ 

(1)A rendelet hatálya Encsencs község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, 

illetve ott bármely tevékenységet folytató magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem 

rendelkező egyéb szervezetre terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki: 

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységre; 

b) az állami és önkormányzati rendezvényekre; 

c) a december 31. napján 18.00 órától a következő év január 1. napján 06.00 óráig tartó rendezvényre; 

d) a közérdekből, kár megelőzési és elhárítási, katasztrófavédelmi céllal figyelemfelkeltésre, tájékoztatásra 
használt hangosító berendezés és zajforrás üzemeltetésére; 

e)egyház, civil szervezet által szervezett közösségi rendezvényre (bál). 

 

 

 
Értelmező rendelkezések 

3.§ 

 

 

(1)hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás – beleértve az élőzene, élő műsor 
szolgáltatására szolgáló eszközt, berendezést is – amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát 
ki; 

 

(2) rendezvény: hangosítást igénylő, meghatározott célból szervezett, művészeti, közművelődési, társadalmi, 
sport, szórakoztató, vendéglátó, kulturális és családi célú esemény; 

 

(3) szomszéd: a lakás vagy lakóház elhelyezésére szolgáló ingatlantól mindkét utcasorban számított 1-5. lakott 

ingatlanban tartózkodó személy; 

(4) zaj: minden olyan ember, állat által keltett hang, illetve gépi vagy kézi erővel, elektromos árammal 
működtetett eszköz hangja, amely a község közigazgatási területén tartózkodó embereket vagy az ott tartott 

állatokat mindennapi életében, különösen a nyugalmi időben zavarja; 



 

(5)nyugalmi idő: naponta 22.00 órától a következő nap 06.00 óráig terjedő időszak. 
 

 

 
4.§ 

 

A rendelet szerint szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben első fokon a jegyző jár el. 
 

 
A zajvédelem szabályai 

5.§ 

 

 

(1)Köz-és magánterületen, vendéglátóhelyen megtartandó rendezvény hangosító berendezése engedéllyel 

üzemeltethető: 
a) pénteki és szombati napokon 22.00 óráig; 

b) lakodalom esetén másnap 06.00 óráig; 

c) keresztelő, ballagás esetén 24.00 óráig. 
 

(2)Az engedély iránti kérelmet a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal kell benyújtani az 1. 
számú melléklet szerinti formanyomtatványon a jegyzőhöz, mely kérelem díjmentes. A formanyomtatvány a 
jegyzőtől igényelhető. 

 

(3)A kérelemben szerepelni kell a 3. § (3) bekezdés szerinti szomszédok hozzájáruló nyilatkozatának 

(aláírásának) is. 

 

 
6. § 

 

(1)Közterületen nem engedélyezett sem az egyénileg, sem a csoportosan folytatott zajjal járó tevékenységek 

közül az éneklés, zenei kísérettel vagy anélkül, gépjármű hangtechnikai eszközeinek lehúzott ablak melletti 
üzemeltetése – kivéve a kulturális, vallási, sportcéllal szervezett rendezvény.  

 

(2)Kereskedelmi, vendéglátó ipari egység kerthelyiségében, illetve bármely nyitott helyiségében 

zeneszolgáltatás, illetve bármely más műsor szolgáltatása kizárólag a nyugalmi időszakon kívüli időben 
lehetséges. 

 

 
A zajvédelmi szabályok megszegésének következménye 

7. § 

 

(1)Az engedély nélkül hangosító berendezést használó személyt, vagy a nem engedélyezett módon zajt keltő 
személyt a jegyző, vagy az általa megbízott közfeladatot ellátó személy ellenőrizheti, figyelmezteti és szükség 
szerint szabálysértési feljelentést, egyéb hatósági intézkedést kezdeményezhet ellene, illetve zajbírságot szabhat 

ki. 

 

(2)A jegyző a már kiadott hangosító eszköz használatára vonatkozó engedélyt visszavonhatja, ha az abban 
foglaltakat a jogosult nem tartja be, vagy lakossági panasz, közérdekű bejelentés következtében szükségszerűvé 
válik a rendezvény befejeztetése. 

 

(3)Aki a zajvédelmi szabályokat nem tartja be, nem részesülhet az önkormányzat más rendeletében 

biztosítható juttatásokban a cselekmény elkövetésétől számított egy évig. 
 

 
 

 



Záró rendelkezések 

8.§ 

 

 

Ez a rendelet 2015. augusztus 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Szedlár János                                                                                                           Nagy László 

polgármester                                                                                                                jegyző 
 


