
Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

18/2014.(VII.25.) önkormányzati rendelete 

a zajvédelem helyi szabályozásáról 

 

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)  a, pontjában 
és (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 46.§ (1) c) pontjában, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 8.§ (2) bekezdésében és a 143.§ (4) 
bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET  

Általános rendelkezések 
 

1. A rendelet hatálya 

 
1.§ 

(1) A rendelet hatálya Üllő Város közigazgatási területén zajkibocsátással járó 

a) közterületi rendezvényre, 

b) sport és szabadidős létesítmények területén szabadtéri rendezvények hangosító 
berendezéseire, 

c) vendéglátó egységek teraszán, kerthelyiségében üzemeltetett hangosító 
berendezésre, 

d) magánszemélyek háztartási tevékenységére, 

e) pirotechnikai termékek alkalmazására terjed ki. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a 

a) gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységre, 

b) állami, önkormányzati rendezvényre, 

c) december 31. napján 18.00 órától január 1. 8.00 óráig tartó rendezvényekre, 

d) közérdekből, kárelhárítási, katasztrófavédelmi céllal figyelemfelkeltésre, 
tájékoztatásra használt hangosító berendezés és zajforrás üzemeltetésére. 

 

 



2. Értelmező rendelkezések 

2.§ 

E rendelet alkalmazásában 

1) hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás, beleértve az 
élőzene, élő műsor szolgáltatására szolgáló eszközt, berendezést, 

2) magánszemélyek háztartási tevékenysége: olyan zajhatással járó háztartáson 
belüli tevékenység, mely alkalmas mások nyugalmának megzavarására, pl: 
motoros vagy elektromos fűnyírás, motoros favágás, köszörülés, kerti 
traktorozás, építési, bontási munkálatok, kivéve az azonnali hiba- és 
kárelhárítási tevékenységet, 

3) rendezvény: hangosítást igénylő, szervezett formában, meghatározott célból 
létrejött művészeti, tudományos, közművelődési, társadalmi, sport, 
szórakoztató, vendéglátó, kulturális esemény, 

4) zaj- és rezgésvédelmi szakértő: az a természetes személy, aki a 
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási, és tájvédelmi szakértői 
tevékenységekről szóló kormányrendeletben foglalt előírásoknak megfelel. 

3. Hatásköri rendelkezések 

3.§ 

Az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben első fokon a jegyző jár el. 

 

II.  FEJEZET  

Részletes rendelkezések  

4. Közterületi rendezvényekre vonatkozó szabályok 

4.§ 

(1) Közterületi rendezvény hangosító berendezése engedéllyel üzemeltethető. 

(2) Az engedély iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal a közterületi 
rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal kell benyújtani. 

(3) Az engedélykérelemhez mellékelni kell  

a) méretarányos helyszínrajzot a hangosító berendezések 200 m-es környezetének 
feltüntetésével, amelyen ábrázolni kell a közterületi rendezvény által igénybe vett 
területet, a színpad, a zajforrások és a zajtól védendő épületek, területek 
elhelyezkedését, 



b) a közterületi rendezvény részletes programtervét, 

c) az 5.§ (5) bekezdésében foglaltak fennállása esetén az írásbeli véleményeket. 

5.§ 

(1)A közterületi rendezvény hangosító berendezéseitől származó környezeti zajterhelés nem 
haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 
jogszabályban foglalt zajterhelési határértéket. 

 

(2) A zajterhelési határérték megállapítása során az OTÉK 1  és a helyi építési szabályzatról 
szóló önkormányzati rendeletben foglalt övezeti besorolások veendők figyelembe. 

(3) A közterületi rendezvény hangosító berendezési 8.00 és 22.00 óra között, pénteken, 
szombaton és a munkaszüneti napokat megelőző napon 8.00 és 24.00 óra között 
üzemelhetnek.  

(4) A közterületi rendezvény helyszínét úgy kell kiválasztani és a zajforrásokat úgy kell 
elhelyezni, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja a környéken élők, valamint az 
egészségügyi, köznevelési, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekben, valamint a 
vallásgyakorlásra szolgáló épületekben tartózkodók nyugalmát.  

(5) A közterületi rendezvény szervezője köteles előzetes programegyeztetést folytatni a 
tervezett helyszín 100 m-es körzetében található egészségügyi, köznevelési, szociális, 
gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel, egyházakkal, a temetők üzemeltetőjével és 
azoktól írásos véleményt beszerezni. 

(6) A jegyző a zajvédelmi követelmények teljesülésének ellenőrzése érdekében az 
engedélyben előírhatja a kérelmező részére a zaj- és rezgésvédelmi szakértő általi műszeres 
mérés elvégzését a közterületi rendezvény ideje alatt. A kérelmező a zaj- és rezgésvédelmi 
szakértő által, műszeres mérés alapján elkészített dokumentumot a műszeres mérést követő 15 
napon belül köteles megküldeni a jegyző részére.  

(7) A közterületi rendezvény helyszíni kapcsolattartója köteles az engedélyt a helyszínen 
tartani.  

 

5. Egyéb helyeken működtetett hangosító berendezésekre, tevékenységekre 
vonatkozó szabályok 

 

6.§ 

                                                           

1 Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)     
Korm.endelet 



Sport és szabadidős létesítmények területén szabadtéri rendezvény hangosító berendezései 
pénteken, szombaton és munkaszüneti napokat megelőző napon 08.00 és 24.00 óra között, 
további napokon 08.00 és 22.00 óra között üzemeltethetők.  

7.§ 

Vendéglátó egységek teraszán, kerthelyiségében hangosító berendezés 08.00 és 22.00 óra 
között üzemeltethető.  

8.§ 

Magánszemélyek háztartási tevékenysége szombaton 09.00 és 18.00 óra között, vasár- 
ünnepnapon 09.00 és 12.00 óra között, egyéb napokon 7.00 és 20.00 óra között végezhető.  

9.§ 

Magántulajdonú ingatlan udvarán hangosító berendezést munkanapon 09.00 és 20.00 óra 
között, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 10.00 és 22.00 óra között lehet üzemeltetni 
úgy, hogy az ne zavarja a lakókörnyezetben élők nyugalmát.  

10.§ 

Zajt keltő pirotechnikai terméket 10.00 és 22.00 óra között lehet felhasználni, alkalmanként 
legfeljebb 30 percig terjedő időtartamban.  

6. Jogkövetkezmények 

11.§ 

       (1) Az e rendeletben foglalt, a közterületi rendezvények hangosító berendezésinek 
engedélyezésére vonatkozó rendelkezéseknek, továbbá a közösségi együttélés alapvető 
szabályainak betartását a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője ellenőrzi. 

      (2) Ha a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítást nyer, hogy az ügyfél a 
jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette, úgy a hatóság a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször módosított 
2004. évi CXL tv. (Ket.) 94.§-ában foglalt rendelkezések alkalmazásával felhívja az ügyfél 
figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a 
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére. 
Ha a felhívás eredménytelen, akkor a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó 
eljárást, ideértve a hatáskörébe tartozó eljárási cselekmények megtételét és a 
jogkövetkezmény megállapítását is. 

      (3) Az e rendeletben foglalt szabályok megszegőjével szemben 50.000,- Ft-ig terjedő 
helyszíni bírság, valamint 150.000.-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. 
A pénzbírság kiszabására vonatkozóan a Ket. 94/A.§-ában foglalt rendelkezések az 
irányadók. 

 



 

III.  fejezet 

Záró rendelkezések 

12.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

Üllő, 2014. július 28. 

 

 

            Kissné Szabó Katalin                                     Földváriné Dr. Kürthy Krisztina 
                  Polgármester                                                            jegyző 
 
 
 
 
Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014.(VII.25.) önkormányzati 
rendeletét hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel a mai nap kihirdetem. A rendelet kihirdetését 
követő napon lép hatályba. 
 
Ü l l ő, 2014. július 28.  
 

  Földváriné dr. Kürthy Krisztina 
         jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

1. melléklet a 18/2014.(VII.25.) önkormányzati rendelethez 

 

Közterületi rendezvény zajkibocsátási engedély  

kérelme 

1. Kérelmező 

Neve:……………………………………………………………………………………… 

Címe/székhelye, levelezési 
címe:……………………………………………………………… 

Telefonszáma:……………………………………………………………………………… 

Elektronikus 
elérhetősége:……………………………………………………………………. 

 

2. Rendezvény 

Elnevezése:…………………………………………………………………………………. 

Szervezője:………………………………………………………………………………… 

Helyszíne  (hrsz 
is):……………………………………………………………………………. 

Időtartama:…………………………………………………………………………………  

Zajkibocsátás módja (élőzene, elektronikus zene, koncert, 
egyéb:………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 

 

3. Hangosító berendezések, egyéb zajforrások felsorolása jellemzése 

Gyártmánya, 
típusa:…………………………………………………………………………… 



Teljesítményadatai:………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………… 

 

4. Helyszíni kapcsolattartó 

Neve:………………………………………………………………………………………
……… 

Levelezési 
címe:………………………………………………………………………………….. 

Telefonszáma:……………………………………………………………………………… 

 

5. Mellékletek 

- méretarányos helyszínrajz a hangosító berendezések 200 m-es környezetének 
feltüntetésével, amelyen ábrázolni kell a rendezvény által igénybe vett területet, a 
színpad, a zajforrások és a zajtól védendő épületek, területek elhelyezkedését, 

- a közterületi rendezvény részletes programterve, 

- az 5. § (5) bekezdésében foglaltak fennállása esetén hozzájáruló nyilatkozatok. 

 

 

 

 

 

 


