
Izsák Nagyközség Képviselőtestülete 4/1992. (III.25.) számú 
és a módosításáról szóló 7/1992.(VI.8.) számú rendelete

A zajártalom elleni védekezésről.

(Egységes szerkezetbe foglalva)

Izsák Nagyközség Képviselőtestülete a lakosság nyugalmának fokozottabb védelme érdeké-
ben, az 1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/ bekezdése és a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983.
(V.12.) MT. sz. rendelet 27. §. alapján a zajártalom elleni védekezésről az alábbi rendeletet al-
kotja:

A rendelet hatálya

1.§.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed Izsák nagyközség közigazgatási területének belterületére, bele-
értve Kisizsák területét is.

a.) A kereskedelmi, vendéglátóipari egységekben, közösségi létesítményekben, zenés szó-
rakozóhelyen történő zeneszolgáltatásra, hangosító berendezés üzemben tartására.

b.) A lakásokban fenntartott rádió, televízió, magnetofon és egyéb hangosító berendezés 
üzemben tartásával kapcsolatos indokolatlan zaj- okozásra.

c.) A gépjárművek (munkagépek, tehergépjárművek, személygépkocsik és motorkerékpá-
rok) üzemben tartásával kapcsolatos zajkeltésre.

/2/ A rendelet szabályait be kell tartani a létesítmények, berendezések rendszeres vagy alkalmi 
működtetésekor és a hangosító berendezések szabadban vagy zárt térben való működteté-
sekor is.

/3/ Nem terjed ki a rendelet hatálya a községi ünnepségek, rendezvények során alkalmazott 
hangosításra, a községi hangosbemondón történő hírközlésekre és hirdetésekre. 

/4/ Az üzemi létesítmények és berendezések létesítésének, felújításának és üzemben tartásá-
nak, a közlekedési utak és létesítmények létesítésének és korszerűsítésének, valamint az 
építkezés végzésének zaj- és rezgésvédelmi szabályaira a 12/1983.(V.12.) MT.sz. rendelet 
előírásait kell alkalmazni.
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2.§.

/1/ E rendelet alkalmazásában veszélyes mértékű az a zaj, amely meghaladja a Népjóléti Mi-
niszter  által  megállapított  zajterhelési  és  zajkibocsátási  határértéket. 
(7002/1987./Eü.K.20./Eü.M.-OKTH együttes irányelv.)

/2/ Veszélyes mértékűnek minősül az a zaj is, amelyre – jellegéből adódóan – határértéket 
nem lehet előírni, illetőleg a zajkeltés azonos körülmények között nem ismételhető, de ér-
zékszervi észleléssel megállapíthatóan emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja.

/3/ Indokolatlan zaj okozás: minden olyan nem szükségszerű zaj okozása, amely mértékénél 
és eredeténél fogva alkalmas mások nyugalmának zavarására.

/4/ Tartós zaj: olyan zaj okozása, amely időtartamában és rendszerességében a lakók nyugal-
mát zavarja

3.§.

/1/ A rendelet alkalmazásában közösségi létesítmények:

a.) művelődési ház

b.) bármely 20 személynél nagyobb befogadó képességű zenés, táncos szórakozóhely.

/2/ Hangosító berendezés: folyamatos, ismétlődő hangkibocsátó eszköz emberi (élő) erő alkal-
mazásával, vagy gépi (technikai) berendezés által.

4.§.

/1/ A zajterhelés irányértékét az alábbi összefüggés szerint kell meghatározni:

LTH=   L + K1 K2 ( db A )

ahol L, K1  K2, a 7002/1987.(Eü.K.20.) Eü.M.-OKHT együttes irányelv 1. sz., 2.sz., ill. 3.sz. 
táblázatának megfelelő értéke.

1. számú táblázat

nappal éjszaka

1. Lakó- és intézményterület laza 
beépítéssel

50 40

2. Lakó- és intézményterület tömör, 
városias beépítéssel beépítéssel

55 45

3. Ipari terület lakóépületekkel, 
intézményekkel vegyesen

65 55

Az egyenértékű A-hang 
nyomásszint                     

irányértéke dB
Sorszám Területi funkció
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2. számú táblázat

Üzemelési rend Működési napok száma 
30 nap alatt

Módosító tényező          
(dB)

Rendszeres 7, vagy ennél több nap 0

Időszakos 3 - 6 nap + 5

Alkalmi kevesebb, mint 3 nap +  10 

3. számú táblázat

1. Zajos közlekedési létesítmény 50 - 100 m.-es körzetben + 5

2. Vasúti vonal, közlekedési út, zajos közlekedési létesítmény 
körzetében 50 m.-en belül

+ 10

/2/ A területi funkció meghatározásánál a községrendezési terv előírásait és területi meghatá-
rozását kell alapul venni.

/3/ A rendelet alkalmazásában a nappali időszak 06 – 22 óra, az éjszakai időszak 22 – 06 óra.

/4/ A megállapított zajterhelési irányértékeknek a lakó-, vagy intézményépület zajtól védendő 
homlokzata előtt 2 m. távolságban kell teljesülnie.

/5/ Az 1 bekezdésben meghatározott zajterhelési irányértéknél alacsonyabb értéket kell előírni 
azokban az esetekben, amikor a védendő területet több hangosító berendezés rendszeresen, 
egy időben terheli.

A csökkenés mértéke ΔL (dB)

Δ  L  =  -  1 0  k g  N  ( d B )

ahol N – a területet terhelő, független hangosító berendezések száma. 
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/6/ Alkalmi jelleggel működtetett hangosító berendezés – szabadtéri táncos rendezvény, sport 
rendezvény – esetén a zajterhelési érték a Polgármesteri Hivatal külön engedélye alapján 
nappal 10 dB (A), éjjel 5 dB (A) értékkel meghaladhatja az /1/ bekezdés szerint számítható 
irányértéket.

/7/ Az eseti engedélyezés során is figyelembe kell venni a területi funkciót, a napszakot és 
mérlegelni kell a rendezvény jellegét.

/8/ Abban  az  esetben,  ha  zaj  épületszerkezeteken  keresztül  terjed,  irányértékként  a  MSZ 
18.151/1-82. sz. szabvány 1. táblázata határértékei mérvadóak.

Hangosító berendezés üzemeltetése kereskedelmi és vendéglátóipari egységekben,
közösségi létesítményekben

5.§.

Kereskedelmi és vendéglátóipari egységekben, közösségi létesítményekben zenét szolgáltatni, 
hangosító berendezést üzembe helyezni és üzemben tartani az e rendeletben foglalt zajvédel-
mi előírásoknak megtartásával szabad.
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6.§.

/1/ Kereskedelmi, vendéglátóipari egységekben, közösségi létesítményekben hangosító beren-
dezést telepíteni és üzemben tartani zajvédelmi engedélyezés alapján lehet.

/2/ A zajvédelmi engedély iránti kérelmet a hangosító berendezés telepítését és alkalmazását 
megelőzően kell benyújtani.

/3/ Visszatérően rendszeresen üzemeltetett  hangosító berendezés engedélyezése iránti  kére-
lemhez csatolni kell az akusztikai szakértő véleményét.

/4/ Nem visszatérően, rendszeresen üzemeltett, alkalmi üzemelésű hangosító berendezés enge-
délyezése iránti kérelemnél elegendő, ha a kérelmező nyilatkozik az irányérték teljesülésé-
ről.

7.§.

/1/ Hangosító berendezést üzemeltető kereskedelmi, vendéglátóipari egységet, közösségi léte-
sítményt (továbbiakban létesítmény) létesíteni, használatba venni csak a zajvédelmi előírá-
sok megtartása mellett szabad.

/2/ Új létesítmény telepítése előtt az építtető tulajdonos köteles az akusztikai szakvéleményt 
beszerezni.

/3/ Az engedély iránti kérelemben (a  2 bekezdésben meghatározott kérelemben is) meg kell 
jelölni a zajos tevékenység napi kezdésének és befejezésének időpontját, valamint a zajkel-
tés módját.

/4/ A zajvédelmi engedély iránti kérelmet az építési engedély iránti kérelemmel egyidejűleg 
kell benyújtani. Az építési engedélyben rögzíteni kell az akusztikai szakvéleményben (2 
bek.) előírt működési feltételeket és korlátozásokat.

/5/ A létesítmény használatba vételi engedélye csak zajvédelmi engedély alapján adható ki.

/6/ Új létesítmény esetén az akusztikai szakvélemény személyes nyilatkozattal nem pótolható.

Gépjárművek üzemeltetésének zajvédelmi előírásai

8.§.

E rendelet 1 bekezdésében meghatározott területeken – az átmenő forgalom és szükségszerű-
en közlekedési cél kivételével – gépjárművet üzemeltetni csak e rendelet 2.§./2/ bekezdésében 
meghatározott, veszélyes zajártalom elkerülésével szabad.

9.§.

A 1 bekezdésében meghatározott területeken TILOS:
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- nehézgépjárművek motorjának járatása,

- gépkocsik, garázsok ajtóinak indokolatlan és tartós csapkodása,

- gépkocsik, motorkerékpárok motorjának túráztatása,

- gépkocsik, motorkerékpárok feltúráztatott motorral való hajtása,

- gépjárművekben lévő jelzőberendezések (fény- és hangkibocsátó berendezések) feles-
leges használata, különös tekintettel, ezekkel ismétlődő hívó-jelzések leadása.

Kereskedelmi egység, közösségi létesítmény, vendélátóipari egység zajvédelmi engedélyezé-
sénél figyelembe kell venni a forgalmához valószínűsíthetően hozzá tartozó gépjárművek zaj-
kibocsátását.

10.§.

Lakásokban, lakóterületeken alkalmazandó zajvédelmi előírások

11.§.

/1/ Lakásokban (társasházi és családi házas épületekben) hangosító berendezést (rádió, televí-
zió, magnetofon, lemezjátszó, stb.) üzemeltetni úgy szabad, hogy a zaj-okozás ne haladja 
meg az e rendelet  1 és 8 bekezdéseiben meghatározott határértéket és az e rendelet  2 be-
kezdésében meghatározott veszélyes zaj okozásával a környező lakók nyugalmát ne zavar-
ja.

/2/ Tilos a hangosító berendezéseknek társasházi lakásokban való, nyitott ablak melletti – az 
éjszakai irányértéket meghaladó – üzemeltetése.

/3/ Tilos az éjszakai időszakban kéziszerszám gépesített változata, fűnyíró használata.

Hatásköri szabályok

12.§. 1

A zajvédelmi előírásokkal kapcsolatos hatósági tevékenységet a polgármester látja el. Ennek 
keretében:

- engedélyezi a hangosító berendezések üzembe helyezését,
- kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet,
- engedélyezi a rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések működését,
- indokolt esetben megvonja az engedélyt.

Szabálysértési rendelkezések

1 A 7/1992.(VI.08.) sz. rendelet módosította. Hatályos: 1992. június 8.
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13.§.

/1/ Szabálysértést követ el és 10.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki:

- az e rendelet 5-6-aiban meghatározott esetekben és e tevékenysége során hangosító be-
rendezést engedély nélkül üzemeltet,

- az e rendelet 5-6-aiban meghatározott tevékenysége során a hatóság által előírt zajter-
helési értéket túllépi, vagy a 2 bekezdésében meghatározott veszélyes zajt kelt,

- gépjármű üzemben tartása során az e rendelet 9-ban meghatározott tilalmakat megsze-
gi,

- gépjárművet az e rendelet 8-ában meghatározottaktól eltérően üzemeltet, 

- lakásokban,  lakóövezetben  hangosító  berendezést  az  e  rendelet  1-3 bekezdéseiben 
meghatározottaktól eltérően üzemeltet, illetőleg a 2-3 bekezdéseiben meghatározott ti-
lalmakat megszegi.

/2/ Egy éven belüli ismételt szabálysértés esetén az engedély visszavonható.

Záró rendelkezések

14.§.

/1/ E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

I z s á k , 1992. március 17.

K. Szabó József Dr. Hauzmann János
polgármester jegyző

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

14/2004. (X. 27.) rendelete

A zajártalom elleni védekezésről szóló
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4/1992. (III. 25.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Izsák Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdése alapján a zajártalom 
elleni védekezésről szóló 4/1992.(III.25.) sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről az alábbi 
rendeletet alkotja:

1.§

/3/ A zajártalom elleni védekezésről  szóló 4/1992. (III.25.) sz. rendelet  és a módosításáról 
szóló 7/1992. (VI.08.) sz. rendelet hatályát veszti.

2.§

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

I z s á k , 2004. október 26.

Mondok József Dr. Hauzmann János
 polgármester               címzetes főjegyző
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