
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2017. (VI. 22.) rendelete 
a zaj elleni védelem helyi szabályairól 

 
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. 
pontjában és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény (továbbiakban: Kvt.) 48.§ (4) bekezdés f) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, illetve a Kvt. 46. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról a következő rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 
1. § A rendelet célja, hogy meghatározza az ember egészséghez, egészséges 
környezethez való jogának védelme érdekében a helyi zajvédelmi szabályokat. 
 

2. A rendelet hatálya 
2. § (1) A rendelet területi hatálya Kazincbarcika város közigazgatási területére terjed 
ki. 
 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 
személyiség nélküli szervezetre. 
 
(3) A rendelet tárgyi hatálya a (4) bekezdésben foglaltak kivételével az (1) bekezdésben 
meghatározott területen a (2) bekezdésben meghatározottak által tartott állandó vagy 
ideiglenes jellegű, zajkibocsátással járó 

a) közterületi rendezvényre, 
b) sport és szabadidős létesítmények területén szervezett szabadtéri rendezvényre, 
c) vendéglátó üzletben, vendéglátó egységek teraszán, kerthelyiségében és a 

vendéglátóipari létesítmény előkertjében üzemeltetett hangosító berendezésre, 
továbbá élőzene szolgáltatásra,  

d)  magántulajdonban lévő ingatlanon hangosító berendezés üzemelésével járó, 
továbbá élőzene szolgáltatású rendezvényre, 

e) mobil hangreklám üzemeltetésére, 
f) pirotechnikai termék alkalmazására, 
g) magánszemélyek háztartási és lakókörnyezet fenntartási igényeit kielégítő 

tevékenységére 
terjed ki. 
 
(4) A rendelet hatálya nem terjed ki 
a) a gyülekezési jogról szóló törvény, valamint a választási eljárásról szóló törvény 
hatálya alá tartozó gyűlések, rendezvények tartására, 
b) az állami és önkormányzati rendezvényekre, 
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c) a vallási tevékenység végzésére, 
d) az egészségügyi és műszaki mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok és bűnüldözési 
tevékenységek által keltett zajra, a közérdekből, kárelhárítási és katasztrófavédelmi 
céllal figyelemfelkeltésre használt hangosító berendezések üzemeltetésre, 
e) a várossá nyilvánítás évfordulóján, március 15-én, május 1-én, augusztus 20-án, 
október 23-án tartott rendezvényekre, valamint a december 31. napján 18 órától január 
1.napján 6 óráig tartó rendezvényekre. 
 
(5) A rendelet 6. § (1) bekezdés, 7. § (1)-(2) bekezdésekben meghatározott 
tevékenységek zajforrásaitól származó környezeti zajterhelés nem haladhatja meg a 
környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt – szabadidős zajforrásokra 
vonatkozó – határértékeket. 
 

3. Értelmező rendelkezések 
3. § (1) A rendelet alkalmazásában 
a) hangosító berendezés: minden olyan műszaki berendezés, amely a hallható 
hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki, különösen a hangszóró, hanghordozó 
eszközök lejátszó berendezése, műsorközvetítő hangforrás vagy műsorforrás, beleértve 
a magánlakások hangosító berendezéseit is, 
 
b) műsorzaj: a hangosító berendezésből, vagy ennek használata nélküli élőzenéből 
származó, a környezetet vagy a védendő létesítményt terhelő zaj, 
 
c) rendezvény: előre meghatározott célból és időben, közterületen vagy magántulajdonú 
ingatlanon szervezett formában megtartandó szórakoztató, kulturális, szabadidős, 
sportjellegű összejövetel, 
 
d) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység: olyan zajhatással járó, 
háztartáson belüli tevékenység, amely alkalmas mások nyugalmának megzavarására, 
így különösen lakásépítéssel és -felújítással kapcsolatos tevékenységek, zenélés, vagy 
zenehallgatás, sporttevékenység, motoros gép üzemeltetése, 
 
e) mobil hangreklám:olyan hangszóró reklámberendezés, amely információ közvetítése 
közben változtatja a helyét, 
 
f) pirotechnikai termék: olyan anyagok, vegyületek, illetve azok keverékei, melyek 
elégése irányított, azaz előre meghatározott fény-, hang-, láng-, szikra-, füst-, köd- vagy 
gázképződéssel jár, 
 
g) közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden 
olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül 
elérhető vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek 
közútként szolgáló és a magánterületnek forgalom elől el nem zárt részét is. 
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(2) Egyéb fogalmak tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 2.§-a, valamint a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2.§-a (a továbbiakban: Zr.), 
az irányadó. 
 

4. A hatáskör gyakorlója 
4. § A rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati hatósági ügyek első fokú elbírálása a 
jegyző hatáskörébe tartozik. 
 

5. Ellenőrzés és jogkövetkezmények 
5. § (1) A rendeletben foglaltak betartását az Önkormányzat a Kazincbarcikai 
Önkormányzati Rendészet (továbbiakban: Rendészet) útján ellenőrzi. Az ellenőrzésre 
hivatalból vagy bejelentés alapján kerül sor. 
 
(2) A jegyző megtilthatja a bejelentés vagy engedély nélküli, valamint az engedélyben 
meghatározott feltételektől eltérő zajkibocsátással járó tevékenység folytatását, 
valamint intézkedhet további jogkövetkezmények alkalmazásáról. 
 
(3) Aki a rendeletben foglaltakkal szemben ellentétes magatartást tanúsít, vele szemben 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletben foglalt jogkövetkezmények 
alkalmazhatók.  
 

II. Fejezet 
A zajkibocsátással járó tevékenységekre vonatkozó különös szabályok 

6. Közterületen és magáningatlanon tartott rendezvényre vonatkozó szabályok 
6. § (1) Közterületen hangosító berendezést igénylő, vagy e nélküli élőzenét szolgáltató 
rendezvény  
a) május 1. és szeptember 30. napja közötti időszakban 8.00 órától 23.00 óráig, 
b) október 1. és április 30. napja között 8.00 órától 22.00 óráig 
tartható. 
 
(2) Magántulajdonú ingatlan udvarán, teraszán, tetőteraszán, közterületre nyitott részén 
hangosító berendezés, valamint élőzene használatával rendezvény 
a) munkanapokon 7.00 és 21.00 óra között 
b) szombaton és munkaszüneti napokon 8.00 és 22.00 óra között, 
c) vasárnap és ünnepnapokon 8.00 és 21.00 óra között  
tartható. 
 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott időtartamokon túl tartandó rendezvény 
engedélyezhető, amennyiben a rendezvény szervezője a közterületi rendezvények 
engedélyezésére vonatkozó bejelentést tesz, vagy engedélyt kér. 
 
(4) A családi rendezvények megtartása során fokozott figyelemmel kell lenni a 
szomszédok nyugalmának biztosítására. 
 



4 
 

7. A rendezvények hangosító berendezéseinek, illetve az ezt nélkülöző élőzenés 
rendezvények bejelentése, engedélyezése 

7. § (1) A napi egy óra időtartamot meg nem haladó közterületi rendezvényt be kell 
jelenteni a Jegyzőnek, a rendezvény megkezdése előtt legalább 3 munkanappal a 
rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon és az abban előírt 
mellékletek csatolásával 
 
(2) A bejelentésről a jegyző a rendelet 2. melléklete szerinti igazolást állít ki. Hiányosan 
kitöltött formanyomtatvány esetén, valamint az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek hiányában nem lehet igazolást kiállítani. 
 
(3) A napi egy óra időtartamot meghaladó rendezvény csak zajkibocsátási engedély (a 
továbbiakban: engedély) birtokában tartható. Az engedély iránti kérelmet a 3. 
mellékletben meghatározott formanyomtatványon és az abban előírt mellékletek 
becsatolásával a rendezvény szervezője (továbbiakban: kérelmező) a rendezvény 
megkezdésének időpontja előtt legalább 15 nappal köteles benyújtani. 
 
(4) A rendezvény hangosító berendezéseinek használatát kérelemre a Jegyző 
engedélyezi. 
 
(5) A Jegyző határozatban dönt a hangosító berendezés használatának feltételeiről és az 
engedély megadásáról. A határozatot a szervező köteles a rendezvény tartama alatt 
magánál tartani és ellenőrzés során bemutatni. A határozatot tájékoztatásul a jegyző 
megküldi a rendőrkapitányságnak és a Rendészetnek. 
 
1(6) A Jegyző az engedélyezési eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvény alapján folytatja le. 
 
(7) A rendezvények helyszíne úgy választandó meg, hogy annak zajhatása a lehető 
legkisebb mértékben zavarja a helyszín környezetében élők, a szálláshelyek, 
egészségügyi, oktatási, és szociális intézmények, gyermek- és ifjúságvédelmi 
intézmények, vallásgyakorlásra szolgáló intézmények és a közigazgatási szervek 
tevékenységét. 
 
8. Zajmérési kötelezettség és a hangosító berendezések működésének ellenőrzése 

8. § (1) A Jegyző a zajvédelmi követelmények teljesülésének ellenőrzése érdekében a 
zajkibocsátási engedélyben előírhatja a kérelmező részére, a kérelmező költségére a 
műszeres mérés elvégzését a rendezvény ideje alatt. Ebben az esetben a kérelmező a 
zajvédelmi szakértői dokumentumot a rendezvény megtartását követő 15 napon belül 
köteles megküldeni a Jegyző részére, aki az engedélyben foglaltak megtartását ellenőrzi. 
 
(2) A kérelmező az igazolást, vagy az engedélyt köteles a rendezvény helyszínén tartani 
és a jegyző hatáskörében eljáró személy, valamint az ellenőrzésre jogosult hatóságok 
felhívására átadni. 
 
                                                 
1 A 7. § (6) bekezdését módosította az 55/2017. (XII. 14.) Ör. Hatályba lépés: 2018. január 1. 
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9. § A jegyző megtiltja az engedély nélküli vagy az engedélyben meghatározottaktól 
eltérő zajkibocsátási tevékenységet és intézkedik a jogkövetkezmények alkalmazása 
iránt, amennyiben 
a) a kérelmező a hangosító berendezést engedély vagy bejelentés nélkül, vagy az 
engedélyben meghatározott, valamint e rendeletben foglalt feltételektől eltérően 
használja, 
b) az élőzene szolgáltatás bejelentés vagy engedély nélkül, valamint az engedélyben 
meghatározott feltételektől eltérően történik,  
c) a rendezvény szervezője nem tudja igazolni,hogy a rendezvény időtartama alatt a 
műsorzaj nem haladja meg az engedélyezett mértéket. 

 
9. Mobil hangreklám üzemeltetése 

10. § (1) Mobil hangreklám nem üzemeltethető. 
 
(2) Jelen szabályozás nem terjed ki az állampolgárokat érintő veszélyhelyzet elhárítására 
szolgáló közérdekű hirdetményekre. 

 
10. Pirotechnikai termék alkalmazása 

11. § Zajt keltő pirotechnikai terméket 10.00 és 22.00 óra között lehet felhasználni, 
alkalmanként legfeljebb 30 perc időtartamban. 

 
11. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő építési, bontási és ehhez 

kapcsolódó egyéb tevékenységekre vonatkozó előírások 
12. § (1) Környezeti zajt okozó magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő építési, 
bontási, illetve ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenység 
a) munkanapokon 7.00 és 20.00 óra között,  
b) szombaton és munkaszüneti napokon 9.00 és 18.00 óra között végezhető. 
 
(2) Társasházi és szövetkezeti ingatlanok esetében vasárnap és ünnepnapokon 
környezeti zajt okozó magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő építési, bontási, 
illetve ezekhez kapcsolódó egyéb tevékenység a társasház, illetve a szövetkezet 
házirendje szerint végezhető. 
 
(3) Az azonnali kár- és balesetveszély elhárítására irányuló munkavégzés bármely 
időpontban végezhető. 
 

III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

13. § (1) A rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a 
hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
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(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a zaj elleni védelem helyi 
szabályozásáról szóló 30/2014. (V. 28.) önkormányzati rendelet. 
 
Kazincbarcika, 2017. június 22. 
 
 

Szitka Péter dr. Szuromi Krisztina 
polgármester jegyző 

 
Kihirdetve: 
Kazincbarcika, 2017. június 22. 
 

 dr. Szuromi Krisztina 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


