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28/2010. (IX.24.), 40/2012. (V.30.) Önk. rendelettel módosított  

41/2009. (X.29.) Önk. rendelete 

 
 

A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól 

  

Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és 
szerveik, köztársasági megbízottak, valamint a centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85§-a (1) bekezdésének e) pontjában, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, és 
a 48. § (1) bekezdésében, továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. 1. § (1) 
bekezdésében, és a 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a környezeti zaj 
és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 
figyelembevételével a zajvédelem helyi szabályozására az alábbi rendeletet alkotja.  
 
A rendelet célja, hogy az emberi egészség megóvása érdekében megállapítsa a zaj- és 
rezgésvédelem helyi szabályait. A rendelet zaj- és rezgésvédelmi szempontból szabályozza a 
közterületi rendezvényeket, és a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységeket. 
Szigorúbb kiegészítő szabályokat állapít meg a vendéglátó egységek kerthelyiségeiben és teraszain 
hangosító berendezés üzemeltetése, és mobil zajforrás működtetése esetében.  
 

1.§ 
A rendelet hatálya 

 
(1) E rendelet hatálya Hajdúböszörmény Város közigazgatási területén kiterjed minden 
természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely 
állandó vagy ideiglenes jelleggel a település közigazgatási területén tartózkodik és a (2) 
bekezdésben szabályozott tevékenységet végez.  
(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni a település közigazgatási területén 

a) környezeti zaj- és rezgésforrás működtetésével járó közterületi rendezvényekre 
b) a vendéglátó egységek kerthelyiségeiben és teraszain hangosító berendezés üzemeltetése 

esetén, 
c) mobil zajforrások működtetésével kapcsolatos zaj- és rezgéskeltésekre, 
d) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységéből származó zajokra. 

 
2.§ 

Értelmező rendelkezések 
 

E rendelet alkalmazásában: 
a./  hangosító berendezés: bármilyen hangszóró, vagy más, műsorforrást, hirdetést vagy 

szórakoztatást biztosító elektronikus berendezés,  
b./  közterületi rendezvény: hangosítást igénylő, szervezett formában, meghatározott célból (pl: 

művészeti, tudományos, közművelődési, társadalmi, politikai, sport) közterületen tartott 
esemény, 

c./  mobil szabadtéri üzemeltetés: olyan üzemeltetés, melynek során a zajforrás változtatja a 
helyét, 



d./ lakó- és vegyes zónák: Hajdúböszörmény Város Helyi Építési Szabályzata (továbbiakban: 
HÉSZ) szerinti nagyvárosias, kisvárosias, kertvárosias, falusias lakózónák, valamint 
településközpont- és központi vegyes zónák 

 
3. § 

 
(1) Közterületi rendezvények tartására– Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által jóváhagyott városi rendezvénytervben szereplő rendezvények kivételével – 8.00 és 
22.00 óra között kerülhet sor. 
 
(2) A rendezvény szervezője helyben szokásos módon köteles a lakosságot tájékoztatni a 
rendezvény helyéről, időtartamáról.  
 

4.§ 
 

(1) Közterületi rendezvény keretében, továbbá lakóépületek udvarán családi rendezvény esetén 
pirotechnikai terméket 23.00 óráig lehet felhasználni, alkalmanként legfeljebb 30 percig terjedő 
időtartamra. Kivételt képez ez alól az Önkormányzat által szervezett tűzijáték időpontja és 
időtartama és a külön jogszabályban szabályozott tűzijáték. 
 
(2) Társasház esetén az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket nem kell alkalmazni, a 
társasházközösség a szervezeti-és működési szabályzatban és a házirendben maga határozza meg 
az ingatlantulajdonosokra irányadó rendelkezéseket 

 
5.§ 

 
A lakó- és vegyes zónákban a vendéglátó egységek kerthelyiségeiben és teraszain hangosító 
berendezés 24.00 óra és 8.00 óra között nem üzemelhet. 

 
6.§ 

 
(1) Mobil szabadtéri üzemeltetésű hangosító berendezés (pl. hirdető autó) a lakóterületi 

övezetekben nem üzemeltethető: 
 

a) munkanapokon és munkaszüneti napokon 20.00 óra és 8.00 óra között 
b) ünnepnapokon. 
 

(2) Fentiek alól kivétel, ha a hirdetés közérdekű (az állampolgárokat érintő veszélyhelyzet 
elhárítása) célokat szolgál. 

 
7.§ 

 
 (1) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó tevékenység (pl.: fűnyírás, motoros 
fakivágás, kerti traktor működtetése stb.) nem végezhető:  

a)  munkanapokon 20.00 óra és 7.00 óra között 
b) munkaszüneti napokon –ünnepnapok kivételével - 20.00 óra és 8 óra között,  
c) ünnepnapokon 18.00 óra és 8.00 óra között. 

kivéve az azonnali hibaelhárítási munkavégzést. 
 
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, amikor magánszemély a 
köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. 



(II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§-ában meghatározott közterület-tisztántartási 
kötelezettségének tesz eleget.  
 
(3) Lakóépületekben tilos 22.00 és 6.00 óra között mások nyugalmának megzavarására alkalmas 
zajos zenés vagy más zajos tevékenységet végezni. 

 
 

8.§1 
 

Ellenőrzési jogosultság 

 

A rendeletben foglalt előírások betartását a Polgármesteri Hivatal ügyintézője, 

belterületen a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni – amennyiben az intézkedés más 

szerv hatáskörbe nem tartozik – az előírások megszegése esetén a szükséges 

intézkedéseket megtenni. 
 

9.§ 
 

A rendelet az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK belső piaci szolgáltatásokról szóló 
irányelvébe ütköző, vagy annak nem megfelelő rendelkezéseket nem tartalmaz.  

 
11. § 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelet 2009. november 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a „a zaj- 
és rezgésvédelemről” szóló 30/2003. (VI.26.) Önk. számú. rendelet. 
A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

 
Hajdúböszörmény, 2009. október 29. 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Kiss Attila 
polgármester 

_______________________ 
Dr. Ficsor László  

jegyző 

 

 

                                                
1 Módosította a 40/2012. (V.30.) Önk. rendelet. Hatályos: 2012. május 31-től. 


