Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének
14/2007. (VIII. 1.) rendelete
a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól

Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított
1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az 1991. évi XX.
tv. 85. § (1) bekezdése e) pontjában kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a zaj- és
rezgésvédelemrıl szóló többszörösen módosított 12/1983. (V. 12.) MT rendeletre a zaj- és
rezgésvédelem helyi szabályozására a következı rendeletet alkotja:
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja és hatálya
1. §
A rendelet célja, hogy az emberi egészség megóvása, valamint az emberek nyugalma
érdekében megállapítsa az azokat veszélyeztet zaj elleni védelem helyi alapvetı szabályait.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed Tét város Önkormányzat közigazgatási területén mindenkire, akik
állandó vagy ideiglenes jelleggel a város területén tartózkodnak, tevékenykednek, és akik
tevékenységük folytatása közben, vagy azzal összefüggésben a környezetükbe zajt bocsátanak
ki.
3. §
(1) E rendelet alkalmazásában zajforrásnak minısülnek:
a) alkalmilag illetve rendszeresen szabad, vagy zárt térben mőködı, zajt elıidézı üzemi
létesítmények, berendezések, gépek, a lakossági zajkeltés,
b) épületek rendeltetésszerő üzemeltetését, használatát biztosító különbözı technikai
berendezések (pl. felvonók, kazánok, szivattyúk, szellızı- és klímaberendezések, stb.),
c) az épületen belül, vagy azzal szomszédos, illetve egybeépített létesítményben folytatott
gazdasági tevékenység, parkolási szolgáltatás, gépi berendezés, lakossági zajkeltés,
d) létesítmények zárt tereiben hangosító berendezések mőködtetése, zene szolgáltatása.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) lakóépület: lakhatást (otthont), szálláshely szolgáltatást nyújtó létesítmény lakóhelyiségét
magába foglaló épület,
b) kommunális épület: közigazgatási-, irodai-, szociális-, egészségvédelmi-, mővelıdési-,
oktatási-, egyházi-, valamint vendéglátó-, szórakoztató-, kulturális-, sportszolgáltatást nyújtó
létesítmény helyiségét magába foglaló épület,
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c) középület: az állam és a helyi önkormányzatok választott testületei közigazgatási
feladatokat ellátó szervei, a Kormány hivatalai, az állam, illetve a helyi önkormányzat által
fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények helyiségét magába foglaló épület,
d) zárt belsı udvar: homlokzatokkal (épületszárnyakkal), vagy homlokzatokkal és tetıvel
négy oldalról részben vagy egészben körülhatárolt épületrész, ide értve az épületben vezetı
átjárót (passzázs) is.
e) közüzem: a hírközlési alapellátás: (vezetékes telefon), a helyi személyszállítást szolgáló
tömegközlekedés, energiaszolgáltatás (áram- és gázellátás), vízellátás és csatornázás.
f) legnagyobb megítélési szint: a vizsgált zaj legnagyobb A-hangnyomásszintje a
vonatkoztatási idı (idıtartam) alatt.
(3) Üzemi létesítménynek minısülnek:
ipari létesítmények és tevékenységek,
kereskedelmi- és vendéglátó létesítmények és tevékenységek,
közösségi és kulturális szolgáltatást nyújtó intézmények,
építıipari gépek, berendezések, tevékenységek.
(4) Létesítményt, berendezést telepíteni, üzemeltetni, bıvíteni, bármilyen tevékenységet
folytatni csak úgy szabad, ha a mőködéssel együtt járó zaj a veszélyes mértéket nem haladja
meg. A rendelet alkalmazása szempontjából veszélyes mértékő zajnak kell minısíteni minden
olyan zajhatást, amelyre:
a) zajterhelési, illetıleg zajkibocsátási határérték került meghatározásra és ezt az értéket
meghaladja,
b) a zajterhelési, illetıleg zajkibocsátási határértéket nem haladja meg, de a környezeti
zajterhelés nagyságát a háttérterheléshez képest 6 dB/A értéket meghaladó módon
megemeli.
(5) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) vagyonvédelmi célokat szolgáló intenzív hangjelzéssel üzemel riasztó berendezésekre,
b) templomi harangozásra,
c) arra a zajra, amely az alkalmi koncertek, felvonulások, ünnepélyek, engedélyezett
rendezvények közönségétıl származik, és amelyre határértéket nem lehet megállapítani, mert
az ilyen zajok mőszeres méréssel nem vizsgálhatók.
4. §
(1) Szolgáltató tevékenységet végezni csak úgy lehet, hogy az üzemeltetett zajforrás
zajkibocsátása által okozott zajterhelés a Településrendezési tervben elıírt zajterhelési
határértékeket ne haladja meg.
(2) A jegyzı által megállapított zajkibocsátási határértékeknek a lakó vagy intézményépület
zajtól védendı homlokzata elıtt 2 m távolságban, illetıleg indokolt esetben az emberi
tartózkodásra, pihenésre, üdülésre szolgáló területeken kell érvényesülniük.

5. §
Zajt, illetve rezgést elıidézı új létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és egyéb
helyhez kötött külsı zajforrást (a továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) csak olyan módon
szabad tervezni, létesíteni, üzembe helyezni, meglévıt üzemeltetni, bıvíteni, felújítani,
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korszerősíteni, valamint bontási- és építési munkát végezni, hogy azok rendeltetésszerő
használata, illetıleg a bontási-, építési munka végzése során keletkezı zaj a területre, illetve
rezgés a létesítményre megengedett zaj- és rezgésterhelési határértéket(5. sz. melléklet) ne
haladja meg.
II.
ZAJVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK
6. §
(1) A környezeti zajterhelés vizsgálatát és minısítését az országos hatáskörő és hatályos
jogszabályok szerint kell elvégezni.
(2) A zajtól védendı területeken üzemi létesítménytıl, valamint kulturális, szórakoztató,
vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylı rendezvénytıl
és egyéb helyhez kötött külsı zajforrástól származó zajterhelés nem haladhatja meg a 8/2002.
(III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet mellékletei szerinti határértékeket (LTH).
Lsd. Mellékletek.
7. §
(1) A vendéglátóegységekhez tartozó teraszok üzemeltetése 24.00 óra és 6.00 óra között
tilos.
(2) Lakóépületben 22.00 és 6.00 óra között tilos zajjal járó tevékenység végzése, kivéve, ha a
lakóépület házirendje másképpen nem rendelkezik.
8. §
(1) Építési telken, építési- és közterületen, pihenınapon és munkaszüneti napon egész nap,
munkanapon 20.00 és 7.00 óra között, a (2) és (3) bekezdések szerinti kivétellel, tilos a
rendelet 2. számú melléklete szerinti gépekkel munkát végezni.
(2) Az 8. §. (1) bekezdés korlátozása nélkül végezhetı: munka ha az elıre nem tervezhetı,
rendkívüli mőszaki, technológiai okokból szükségessé válik, közüzemi üzemzavar elhárítása,
életveszély elhárítása céljából.
(3) A tevékenység végzését engedélyezı hatóságnál a munkavégzést legalább 10
munkanappal megelızıen, engedély kérhetı az (1) bekezdés szerinti korlátozás alóli idıleges
felmentésre, ha:
a beépítendı ingatlan telekhatárától számított 100 m-es körzetben található valamennyi
lakóépület tulajdonosa hozzájárul, vagy az építési technológia végrehajtásának egy szakasza
feltétlenül folyamatos munkavégzést igényel.
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) azokat a pihenınapokat és idıtartamokat, amikor munkát kívánnak végezni,
b) az ingatlan és legalább 200 m-es környezete ingatlan-nyilvántartási térképének (1:1000)
másolatát, bejelölve a telekhatártól számított 100 m-es körzetet,
a b) pont szerint meghatározott 100 méteres körzetben részben vagy egészben elhelyezkedı
lakóépület tulajdonosának vagy más jogcímen használójának nyilatkozatát arról, hogy
hozzájárul a kérelem szerinti pihenınapokon, meghatározott idıtartamban történı
munkavégzéshez.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti kérelemnek tartalmaznia kell:
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a) az építési technológia leírását, amely szerinti munkavégzéshez a munkaidı
meghosszabbítását kérik,
b) a felhasználni kívánt gépeket a rendelet mellékletében meghatározottak közül,
c) a munka végzésének napját és idıtartamát.
(6) Az engedélyezı hatóság a körülmények mérlegelésével megtagadhatja, vagy kikötésekkel
engedélyezheti a kérelem szerinti munkavégzést.
(7) A (2) bekezdés alapján elvégzett munkát a következı munkanapon be kell jelenteni a
Polgármesteri Hivatalnak.
(8) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a munkavégzéshez igénybevett közterületen is alkalmazni
kell.
9. §
(1) A hangosító berendezésektıl származó mősorzaj zajterhelésének megengedett értékét a
zajterhelési alapérték és a módosító tényezık összege együttesen határozzák meg.
(2) A hangosító berendezéstıl származó mősorzaj környezeti zajterhelés alapértékeit a 3.
számú melléklet tartalmazza.
(3) Zajvédelmi szempontból az 1., 2., 3., és 4. számú melléklet szerinti övezeti besorolásnál
Tét város mindenkor hatályos Helyi Építési Szabályzatát (a továbbiakban: HÉSZ) kell alapul
venni.
(4) Azokon a területeken, ahol a környezeti zaj önmagában is viszonylag magas (pl. nagy
forgalmú zajos közlekedési létesítmények környezetében) a mősorzaj az eredı zajterhelést
nem növelheti.
(5) A mősorzaj alapértékét növelı módosító tényezık összege nappal legfeljebb 10 dB, éjjel
legfeljebb 3 dB lehet.
(6) A mősorzaj megengedett értékét csökkenteni kell abban az esetben, ha a zajtól védendı
épületnél egyidejőleg más hangosító berendezés zaja is érvényesül. A csökkentés mértéke két
zajforrás esetén 3 dB, három zajforrás esetén 5 dB, négy zajforrás 6 dB, öt zajforrás estén 7
dB, hat-hét zajforrás esetén 8 dB, nyolc zajforrás esetén 9 dB, tíz és ennél több zajforrás
esetén 10 dB.
(7) Beltéri zajterhelésre vonatkozóan, valamint oktatási, egészségügyi és szociális
intézmények környezetében, továbbá heti pihenı és munkaszüneti napokon a mősorzaj
alapértékét növelı módosító tényezık nem alkalmazhatók.
(8) A hangosító berendezéstıl származó zajterhelés megengedhetı értékét az engedélyezı
hatóság a környezeti zajterhelés tekintetében az (1)-(7) bekezdések, az épületen belüli zajterhelés esetében pedig a hatályos szabvány elıírásainak megfelelıen állapítja meg.
(9) Nem lehet elhelyezni, üzemeltetni hangerısítı berendezést, hangszórót
a) ingatlan közterület felıli határvonalán és elıkertjében,
b) épület közterülettel határos vagy arra nézı homlokzatán, tetején, tetıfelépítményén,
mőtárgy szerkezeti egységén.
(10) A megállapított zajterhelési határértékeket a hatályos szabvány szerinti megítélési
pontokon kell figyelembe venni. A hangosító berendezéstıl származó zajterhelés vizsgálatát a
hatályos szabvány szerint kell végezni.
10. §
(1) Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelısségük
tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó berendezés
szabadtéren (kültéren) csak a rendelet szerinti megfelelıségi vagy típusvizsgálati tanúsítvány
birtokában, a megfelelıségi jelöléssel ellátva üzemeltethetı.
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(2) Szabadtéri (kültéri) munkák végzése során a környezetvédelmi hatóság az engedélyest
kötelezheti arra, hogy a zajterhelést okozó, de a határértéket túl nem lépı gépét, berendezését
csak zajt csökkentı üzemmódban vagy/és felszereléssel (tokozás, árnyékolás) üzemeltesse.
11. §
Tilos:
(1) Egészségügyi, oktatási és szociális intézmények telekhatárától számított 50 m-es
körzetben szabadban vagy zárt térben, nyitott nyílászárókkal rendszeres zajos szolgáltató
tevékenységet folytatni.
(2) Mozgó jármővön bármilyen hirdetésre elhelyezett hangosító berendezést
a.) nyári idı számítás esetén
23.00 órától 08.00 óráig
b.) egyéb idı szakban
21.00 órától 08.00 óráig mőködtetni.
(3) Helyhez kötött hangosító berendezést
a.) zárt térben elhelyezve, nyitott nyílászárók mellett úgy mőködtetni, hogy az a zajterhelési
határérték túllépését eredményezze.

III.
ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
12. §
(1) Új- és mőködı létesítmény esetén a polgármester az elsı fokú környezetvédelmi- és
közegészségügyi hatóság (ÁNTSZ) véleményének figyelembevételével elrendelheti a
veszélyes mértékő zajt és rezgést okozó tevékenység korlátozását, felfüggesztését, ha a
kötelezett nem tartja be az üzemi létesítményre megállapított zajkibocsátási határértéket,
illetve nem tartja be annak teljesítésére elıírt határidıt és a mulasztásból a környezetre
közvetlen, súlyos veszély származhat.
13. §
Engedélyezési rendelkezések
(1) Alkalomszerő és idıszakos szabadtéri rendezvények esetén a zajforrást mőködtetı
létesítmény üzemeltetıje vagy a rendezvény szervezıje a tevékenység megkezdése elıtt
köteles a HÉSZ-ben meghatározott érték fölötti zajkibocsátásra határérték módosítást kérni.
(2) Minden olyan változást, amely a zajkibocsátás mértékére jelentıs hatással van, a zajforrást
mőködtet létesítmény üzemeltetıje, vagy a rendezvény szervezıje 3 napon belül köteles
jelenteni a jegyzınek. A bejelentés alapján a jegyzı új zajkibocsátási határértéket állapíthat
meg.
14. §
Zajt elıidézı új létesítményre vonatkozó el írások:
(1) Zajt elıidézı szolgáltató tevékenységet ellátó új létesítmény esetén a tevékenység
megkezdése elıtt az üzemeltet köteles zajkibocsátási határértéket kérni.
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(2) Az engedély iránti kérelemben ismertetni kell:
a.) az üzemeltetı nevét, címét,
b.) a telephely címét,
c.) a tevékenység részletes leírását (KSH szerinti SZJ számát is),
d.) a tevékenységet határozott vagy határozatlan ideig kívánja-e végezni,
d.) mőködési rendjét (rendszeres, alkalomszerő),
f./)üzemelési idıt (nyitva tartást),
g.) zajforrások megnevezését, felsorolását (gépek, kézi szerszámok, hangosító berendezés,
stb.), a berendezés típusát, gyártási számát, hangteljesítmény szintjét,
h.) a zajkibocsátás helyét (zárt épületben vagy szabadon),
i.) a zajos tevékenység napi kezdetének és befejezésének idı pontjait,
j.) zajcsökkentésre tervezett megoldásokat,
k.) a telephely 100 m-es körzetét tartalmazó helyszínrajzot 1:1000-es méretarányban.
(3) Az engedély iránti kérelemhez a 12/1983 (V. 12.) MT rendelet mellékleteiben rögzített
egyéb gazdasági szolgáltatás (TEÁOR 74), szórakoztatás, kultúra, sport (TEÁOR 92), egyéb
szolgáltatás (TEÁOR 93) tevékenység folytatása esetén akusztikai szakértı által készített
szakvéleményt is mellékelni kell.
(4) Indokolt esetben a jegyzı a zajkibocsátási határérték megállapításához egyéb
tevékenységnél is akusztikai szakértı által elkészített szakvélemény benyújtására kötelezheti
az üzemeltetıt.
(5) Az építési engedélyezési tervdokumentáció részeként a tervezési programnak kötelezı
jelleggel és tételesen tartalmaznia kell az építés- és üzemelés-technológiai leíráson alapuló
zaj- és rezgéshatások vizsgálatát és szükség esetén azok csökkentésére vonatkozó javaslatot.
(6) Rendeltetési mód változás engedélyezése, zeneszolgáltatás bejelentés során
mellékleteként csatolni kell akusztikai- zajvédelmi szakvéleményt, mely tartalmazza:
a) a szomszédos védendı helyiség közötti épületszerkezet léghang, lépéshangszigetelés
vizsgálatát, meghatározva a határértékek betartását biztosító megoldást,
b) annak igazolását, hogy a tevékenység folytatása során keletkezett zaj az - egyéb
zajforrások
hatását és figyelembe véve - megfelel e rendeletben megállapított
határértékeknek.
(7) A kérelemben meg kell jelöli a zajos tevékenység napjainak egy hónapra esı számát, a
zajos tevékenység napi kezdésének és befejezésének idıpontját, valamint a zajkeltés módját.
(8) Bárminemő építési-bontási tevékenység csak a zajkibocsátási határértéket elıíró jogerıs
és végrehajtható határozat birtokában kezdhetı el.
(9) A zajkibocsátási határértékek várható teljesülését számításokkal kell igazolni. A
tervezınek és kérelmezınek nyilatkoznia kell arról, hogy a megvalósítandó létesítmény,
illetıleg tevékenység a hatályos környezetvédelmi követelményeknek, az általános, valamint
a helyi zaj- és rezgésvédelmi jogszabályok elıírásainak megfelel.
15. §
(1) A zavaró, de a veszélyes mértékőnek nem minısíthetı zajhatások vonatkozásában a
birtokvédelem szabályai szerint kell eljárni.
(2) A létesítményre, a meglévı zajos berendezésre, továbbá zajt okozó tevékenységre
vonatkozó bejelentés esetén a jegyzı az üzemeltetıt a zajvizsgálat elvégeztetésére kötelezheti.
(3) A zaj- és rezgésterhelés vizsgálatát a jegyzı is elvégeztetheti.
(4) A vizsgálatok költségei - amennyiben azok eredménye a határérték túllépését igazolja,
illetve, ha az épületszerkezetek hanggátlása, hangszigetelése a használati elıírásoknak nem
felel meg - az üzemeltetıt terhelik.
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16. §
(5) E rendelet hatálya alá tartozó tevékenységekkel kapcsolatban csak zajkibocsátási
határérték megállapítása után adható ki:
a.) helyiség eredeti rendeltetést l eltér használatára vonatkozó engedély,
b.) közterület használati engedély,
c.) záradékolt bejelentés üzletnyitásról,
d.) telepengedély, telepengedélyezési eljáráshoz kötött tevékenység esetében.
17. §
Abban az esetben, ha a gazdasági, szolgáltató tevékenységet végzı nem teljesíti a rendeletben
elıírt követelményeket, továbbá felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges
intézkedéseket, a jegyzı az észlelt hiányosság megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra a
tevékenység telephelyen történı gyakorlását felfüggeszti, vagy korlátozza. A meghatározott
idıtartam eredménytelen elteltét követıen a jegyzı a telepengedély visszavonásáról határoz.
18. §
Zajt elıidézı meglévı létesítményre vonatkozó el írások:
(1) A zajhatással járó szolgáltató létesítmény üzemeltetıje e rendelet hatályba lépésétıl
számított 6 hónapon belül köteles a 14. §. (2) bekezdésében felsorolt adatok ismertetésével
zajkibocsátási határérték megállapítását beszerezni.
(2) Indokolt esetben (pl. lakossági bejelentés) az (1) pontban leírt határidı elıtt hivatalból is
megállapítható zajkibocsátási határérték.
(3) A már meglévı létesítménynél a zajkibocsátási határérték maximum 5 dB-os túllépését a
jegyzı ideiglenes jelleggel engedélyezheti, a túllépés megszüntetéséhez szükséges
intézkedések, beavatkozások elvégzési határidejének meghatározásával.
19. §
A határozatlan ideig engedélyezett tevékenység megszüntetését, a megszőnést követı 15
napon belül az üzemeltetı köteles bejelenteni.
20. §
(1) Az engedélyezett, illetve a meglévı hangosító berendezések által okozott zajra vonatkozó
bejelentés esetén a jegyzı végeztethet ellenırzı zajvizsgálatot, akkreditált minısítéső, mérési
vizsgálati jogosultsággal rendelkezı szervvel.
(2) Az üzemeltet k kötelesek a berendezés mőködésére, annak idı tartamára, jellemzı
tulajdonságaira, valamint egyéb, a berendezéssel, tevékenységgel kapcsolatos adatokat az
ellenırzést végzık számára megadni, a vizsgálat elvégzését el segíteni.
(3) A vizsgálat költségeit - amennyiben a vizsgálat eredménye az üzemeltetıre nézve
elmarasztaló - a zajkibocsátó berendezés - üzemeltetıje köteles viselni.
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21. §
(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó létesítményekben a közönségtıl származó zajokra
zajterhelési határértéket nem lehet megállapítani illetve az ilyen zajok méréssel nem
vizsgálhatók.
(2) Amennyiben a közönségtıl származó zajok a létesítmény szokásos mőködése alatt is
panaszra adnak okot a szomszédos védendı helyiségekben, a hatóság elıírja az üzemeltetı
részére a létesítmény és a szomszédos helyiség közötti épület szerkezet érvényben lévı építési
elıírások (szabványok) szerinti léghang és testhang szigetelését.
22. §
Jelen rendelet alapján kiadott engedélyekrıl nyilvántartást kell vezetni.
23. §
A jogerıs engedély az engedély jogosultját nem mentesíti a környezetben élık egyéb jogos
érdekeinek védelmét szolgáló, de csak polgári peres eljárások keretében érvényesíthetı
(kártérítési, értékcsökkenési stb.) jogszabályi követelmények teljesítési kötelezettsége alól. Az
engedélyezési határozatokban erre az engedélyre jogosultat külön figyelmeztetni kell.
V.
HATÁSKÖRI SZABÁLYOK
24. §
(1) A zajforrások mőködésével kapcsolatos hatósági tevékenységet a jegyzı látja el.
(2) A jegyzı:
a.) engedélyezi a zajforrások mőködését (zajkibocsátási határértéket ad ki), megszőnését
tudomásul veszi (zajkibocsátási határértéket visszavon),
b.) a kiadott engedélyekrıl, visszavonásokról nyilvántartást vezet,
c.) ellenırzi a rendelet hatálya alá tartozó zajforrások mőködését,
d.) indokolt esetben zajmérést végeztet,
e.) a jogszabályok adta lehetıségektıl független szabálysértési eljárást folytat le, vagy
zajbírságot szab ki az engedély nélkül üzemelı, vagy az engedélyezett zajkibocsátási
határértéket túllépı zajforrás üzemeltetıjével szemben
f.) veszélyes mérték zaj esetén korlátozza, vagy megtiltja a tevékenységet.
25. §
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a zaj-és rezgésvédelemrıl szóló többszörösen
módosított 12/1983. (V. 12.) MT számú rendelet szabályait kell alkalmazni.
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VI.
A ZAJVÉDELMI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI
23. §
(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedı
pénzbírsággal sújtható a létesítmény üzemeltetıje vagy a rendezvény szervezıje, ha jelen
rendelet 6.§, 7.§, 8.§, 9.§, 10.§ és a 11.§-ban foglaltakat megszegi.
(2) Veszélyes mérték zaj megállapítása esetén a zajmérés költségei az üzemeltetıt terhelik.
(3) Egy éven belül ugyanazon bejelentıtıl származó második és minden további
megalapozatlan panasz, bejelentés esetén a zajmérés költségeinek 50 %-a a bejelentıt terheli.
24. §
(1) Korlátozható vagy felfüggeszthetı a tevékenység:
a.) a veszélyes mérték zajt okozó zajforrás üzemeltetıje az engedélyezett zajkibocsátási
határértéket + 5 dB-nél nagyobb mértékben túllépte,
b.) ha a 23. § szerinti pénzbírság nem eredményezte a határérték betartását.
(2) Attól, aki ismételten megszegi az engedélyben foglalt üzemeltetési elıírásokat, a jegyzı az
engedélyt visszavonhatja.
VII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévı ügyekre is
alkalmazni kell.

Szabó Ferenc
polgármester

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyzı

Kihirdetési záradék:
E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2007. július 31-i ülésén fogadta el.
Kihirdetve: 2007. augusztus 1.

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyzı
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Mellékletek
Tét Város Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2007. (VIII. 1.) rendelete a zaj- és
rezgésvédelem helyi szabályairól szóló rendeletéhez. (A 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes
rendelet alapján.)

1. számú melléklet
Üzemi létesítményektıl származó zaj terhelési határértékei zajtól védendı
területeken
Sorszám
1.
2.
3.
4.

Zajtól védendı terület
Üdülıterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett
természeti terület kijelölt része
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerő
beépítéső)
Lakóterület (nagyvárosias beépítéső), vegyes terület
Gazdasági terület és különleges terület

Határérték (L ) az L
megítélési szintre
TH
AM
(dB)
nappal 6-22 óra
éjjel 22-6 óra
45
35
50

40

55
60

45
50

2. számú melléklet
Építıipari kivitelezési tevékenységtıl származó zaj terhelési határértékei zajtól
védendı területeken

SorZajtól védendı terület
szám

1.

2.

3.
4.

Üdülıterület, gyógyhely,
egészségügyi terület, védett
természeti terület kijelölt része
Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerő
beépítéső)
Lakóterület (nagyvárosias
beépítéső), vegyes terület
Gazdasági terület és különleges
terület

Határérték (L ) az L
megítélési szintre
TH
AM
(dB)
ha az építési munka idıtartama
1 hónap vagy
1 hónap felett 1 évig
1 évnél több
kevesebb
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
6-22 óra
22-6 óra
6-22 óra
22-6 óra
6-22 óra
22-6 óra
60
45
55
40
50
35

65

50

60

45

55

40

70

55

65

50

60

45

70

55

70

55

65

50
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3. számú melléklet
A közlekedéstıl származó zaj terhelési határértékei zajtól védendı területeken

Sorszám

1.

2.

3.
4.

Zajtól védendı terület

Üdülıterület, gyógyhely,
egészségügyi terület,
védett természeti terület
kijelölt része
Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias,
telepszerő beépítéső)
Lakóterület (nagyvárosias
beépítéső), vegyes terület
Gazdasági terület és
különleges terület

Határérték (L ) az L
, megítélési szintre
TH
AM kö
(dB)
győjtıút;
kiszolgáló út;
autópálya; autóút;
üdülı-,
összekötıút;
átmenı forgalom
I. rendő fıút; II.
lakóépületek és
bekötıút; egyéb
nélküli út mentén
rendő fıút;
közintézmények
közút; vasúti
autóbuszközötti forgalomtól
mellékvonal és
pályaudvar; vasúti
elzárt területeken;
pályaudvara; repü- fıvonal és pályapihenésre kijelölt
közterületeken
lıtér, illetve
udvara; repülıtér,
helikopilletve helikopterterállomás, -leszál- állomás, -leszállólóhely mentén
hely mentén
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra
45
35
50
40
55
45
60
50

50

40

55

45

60

50

65

55

55

45

60

50

65

55

65

55

60

50

65

55

65

55

65

55

4. számú melléklethez
A zaj terhelési határértékei épületek zajtól védendı helyiségeiben
Sorszám
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zajtól védendı helyiség
Kórtermek és betegszobák
Kórházak, rendelıintézetek kezelı- és mőtıhelyiségei
Egyéb orvosi rendelı- és kezelıhelyiségek
Tantermek, elıadó- és foglalkoztató termek bölcsıdékben,
óvodákban és oktatási intézményekben; ülés- és
tárgyalótermek; könyvtári olvasótermek; tanári szobák;
intézmények akusztikai szempontból igényes irodahelyiségei
Lakószobák lakásokban, szociális otthonokban, üdülıkben
Lakószobák szállodákban, panziókban, munkásszállókban,
diákotthonokban, üdülıházakban
Étkezıkonyha, étkezıhelyiség lakásokban
Szállodák, panziók, üdülık, szociális otthonok,
munkásszállók és diákotthonok közös helyiségei
Éttermek, eszpresszók
Kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve
vendéglátó helyiségei; várótermek; intézmények akusztikai
szempontból kevésbé igényes helyiségei
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Határérték (L ) az L
megítélési szintre
TH
AM
(dB)
nappal 6-22 óra
éjjel 22-6 óra
35
30
35
40
40

40
45

30
35
45
50
55
60

5. számú melléklet
Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben
Sorszám

1.
2.

3.

4.

5.

A
M
3

Rezgésterhelési határérték
2
(mm/s )
A
0
3,6

10

12

200

5

6

100

10

12

200

20

24

300

30

36

600

Épület, helyiség

Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl.
mőtı)
nappal
Lakóépület, üdülıépület,
6-22 óra
szociális otthon, szálláshelyszolgáltató épület, kórház,
szanatórium lakó- és
pihenıhelyiségei
éjjel
22-6 óra
Kulturális, vallási létesítmények nagyobb
figyelmet igénylı helyiségei (pl.
hangversenyterem, templom); bölcsıde, óvoda
foglalkoztató helyiségei; orvosi rendelı
Mővelıdési, oktatási, igazgatási és irodaépület
nagyobb figyelmet igénylı helyiségei (pl.
tanterem, számítógépterem, könyvtári
olvasóterem, tervezıiroda, diszpécserközpont);
színházak, mozik nézıterei; magasabb
komfortfokozatú szállodák közös terei
Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve
vendéglátó terei; sportlétesítmények nézıtere;
középületek folyosói, elıcsarnokai
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A

max
100

6. számú melléklet
Korlátozottan mőködtethetı kültéri gépek
(a 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet és az 5/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet
szerint értelmezve)
1. Építıipari teheremelı (robbanómotoros hajtással)
2. Döngölıgép
3. Kompresszor
4. Kézi betontörı és fejtıkalapács
5. Építıipari csörlı (robbanómotoros hajtású)
6. Földtoló
7. Dömper
8. Hidraulikus vagy köteles kotró
9. Kotró-rakodó
10. Földgyalu
11. Hidraulikus nyomásfokozó
12. Villás emelıtargonca belsı égéső motorhajtással
13. Rakodógép
14. Mobil daru
15. Toronydaru
16. Hegesztıgenerátor
17. Szalagfőrész (építıipari alkalmazásra)
18. Körfőrész (építıipari alkalmazásra)
19. Kézi láncfőrész
20. Beton- vagy habarcskeverı gép
21. Beton- és habarcsemelı, -szóró berendezés
22. Szállítószalag
23. Fúrótorony (a cölöpfúró is)
24. Siló- vagy tartálykocsik töltésére és ürítésére alkalmas berendezés
25. Hidraulikus fejtıkalapács
26. Villás emelıtargonca belsı égéső motorhajtással, ellensúllyal
27. Áramfejlesztı generátor
28. Cölöpverı berendezés
29. Betonkeverı jármő
30. Tehergépjármő, nyerges-vontató,
31. Árokásó
32. Csıfektetı gép
33. Talajtömörítı homlokrakodó
34. Beton- vagy aszfaltvágó
35. Útmarógép
36. Útburkolatrakó gép
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