




 

                                     1.melléklet Pomáz Város Polgármesterének /2021. (II.11.) sz. határozatához 

 

 

Általános indokolás 

 

Az önkormányzatok által rendeletben szabályozható helyi közügyek közül különösen fontosak 

a környezetvédelmi kérdések. Ezen belül is a helyi zajvédelem szabályozása egy kiemelt 

jelentőségű kérdés. Pomáz Város Önkormányzata a korábban hatályos és 2009-ben hatályon 

kívül helyezett 17/2003. (VI. 17.) sz. önkormányzati rendelet helyett az előterjesztésben foglalt 

tárgykörökben helyi rendelet alkotását határozta el. A rendelet figyelembe veszi a vonatkozó 

alaptörvényi és törvényi szintű előírásokat, az országos részletszabályokat és az azok alapján 

az Alkotmánybíróság és a Kúria Önkormányzati Tanácsa döntései révén kialakult 

joggyakorlatot. A helyi rendelet rendelkezik egyfelől az egyes, szabályozás alá vont 

tárgykörökről, illetve a kapcsolódó eljárási rendelkezésekről, továbbá az előírások 

megsértéséért kiszabható jogkövetkezményekről is. 

 

Részletes indokolás 

 

1. § 

A szakasz a rendelet célját tartalmazza, és egyúttal utal a távlati célja, az egészséges 

környezethez való jog védelmére, amely tulajdonképpen a jogszabályalkotás alapját képezi. 

2. § 

A szakasz a rendelet tárgyi hatályát rendezi, mind pozitív (mi tartozik az önkormányzat 

szabályozási körébe), mind negatív (mi nem tartozik az önkormányzat szabályozási körébe) 

megközelítésben. A tárgyi hatály alá tartozó szabályozási tárgykörök valójában azok a 

kérdések, amelyek a magasabb szintű jogszabályok és a kialakult bírói gyakorlat alapján 

önkormányzati jogalkotás tárgyát képezhetik.  

3. §  

A szakasz definíciós részt tartalmaz az alkalmazott kifejezések egységes értelmezése 

érdekében. 

4. § 

A szakasz megtiltja a mozgóárusításhoz kapcsolódóan hangosító berendezés használatát a 

település teljes területén munkaszüneti napokon, és este 8 és reggel 8 óra között egyéb napokon. 

5. § 

A szakasz a közterületi alkalmi rendezvényeket szabályozza. Egyfelől előírja, hogy azokat a 

lehető legkevesebb zavarást okozó helyszínen kell megtartani. Másfelől minden rendezvényt 

bejelentési kötelezettséghez köt, végül egyes rendezvényeket, valamint minden rendezvényen 

a hangosító berendezések használatát engedélyhez köti. Előírja továbbá, hogy a 

rendezvényeken a megfelelő iratokat készenlétben kell tartani, és az ellenőrzés megkönnyítése 

végett bevezeti, hogy a rendőrséget és a közterület felügyeletet a hatóságnak a rendezvényekkel 

kapcsolatos döntéseiről tájékoztatni kell. A rendezvény szervezője az engedélyt vagy a 

jóváhagyott bejelentést a helyszínen köteles tartani. 

6. § 



A szakasz időben korlátozza a zeneszolgáltatással járó üzletek működését a lakóházak 100 

méteres körzetében.  

7. § 

A szakasz a magánszemélyek házi és ház körüli zajkeltő tevékenységét szabályozza. Egyfelől 

időkorlátot határoz meg rájuk, valamint általános jelleggel előírja a szakasz a lakótársak 

nyugalmának tiszteletben tartását. 

8. § 

A szakasz a szerelési, javítási munkálat, illetve ezekhez kapcsolódó rakodási és anyagmozgatási 

munkákat korlátozza időben. 

9. § 

A szakasz a rendezvények bejelentésére és a hangosítás engedélyezésére eljárási 

rendelkezéseket vezet be és részletezi a bejelentéshez és az engedélykérelemhez szükséges 

mellékleteket és határidőket. 

10. § 

A szakasz a hatályba lépést rendezi, valamint módosítja a közösségi együttélés alapvető 

szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló helyi rendeletet, és a 

zajvédelmi rendelet megsértésének esetére az ott alkalmazott jogkövetkezményeket rendeli 

alkalmazni. 

 

Kelt: Pomáz, 2021.február 10. 

 

 

 

                                                                                                                      Leidinger István 

                                                                                                                         polgármester 
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                                          2.melléklet Pomáz Város Polgármesterének /2021. (II.11.) sz. határozatához 

 

 

Pomáz Város Önkormányzata 

…/2021. (…. ….) sz. rendelete 

a zajvédelem helyi szabályozásáról 

 

 

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (1) bekezdésében és 48. § (4) bekezdésének f) 

pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 

(1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv 

véleményének kikérése után, a következőket rendeli el: 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. § 

(1) A rendelet célja, hogy az egészséges környezethez való jog védelme érdekében 

szabályozza Pomáz Város területén a zajvédelmet. 

(2) A rendelet célja különösen, hogy megállapítsa a helyi zajvédelem szabályait. 

 

2. § 

(1) A rendelet hatálya az alábbi tevékenységekre terjed ki: 

a) mozgó árusítás, 

b) kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvények, 

c) a b) pont szerinti rendezvényeken a hangosító berendezések üzemeltetése és az élőzene-

szolgáltatás, 

d) vendég-forgalommal együtt járó, zene-szolgáltatást végző egységek nyitvatartásának 

szabályozása, 

e) tűzijáték, 

f) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó tevékenységek, és 

g) szerelési, javítási munkálatok. 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az alábbi tevékenységekre: 
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a) a Pomáz Város Önkormányzata, illetve a tulajdonában lévő intézmények által 

megrendezett, kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvények, 

b) vallási tevékenység végzése, 

c) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények, 

d) az önkormányzat által támogatott kulturális rendezvények, 

e) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések, 

f) közérdekből, kárelhárítási, polgári védelmi céllal figyelemfelkeltésre, 

megkülönböztetésre, tájékoztatásra használt hangosító berendezés és zajforrás 

üzemeltetése, 

g) a közterületek hó- és síkosságmentesítésére, továbbá az önkormányzati zöldterületek 

ápolására szolgáló tevékenységek során igénybe vett berendezések és gépek, 

h) a december 31. napján 20:00 órától január 1. napján 04:00 óráig tartó rendezvények. 

 

3. § 

E rendelet alkalmazásában: 

1. közterületi rendezvény: közterületként nyilvántartott, vagy közforgalomnak átadott 

magánterületen szervezett, alkalmi jellegű, tíznél több személy részvételével megtartott, 

kulturális, szabadidős vagy sportcélú esemény; 

2. vendéglátó-terasz, kerthelyiség, előkert: vendéglátóhelyhez vagy vendéglátó egységhez 

tartozó (beleértve a közterület-foglalási engedély birtokában használt területet is) kültéri 

fogyasztótér, vendégtér; 

3. szabadnap: minden naptári hét szombati napja, amennyiben nem minősül munkaszüneti 

napnak; 

4. munkaszüneti nap: minden naptári hét vasárnapja, továbbá minden évben: január 1., 

március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., 

november 1. és december 25-26. 

 

II. A helyi zajvédelem részletes szabályai 

 

4. § 

Hirdetés, illetve figyelemfelhívás céljára szolgáló hangosító eszköz használata, mozgóbolt 

hangosító berendezéssel történő reklámozása munkaszüneti napokon egész nap, továbbá 

munka- és szabadnapokon este 20:00 óra és reggel 8:00 óra között tilos. 

 

5. § 

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó közterületi rendezvényre, a közterületi rendezvényen 

hangosító berendezés üzemeltetésére vagy élőzene-szolgáltatásra az alábbi szabályok 

vonatkoznak:  

a. A közterületi rendezvények helyszíne úgy választandó meg, hogy annak zajhatása 

a lehető legkisebb mértékben zavarja a helyszín környezetében élők, a 

szálláshelyek, irodaépületek, az egészségügyi, oktatási és szociális intézmények, 
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gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények, vallásgyakorlásra szolgáló intézmények 

és a közigazgatási szervek tevékenységét, valamint a kegyeleti szolgáltatást.  

b. A c. pontban foglalt esetet ide nem értve, az e rendelet hatálya alá tartozó 

közterületi rendezvény csak a 9. § szerint tett előzetes bejelentést követően 

tartható meg. A bejelentéshez a jelen rendelet 1. sz. mellékletében található 

formanyomtatvány alkalmazandó. 

c. A nappali (6:00 és 22:00 óra közötti) időszakban 1 órát meghaladó időtartamú, és 

az éjszakai (22:00 és 6:00 óra közötti) időszakban bármilyen időtartamú, e 

rendelet hatálya alá tartozó közterületi rendezvény megtartása során hangosító 

berendezést üzemeltetni, élőzenét, műsort szolgáltatni csak a 9. § (4) bekezdés 

szerinti engedély alapján, az engedélyben előírt feltételek betartásával szabad. Az 

engedély kérelem előterjesztéséhez a jelen rendelet 2. sz. mellékletében található 

formanyomtatvány alkalmazandó. 

d. A rendezvény helyszíni kapcsolattartója a jóváhagyott bejelentést vagy az 

engedélyt köteles a rendezvény helyszínén tartani és azt az eljáró hatóság 

felhívására felmutatni. 

(2) A jegyző a jóváhagyott bejelentéseket és a kiadott engedélyeket tájékoztatásul 

haladéktalanul megküldi az illetékes rendőrségnek és az önkormányzat által működtetett 

közterület felügyeletnek. 

 

6. § 

Lakóház 100 méteres körzetében vendéglátó-terasz, kerthelyiség, illetve vendég-forgalommal 

együtt járó, zene-szolgáltatást végző üzlet az éjszakai időszakban (22:00 és 6:00 óra között) 

nem üzemelhet. 

 

7. § 

(1) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó tevékenységek különösen a házi, 

a ház körüli vagy a kerti munkák végzése, amelynek során akár kézi, akár gépi 

berendezéssel (különösen: robbanó motoros fűnyíró, robbanómotoros permetező, motoros 

fűrész, kerti traktor, sarokcsiszoló) a környezetben a környéken lakókat vagy 

tartózkodókat zavaró zajt keltenek.  

(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, kivéve a közterületek 

hó- és síkosság-mentesítésére szolgáló tevékenységeket. 

(3) Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, zajjal járó tevékenységek 

a) munkanapokon 07:00 és 20:00 óra között, 

b) szabadnapokon és munkaszüneti napokon 09:00 és 18:00 óra között végezhetők. 

(4) Lakóépületben napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, a mások nyugalmát 

indokolatlanul zavaró zajos magatartástól és tevékenységtől. Lakóépületben 

híradástechnikai- és szórakoztató eszközök és háztartási gépek csak úgy működtethetőek, 
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illetve játék vagy sporttevékenység csak úgy végezhető, hogy az mások nyugalmát ne 

zavarja. 

(5) A jelen §-ban rögzített korlátozások nem vonatkoznak a rendkívüli kárelhárítás miatt 

indokolt tevékenységek végzésére. 

 

8.§  

(1) Szerelési, javítási munkálat, illetve ezekhez kapcsolódó rakodási és anyagmozgatási 

munkálat 

a) belterületen munkanapokon 07:00 és 18:00 óra között, szabadnapokon 08:00 és 17:00 óra 

között, 

b) külterületen munkanapokon 07:00 és 19:00 óra között, szabadnapokon 08:00 és 18:00 óra 

között végezhető. 

(2) A jelen §-ban rögzített korlátozások nem vonatkoznak a rendkívüli kárelhárítás miatt 

indokolt tevékenységek végzésére. 

III. Eljárási rendelkezések 

9. § 

(1) Kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvény bejelentésének tudomásulvételéről, 

továbbá kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvényen hangosító berendezés 

üzemeltetésének, élőzene, műsor szolgáltatásának engedélyezéséről, a közigazgatási 

bírság kiszabásáról átruházott hatáskörben a jegyző dönt. 

(2) Az 5. § (1) bekezdés b. pontja szerinti bejelentést a rendezvény szervezője a rendezvény 

tervezett megkezdése előtt legalább 8 nappal köteles benyújtani. 

(3) Az 5. § (1) c. pontja bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet a rendezvény szervezője a 

rendezvény tervezett megkezdése előtt legalább 8 nappal köteles benyújtani. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott bejelentéshez és a (3) bekezdésben meghatározott 

engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: 

a) a terület igénybevételére vonatkozó érvényes közterület-használati megállapodást, vagy az 

erre irányuló kérelem benyújtását igazoló dokumentumot, amennyiben jogszabály ilyen 

megállapodás kötését írja elő, valamint 

b) a helyszínrajzot, melyen fel kell tüntetni az igénybe vett területet - az adott rendezvénytől 

függően - a hangosító berendezés, a színpad és a hangszórók elhelyezését, valamint a zajjal 

várhatóan érintett ingatlanok típusát és elhelyezkedését, és 

c) amennyiben a bejelentő, illetve a kérelmező nem természetes személy vagy nem 

személyesen jár el, a képviseletében eljáró személy képviseleti jogát igazoló eredeti, hiteles 

dokumentumot. 

(5) A (3) bekezdésben meghatározott engedély iránti kérelemhez mellékelni kell ezen felül: 

a) az üzemeltetni tervezett zajforrás megnevezését és műszaki leírását, valamint 

b) azokat a dokumentumokat, amelyekből megállapítható a zajforrás várható zajkibocsátása és 

a hatásterületen várható zajterhelés, és 
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c) a többnapos vagy az éjszakai időszakban (22:00 és 6:00 óra között) is tartó rendezvény 

esetében a várható zajkibocsátásról és zajterhelésről készített zajvédelmi szakértői véleményt. 

(6) Amennyiben a kérelemben közölt adatokból az állapítható meg, hogy az üzemeltetni 

kívánt zajforrásból származó zaj a környéken élők nyugalmát, vagy a zajforrás hatásterületén 

lévő intézmények működését indokolatlanul zavarná, akkor a 5.§ (1) bekezdés c. pontja 

szerinti engedélyben a zajforrás üzemeltetésének időtartamára, teljesítményére vonatkozó 

korlátozás írható elő, vagy az engedély megadása megtagadható. 

(7) A 5. § (1) bekezdés c. pontja szerinti engedélyben - indokolt esetben - a rendezvény 

szervezője részére előírható a zajforrástól származó zajterhelés műszeres vizsgálata és 

zajvédelmi szakvélemény utólagos benyújtása. 

 

IV. Záró rendelkezések 

10. § 

(1) Jelen rendelet 2021. … 1-én lép hatályba.  

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 

jogkövetkezményeiről szóló 26/2020. (XI. 02.) rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (3) 

bekezdésében szereplő felsorolás a 18/A. §-sal egészül ki. 

(3) Az R. az alábbi 10. alcímmel egészül ki: 

 

„10. A zajvédelem helyi szabályainak megsértése 

 18/A. §  

 

Aki a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló …/2021. (…. ….) sz. rendelet 4. §, 5. §, 6. §, 7. 

§ és 8. §-ában foglalt kötelezettségeit megszegi, megsérti a közösségi együttélés alapvető 

szabályait.” 

 

Pomáz, 2021. február … 

 

 

polgármester                                                                jegyző 

 

Kihirdettem: 

Pomáz, 2021. … 

 

jegyző
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                                                             …/2021. (…. ….) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

Bejelentő lap kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvényhez 

1. A bejelentő 

1.1 Neve  

1.2 Lakcíme/székhelye: 

1.3 Elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím) 

  

2. A helyszíni kapcsolattartó 

2.1 Neve 

2.2 Lakcíme 

2.3 Elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím) 

  

3. A rendezvény 

3.1 Megnevezése 

3.2 Helyszíne 

3.3 Időtartama (- tól -ig) 

3.4 Résztvevők száma 

 

4. Az alkalmazott zajforrások, hangosító berendezések 

4.1 Rövid leírása (típus, teljesítmény): 

4.2 Üzemeltetésének helyszíne (a 13.§ (4) bekezdés b) pontja szerint csatolt helyszínrajzzal 

összhangban):  

4.3 Üzemeltetésének időtartama:  

Kelt:  

Bejelentő aláírása (bélyegzője) 
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                                                             …/2021. (…. ….) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

 

Engedély kérelem  

a kizárólag közterületen megtartott, alkalmi rendezvényen hangosító berendezés 

üzemeltetésére vagy élőzene-szolgáltatásra 

 

1. A kérelmező 

1.1 Neve  

1.2 Lakcíme/székhelye 

1.3 Elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím) 

  

2. A helyszíni kapcsolattartó 

2.1 Neve 

2.2 Lakcíme 

2.3 Elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím) 

  

3. A rendezvény 

3.1 Megnevezése 

3.2 Helyszíne 

3.3 Időtartama (- tól -ig) 

3.4 Résztvevők száma 

3.5 A rendezvényprogram bemutatása: 

 

4. Az alkalmazott zajforrások, hangosító berendezések 

4.1 Bemutatása 

4.2 Üzemeltetésük helyszíne (a 13.§ (4) bekezdés b) pontja szerint csatolt helyszínrajzzal 

összhangban):  

4.3 Üzemeltetésének időtartama 
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4.4 Az alkalmazott zajforrások hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása a 13.§ (4) 

bekezdés b) pontja szerint csatolt helyszínrajzzal összhangban (közterület elnevezése, 

házszám)  

 

 

Kelt:  

  

Kérelmező aláírása (bélyegzője) 

 



                                           3.melléklet Pomáz Város Polgármesterének /2021. (II.11.) sz. határozatához 

 

 

Hatásvizsgálat 

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

a Pomáz Város Önkormányzata …/2021. (…. ….) sz. rendelettervezetéhez a zajvédelem helyi 

szabályozásáról 

 

Társadalmi-gazdasági hatása: van.  

A rendelet előreláthatólag csökkenti a településen a szabályozási körébe vont tevékenységekből 

származó zajt. Ezt oly módon éri el, hogy egyfelől ezen eseményeket, előfordulásokat csökkenti 

(pl. megtilt bizonyos területeken egyes tevékenységeket), másfelől a végzésükre általános előírást 

tartalmaz, továbbá egyes zajkeltő tevékenységeket időkorlátok közé szorít, végül pedig 

bejelentéshez és engedélyhez köti azokat. Mindezek kombinált hatásaként előreláthatólag a 

településen az ezen tevékenységekből származó zaj csökkenni fog. Ezt hivatottak előmozdítani a 

tervezetben szereplő jogkövetkezmények is. 

Költségvetési hatása: van. 

Kiadásként jelentkezik a rendezvény bejelentések és hangosítás engedélyezések ügyintézésének 

munkaerőköltsége, bevételként pedig a jogsértésekért kiszabott bírságok.  

Környezeti, egészségügyi következményei: A szabályok betartása kapcsán jobb, komfortosabb, 

egészségesebb környezet alakulhat ki a településen. A fentieket megismételve, a rendelet 

szabályozási körébe vonható tevékenységekből származó zajkibocsátás csökkenni fog. Ez 

kevesebb zavarást, stresszt, így kis mértékben javuló egészségi állapotot okoz azokban, akik eddig 

az ilyen jellegű zaj zavaró hatásától szenvedtek. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: van. 

A rendezvény bejelentések és a hangosítás engedélyezések adminisztratív terheket jelentenek a 

szervezőknek, míg a kérelmek elbírálása és a meghozott döntéseknek a rendőrség, valamint a 

közterület felügyelet felé történő megküldése, valamint a helyszíni ellenőrzések a közigazgatási 

ügyintézésre nézve jelentenek kis mértékű teher növekedést. 

Egyéb hatása: van. 

A településen lakók számára irányadóként, hivatkozási alapként szolgál majd a rendelet, és 

egyértelmű helyzetet teremt arra nézve, hogy az esetleges zavaró zajok kibocsátóinak magatartása 

jogszerű-e vagy sem.  

A rendelet megalkotásának szükségessége (okok, indokok): A folyamatosan változó jogszabályi 

környezet és a gyakorlati életben tapasztalt változások miatt vált szükségessé. A rendelet 

megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: a környezet védelmének érdekében 

szabályozni szükséges a zajjal járó tevékenységek folytatását, így eljárni és intézkedni lehet a 

település területén azokkal szemben, akik a társadalmi együttélés íratlan szabályait önként betartani 

nem képesek. A rendelet megalkotásával megvalósulnak a helyben elérni kívánt célok.  



A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:  

- személyi: rendezvény bejelentések és hangosítás engedélyezések ügyintézésére alkalmas 

közigazgatási szakember 

- szervezeti: rendezvény bejelentések és hangosítás engedélyezések ügyintézése Ákr. alapján, 

illetve kapcsolattartás a rendőrséggel és a közterület felügyelettel 

- tárgyi: zajterhelés mérésre alkalmas műszer 

- pénzügyi: … 


