




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 

 















 

…/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) 



 

…/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 



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) 

 


