1
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
13/2018. (V.03.) önkormányzati rendelete
a zajvédelem helyi szabályozásáról
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában, 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 48. § (4) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási
Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. §
A rendelet célja, hogy meghatározza az ember egészséghez és egészséges környezethez
való jogának védelme érdekében a helyi zajvédelmi szabályokat.
2. A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén
zajkibocsátással járó
a) közterületi rendezvényekre,
b) magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre,
c) vendéglátó egységek teraszán, kerthelyiségében és előkertjében üzemeltetett
hangosító berendezés üzemeltetésére,
d) sport és szabadidős létesítmények területén megtartott szabadtéri rendezvények
hangosító berendezés üzemeltetésére, valamint
e) pirotechnikai termék alkalmazására.
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényre,
b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésre,
c) vallási tevékenység végzésére,
d) Szilveszter napján tartott rendezvényekre,
e) a közterületen megtartott családi napi rendezvényekre,
f) közérdekből, kárelhárítási, katasztrófavédelmi céllal figyelemfelkeltésre,
tájékoztatásra használt hangosító berendezés és zajforrás üzemeltetésére,
g) sportversenyek (mérkőzések) élő televíziós közvetítésére.
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3. Értelmező rendelkezések
3. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
1. családi napi rendezvény: a rendezvény helye szerinti városrész választott
önkormányzati képviselője által szervezett vagy támogatott, az érintett városrész
lakosságának közösségi életét szolgáló, bárki által szabadon látogatható, előre
meghirdetett időpontban megtartott rendezvény;
2. hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás, beleértve az élő
zene, élő műsor szolgáltatására alkalmas eszközt, kivéve a vezeték nélküli
fejhallgatóval üzemeltetett hangforrást;
3. magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység: olyan zajhatással
járó, háztartáson belüli tevékenység, amely alkalmas mások nyugalmának
megzavarására, így különösen lakásfelújítással kapcsolatos tevékenységek, zenélés
vagy zenehallgatás, sporttevékenység, játék, motoros gép üzemeltetése, favágás,
fűrészelés, fűnyírás, permetezés;
4. önkormányzati rendezvény: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, 100%-os
önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága, valamint önkormányzati fenntartású
intézménye által megrendezésre kerülő, vagy kizárólag önkormányzati forrás
felhasználásával megvalósuló esemény;
5. rendezvény szervezője: aki a rendezvény megvalósításához szükséges
engedélyek, hozzájárulások beszerzésére, valamint az azokban foglalt
kötelezettségek betartatására köteles;
6. Szilveszter napján tartott rendezvény: december 31. napján 16.00 órától január
1. napján 08.00 óráig tartó rendezvény;
7. vendéglátó egység terasza, kerthelyisége, előkertje: a vendéglátó egységhez
tartozó fogyasztótér;
8. zaj- és rezgésvédelmi szakértő: a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában
szereplő szakértő;
(2) E rendeletben nem szabályozott fogalmak esetében a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabályairól szóló jogszabályban meghatározott fogalmakat kell érteni.
II. Fejezet
Részletes rendelkezések
4. Közterületen megtartott alkalmi rendezvényekre vonatkozó szabályok
4. §
(1) Közterületen megtartott alkalmi rendezvény hangosító berendezése csak végleges
zajkibocsátási határértéket megállapító határozat (a továbbiakban: engedély) birtokában
üzemeltethető.
(2) A közterületen megtartott alkalmi rendezvény szervezője a rendezvény tervezett
időpontja előtt 60 nappal köteles az engedélyt megkérni.
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(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell:
a) a zaj- és rezgésvédelmi szakértő által elkészített akusztikai szakvéleményt, amely
tartalmazza a zajhatárértékek teljesíthetőségét, valamint a teljesíthetőséget
biztosító feltételeket és
b) a közterületen megtartott alkalmi rendezvény részletes programtervét.
(4) A közterületen megtartott alkalmi rendezvény helyszínét úgy kell kiválasztani, a
hangosító berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben
zavarja a környéken élők és az egészségügyi, köznevelési, szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi intézmények, valamint a vallás gyakorlására szolgáló épületekben
tartózkodók nyugalmát.
(5) Az engedély a rendezvény szervezőjét nem mentesíti a tevékenység végzéséhez
szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.
5. §
(1) A közterületen megtartott alkalmi rendezvényekre vonatkozó, jelen alcímben
szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző
jár el.
(2) A jegyző a zajkibocsátási határértéket a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló jogszabályban és a zajkibocsátási határértékek
megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló
jogszabályban foglalt előírások alapján állapítja meg.
(3) A zajkibocsátási határértékek megállapítása során a védendő területeket Szeged
Megyei Jogú Város településrendezési terve szerinti övezeti besorolás alapján kell
meghatározni.
(4) A jegyző a zajkibocsátási határértékek megállapítását megtagadhatja, ha az alkalmi
közterületi rendezvény tervezett időpontját megelőző 2 évben a rendezvény
szervezőjével szemben e rendeletben foglaltak be nem tartása következtében a közösségi
együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt közigazgatási bírságot szabtak ki.
(5) A jegyző által megállapított zajkibocsátási határértéket nem haladhatja meg a
közterületen megtartott alkalmi rendezvény hangosító berendezéseinek zajterhelése,
zajkibocsátása.
(6) A közterületen megtartott alkalmi rendezvény – kivéve az állami és önkormányzati
rendezvényeket - hangosító berendezései nappal 8:00 – éjjel 24:00 óra között
üzemeltethetőek.
(7) A jegyző a zajvédelmi követelmények teljesülése érdekében az engedélyben előírhatja
a rendezvény szervezője részére a zaj- és rezgésvédelmi szakértő általi, hitelesített
műszerrel történt beállító és ellenőrző mérés elvégzését az alkalmi rendezvény ideje
alatt, amelynek eredményét a rendezvény szervezője az engedélyben meghatározott
időpontig köteles megküldeni a jegyző részére.
(8) A közterületen megtartott alkalmi rendezvény szervezője köteles az engedélyt a
rendezvény helyszínén tartani és a jegyző felhívására megmutatni.
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(9) A jegyző hivatalból, valamint kérelem alapján ellenőrizheti a zajkibocsátási
határértékek betartását.
5. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységeire vonatkozó
szabályok
6. §
Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó tevékenységet hétköznapokon
nappal 07:00-20:00 óra, hétvégén és munkaszüneti napokon nappal 08:00-19:00 óra között
lehet végezni. Az azonnali hibaelhárítási, rendkívüli kárelhárítási és balesetveszély
elhárítására irányuló munkavégzés ettől eltérő időpontban is végezhető.
6. Közterületen megtartott rendezvényekre vonatkozó szabályok
7. §
Közterületen megtartott rendezvény – kivéve az állami és önkormányzati rendezvényeket
- hangosító berendezései nappal 8:00 – éjjel 24:00 óra között üzemeltethetőek.
7. Vendéglátó egységek teraszán, kerthelyiségében és előkertjében üzemeltetett
hangosító berendezések működtetésére vonatkozó szabályok
8. §
Vendéglátó egységek teraszán, kerthelyiségében és előkertjében hangosító berendezés
csak
a) vasárnap – csütörtök napokon nappal 08:00 – 22:00 óra között, valamint
b) péntek – szombat napokon, valamint a munkaszüneti napokat megelőző napon
nappal 08:00 – éjjel 24:00 óra között
üzemeltethető.
8. Sport és szabadidős létesítmények területén megtartott szabadtéri
rendezvényekre vonatkozó szabályok
9.§
Sport és szabadidős létesítmények területén megtartott szabadtéri rendezvény – kivéve
az állami és önkormányzati rendezvényeket - hangosító berendezései pénteken és
szombaton, valamint a munkaszüneti napokat megelőző napon nappal 8:00 – éjjel 24:00
óra között, további napokon nappal 8:00 – 22:00 óra között üzemeltethetők.
9. Pirotechnikai termékek alkalmazására vonatkozó szabályok
10. §
Zajt keltő pirotechnikai terméket nappal 10:00 - 22:00 óra között lehet felhasználni,
alkalmanként legfeljebb 30 percig terjedő időtartamban.
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III. fejezet
Záró rendelkezések
10. Hatályba léptető rendelkezések
11. §
E rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a zajvédelem helyi
szabályozásáról szóló 30/2008. (IX. 30.) Kgy. rendelet hatályát veszti.
11. Módosító rendelkezések
12. §
(1) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (XI. 24.)
önkormányzati rendelet 3. sz. melléklet „A jegyző Közgyűléstől átruházott hatáskörei”
„Egyéb ügyekben” cím 4./-5./ pontjainak helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4./ Dönt a közterületen megtartott alkalmi rendezvények hangosító berendezéseinek
zajkibocsátási határértékének megállapításáról vagy annak megtagadásáról.
(a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet 5. §
(2) és (4) bekezdés)
5./ Hivatalból, valamint kérelem alapján ellenőrizheti a közterületen megtartott alkalmi
rendezvények hangosító berendezéseinek zajkibocsátási határértékének betartását.
(a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet 5. §
(9) bekezdés)”
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 27/2016. (XI. 16.) önkormányzati
rendelet a következő 6/A. alcímmel és 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. Helyi zajvédelemmel kapcsolatos közösségellenes magatartások
6/A. §
(1) A közösségi együttélés szabályait megsérti és 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható, aki a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
közterületen megtartott alkalmi rendezvényekre vonatkozó rendelkezéseit megsérti.
(2) A közösségi együttélés szabályait megsérti és 50.000 Ft-ig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható, aki a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységekre vonatkozó rendelkezéseit
megsérti.”
Dr. Botka László sk.
polgármester

Dr. Mózes Ervin sk.
címzetes főjegyző

Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2018. április 27-én
tartott ülésén.
Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Közlönyében.

