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Budapest-Csepel ~nkonnan~zatimak Kepviselb-testiilete a helyi onkormanyzatok es 
szerveik.. . feladat- es hataskoreiral szolo 199 1. evi XX. tv. 85.8 .(I) e. bekezdesebsn 
foglalt felhatalmazas alapjan, a zaj- es rezgesvedelernre vonatkozo 1211983. (V. 12.) 
MT rendelet 27. 5-ha s az egyes kornyezet- es tenneszetvedelmi jogszabalyok 
~nodosi tas~ol ,  valarnint a jegyza kornyezet- es tenneszetvedelmi feladat- es 
hataskorera1 szolo 2411992. (1.28.) Korm. rendelet 10. 8-$a valo hivatkozassal az 
alabbi rendeletet alkotja. 

i 
A rendelet hatalya kiterjed Csepel kozigazgatasi teriileten a kulturalis, szorakoztato, 
ksreskedelmi, udiilesi, sport es egyeb, hasonlo rendeltetesu letesitmenyekben, tovabba a 
helyi hirkozlesi, vagy hrdetesi es r e k l h  celokra alkahnazott hangosito berendezesek 
m-iikodtetesevel kapcsolatban betartando zajvedelmi el6irasokra. 

A rendeletben foglalt elairasokat azon letesitmtnyek idaszakos, vagy rendszeres 
miikodese sorim kell foganatositani, amelyeknek a szabadban elhelyezett hangosito 
berendezese van, vagy a letesitmeny zh-t tereibal a. hangosito berendezes miikodtetese 
sorim zajt bocsat ki a kornyezetbe, illetve az epuletszerkezeten keresztiil a szomszed.os 
lktesitmenyekbe. 

E rendelet alkalmazasaban hangosito berendezesnek mindsiil bannely hangszoro, 
hangfal, vagy mas miisorfoiras. Miisorzajnak minasiil barn~ely hangosito berendezCst61 
szamazo, szabadba kjjuto, vagy mas rendeli-etesii heiyisigbe atterjed6 llang. 



A hangosito berendezeseket miikodtetd letesitrnenytdl s z h a z o  zaj tnegengedett 
zajterhelesi hatirertekeit az 1. sz. tablizat tartalmazza. 

A hatirertekek a hangosito berendezes iizemeltetesi rendjenek megfelelden a 2. sz. 
tablazat szerirlt modositandok. 

A hatherteket csokkenteni kell, ha a zajtol vedendd epiiletnel egyidejdeg 2, vagy tobb 
hangosito berendezes zaja is ervenyesiil. 
A csiikkentes merteke ket zajforras eseten 3 dB, hhom, vagy tobb zajfon-as eseten 6 

f '\ 
dB. 

Belteri zajterhelesre vonatkozoan, valamint egeszsegiigyi, szocialis es oktatasi 
intezmenyek kornyezeteben, vagy a fokozott vddelem egyeb indokai alapjh a 
hathertek 5 dB-lel csokkenthet?,. 

A hangosito berendezeseket miikodtetd letesitmCnyt61 s z h a z o  zajterheles 
megengedett hatarerteket az engedelyez?, hatoshg a kornyezeti zaj eseteben a 4.-7. 5 .  
alapjh, epiileten beliili zaj esetkben a mindenkori emenyes allami szabvhy (jelenleg 
az MSZ 1815 1/1-82.) elairasainak megfelel6en dlapitja meg. 
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9.5. . 
A megengedett hathkrtekeket a mindenkori szabvany (jelenleg az MSZ 18 15011-83 .) 
szerinti megitelesi pontokon kell figyelembe venni. 



A hatarertek megallapitasanal nappali iddszak alatt a 6-22 ora kozotti iddtartamot, ejeli 
iddszak alatt a 22-6 ora kozotti iddtartamot kell szamitasba venni. 

Uj hangosito berendezest telepiteni, uzembe helyeni, illetve meglevd hangosito 
berendeztst iizemeltetni csak abban az esetben szabad, ha az attol s z h a z o  zajterheles 
nern haladja meg az e rendeletben foglalt zajterhelesi hatirertkket. 
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Uj hangosito berendezes telepiteset, illetve alkalmazasat a letesitmeny iizemeltetdje az 
alkalinazast megeldzden engedelyeztetni koteles. 
Az engedely iriinti kerelemhez akusztikai szakertdi velemknyt kell csatolni, amely 
igazolja, hogy a hangosito berendezes mukodtetese s o r h  az nem lepi thl a 
kornyezetben megengedett zajterhelesi hatherteket, illetdleg meghathozza, h o ~ v  a 
hathrertekek teljesulesehez milyen mGszaki, vagy egyeb felteteleket kell teljesiteni. 

Az akusztikai szakertdi velemknynek minden. esetben tartalrnaznia kell az 
engedelyezendd letesitmeny i s  a szomszidos vedendd helyiseg(ek) kozom 
hangszigeteles-vizsgalat eredmenykt. 

A kerelemben meg kell jelolni a zajos tevekenyskg napjainak egy hetre es6 s z h a t ,  a 
napi kezdes es befejezes iddpontjat, valamint a zajkeltes modjat. 

Meglev6 hangosito berendezes iizemeltetesehez az . iizemeItet6 a rendelet 
hatalybalip0set kovetd 1 even belul a 12. 5-nak megfelelden, illetve tenyleges meres 
alapjan koteles ismetelten engedilyt kirni. 



A hangosito berendezesek miikodesevel kapcsolatos hatosagi tevekenyseget Budapest- 
Csepel Onkormimyzata Polgarmesteri Hivatalanak jegyzaje latja el. 

A hangosito berendezesek altal okozott zajra vonatkozo bejelentes eseten a hatosag 
ellen6rz6 zajvizsgalatot vegeztet. Amennyiben a vizsgalat a megengedett zajterhelesi 
hatirertek tiillepeset bizonyitja, a zajvizsgalat koltsCget a berendezes iizemeltet6je 
koteles viselni. 

Amennyiben a hangosito berendezest az iizemelteta az engedelyben foglaltaictol 
elteraen iizemelteti, fel kell szolitani az engedelyt61 elterd allapot megsziintetesere. 
Az engedelyt61 elter6 berendezes miikodeset fel kell fiiggeszteni. 
Ha a hangosito berendezes iizemeltet6je a felszolitasnak nem tesz eleget, a berendezes 
tovabbi iizemelteteset meg kell tiltani. 

Az e rendelet hatalya ala tartozo letesitmenyekben a kozonsegt61 sz6rmazo zajokra 
zajterhelesi hatirerteket nem lehet megallapitani, illetve az ilyen zajok meressel nem 
vizsgalhatok. 

Amennyiben a kozonsegt61 s z h a z o  zajok a 1etesitmCny szokasos miikodese mellett is 
panaszra adnak okot az egyeb rendeltetesii szomszedos helyisegekben, a hatosag 

' ' el6irja az iizemeltet6 reszere a letesitmeny es a szomszedos helyisegek kozotti 
epiiletszerkezetnek az ervenyben lev6 epitesi eldirasok szerinti leghang - es 1Cpeshang- 
szigetelCsCt. 
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18. g. 

E rendelet a kihirdetes napjail Iep hatalyba. 

ZBradCk: Kihirdetve 1994. oktober 18-in. 






