
KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

58/2004(XII.22) rendelete 
 

a zajvédelem és az üzletek nyitva tartásának 
helyi szabályairól 

 
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete a város lakói életminőségének fenntartása érdekében- 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló módosított 1991. évi XX. tv. 85. §-a, 
valamint a 2005. évi CLXIV. törvény  12.§ (5) bekezdése alapján biztosított hatáskörében 
eljárva- az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet hatálya 

1. §  

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, 
valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó, vagy 
ideiglenes jelleggel Kiskunhalas város közigazgatási területén tartózkodnak, 
működnek, illetve tevékenységet folytatnak. 

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már 
működő létesítmények, így különösen: 

a) a kulturális és művelődési intézmény, sportpálya, 
b) vendéglátóipari, kereskedelmi és szórakoztatóipari létesítmény, üdülő, 

panzió, kemping,  
c) térzene, tűzijáték, cirkusz, szabadtéri programok, 
d) játékterem, autóbusz és vasúti pályaudvar,  
üzemeltetése során a hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre, 
zeneszolgáltatásra, tájékoztatásra használt szabad, vagy zárt térben elhelyezett 
bármilyen, a környezetbe zajt kibocsátó berendezések működésére, valamint a 
kereskedelmi és vendéglátóegységek nyitvatartási idejének megállapítására. 

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra: 
a) amelyet vagyonvédelmi célokat szolgáló, intenzív hangjelzéssel üzemelő 

riasztó berendezés okoz, 
b) amely természeti csapás elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekű 

célból (pl. meghibásodás vagy katasztrófa elhárítás céljából) keletkezik, 
c) amely az 1.§ (2) bekezdésben meghatározott létesítmények közönségétől 

származik és amelyre határértéket nem lehet megállapítani 
(csendháborítás).  



Fogalom meghatározások 

2. §  

E rendelet alkalmazásában: 
a) csendes övezet kialakítására kijelölt területek: a rendeltetése miatt fokozott 

védelmet igénylő egészségügyi, szociális, oktatási intézmények, templomok, 
temetők, lakóterületek és azok 100 m-es körzete. 

 
b) lakóterület: a település szerkezeti tervben lakóterületként, településközponti 

vegyes területként és központi vegyes területként jelölt területek; 
c) egyenértékű A-hangnyomásszint: a zajhatás A-súlyozó szűrővel értékelt 

hangnyomásszintjeinek a megítélési időre vonatkozó effektív értéke; 
d) egyidejűleg működő hangosító berendezések: a védendő létesítmény 

szempontjából egynél több egyidejűleg működő hangosító berendezés 100 m 
(tapasztalati érték) távolságon belül; 

e) hangosító berendezés: a rendelet szerint ide tartozik bármilyen műszaki 
berendezés, amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki, 
kivéve a kis teljesítményű, kizárólag háttérzenét szolgáltató berendezések (pl.: 
áruházak belső hangosítása, üzletek, boltok, szolgáltatók dolgozói, vendégei 
részére szolgáltatott halk zene, rádió, televízió); 

f) megítélési idő: a zajterhelést okozó hatás értékelési időtartama. A megítélési 
idő nappali időszakban a legnagyobb mértékadó A-hangnyomásszintet adó, 
folyamatos 8 óra, éjszakai időszakban a legnagyobb mértékadó A-
hangnyomásszintet adó folyamatos félóra; 

g) mobil üzemeltetés: a műsorszórás közben a hangosító berendezés változtatja a 
helyét; 

h) szabadtéri üzemeltetés: műsorszórás szabadtéren vagy építmény helyiségében, 
jellemzően nyitott nyílászárók mellett; 

i) zajkibocsátási határérték (emisszió): a zajforrás által okozott zajnak a 
mérőfelületen megengedett legnagyobb értéke, melynek a mérőfelület minden 
pontján teljesülni kell; 

j) zajterhelés: a védendő helyen megvalósuló egyenértékű A-hangnyomásszint; 
k) zajterhelési határérték (immisszió): a különböző környezeti zajforrásoktól 

származó együttes zajterhelés megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintje 
a mérőfelületen (a védendő létesítmények előtt 2,0 m-rel /MSZ 18150-1/98/ 
immissziós zajjellemzők vizsgálata), valamint a védendő létesítmény 
belsejében (lakószoba) csukott nyílászárók mellett engedélyezett 
hangnyomásszint; 

l) zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület: zajterhelés szempontjából az 
átlagosnál kedvezőbb adottsággal rendelkező terület; 

m) zárttéri üzemeltetés: műsorszórás valamely építmény zárt helyiségében, 
jellemzően zárt nyílászárók mellett; 

n) diszkó: a rendelet értelmezésében olyan szórakoztató egység, ahol az 
elsődleges gépzene, vagy élőzene műsorszerű szolgáltatása és nyilvános 
meghirdetése mellett, másodlagosan (kiegészítésképpen) vendéglátó 
tevékenység is folyik; 



o) közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 
tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki 
használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb 
ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről szóló 
külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Működéssel kapcsolatos szabályok 

13. §  

 
 

Engedélyezési eljárás 

4. § 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezés működtetése és/vagy élőzene 
szolgáltatása engedélyköteles, a zajkibocsátási határérték kiadására kérelmet kell 
benyújtani az első fokú környezetvédelmi hatósághoz, az arra rendszeresített 
nyomtatványon (1. sz. melléklet) 

(2) A hangosító berendezések működtetésével és engedélyezésével kapcsolatos hatósági 
feladatokat Kiskunhalas Város Jegyzője (továbbiakban: jegyző) látja el.  

(3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet. 
(4) A létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője, illetve a szabadtéri rendezvény szervezője a 

tevékenységét csak jogerős és végrehajtható engedély birtokában kezdheti meg. 
(5) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni illetve mellékelni kell: 

 
a) a zajos tevékenység egy hónapra eső napjainak számát, a tevékenység napi 

kezdetének és befejezésének időpontját,  
b) a zajkeltés módját (diszkó zene, élőzene, gépzene, zenegép) és az erősítő 

berendezés teljesítményét,   
c) 2 
d) 1 db helyszínrajzot az üzemelési hely 200 m-es környezetének feltüntetésével, 
e) akusztikai szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a hangosító berendezés 

működése során keltett zajszint nem haladja meg a zaj és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes 
rendelet 1. és 4. sz. melléklete szerinti határértékeket.                                                                                                     

                                                 
1  A rendelet 3.§-t a 18/2009.(IX.30.) számú rendelet helyezte hatályon kívül. 
Hatálytalan:2009.szeptember 30. 
2  A rendelet 4.§ (5) bek. c) pontját a 2/2006.(II.01.) rendelet helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2006. 
február 1.  



(6) Szabadtéri rendezvények (koncert, tűzijáték, színpadi események) esetén meg 
kell adni a zajterhelés helyét, időpontját és módját. Az üzemeltető (rendező) 
köteles előzetes programegyeztetést folytatni a tervezett helyszín 100 m-es 
körzetében található oktatási, egészségügyi, szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi, vallás gyakorlására szolgáló intézményekkel. Az egyeztetés 
dokumentumait az engedély iránti kérelemhez csatolni kell. 

 
3(7)   

 
4(8)    
 
  

A rendeletben előírt zajterhelési határértékek betartásának ellenőrzése 

5. §  

(1) A zajterhelési határérték betartását és az üzemelés rendjét a jegyző jogosult ellenőrizni. 
(2) A lakossági panasz vagy közérdekű bejelentés esetén az engedélyezett, vagy működő 

helyhez kötött hangosító berendezés által okozott zajterhelés ellenőrzése érdekében 
műszeres zajmérés, zajvizsgálat rendelhető el, amelyet a vonatkozó szabvány - MSZ 
18150-1/98 - előírásai szerint kell elvégezni. 

(3) A hatóság által megrendelt - a határérték betartását ellenőrző - zajvizsgálat költségét a 
zajos tevékenység okozója köteles viselni, abban az esetben, ha részéről a határérték 
túllépés megállapítható. 

(4) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén - eredménytelen egyeztetések 
után - az üzemeltető köteles saját költségére zajvizsgálatot és szakértői véleményt 
készíttetni a hatósági felszólítást követő 30 napon belül, amennyiben a (2) bekezdésben 
meghatározott szakértői vizsgálat eredményét nem fogadja el.  

(5) Határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan műszaki vagy egyéb intézkedésekre 
kell kötelezni, amelyek biztosítják a határérték betartását. Az üzemeltetőnek a 
zajcsökkentő intézkedések elvégzését követően a határérték betartását zajvizsgálaton 
alapuló szakvélemény benyújtásával kell igazolni. 

 

Mobil hangosító berendezések működésének szabályai 

6. §  

(1) Mobil szabadtéri hangosító berendezést alkalmanként 3 napig lehet üzemeltetni a 
város területén.  

                                                 
3  A rendelet 4.§ (7) bekezdését a 28/2006.(VI.28.) sz. rendelet helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 
2006. július 1. 
4  A rendelet 4.§ (8) bekezdését a 28/2006.(VI.28.) sz. rendelet helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 
2006. július 1. 



(2) 5 A berendezés üzemeltetésének szándékát annak megkezdése előtt legalább 3 
munkanappal be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell a 
működtetés időszakát, útvonalát. 

(3) Amennyiben a műsorszórás megkezdéséig a jegyző nem nyilatkozik, a hozzájárulását 
megadottnak kell tekinteni. 

(4) A város egész területén, munkanapokon 8.00 óra és 18.00 óra között, pihenő- és 
munkaszüneti napokon mobil szabadtéri műsorszórás 10.00 óra és 12.00 óra között 
valamint 15.00 óra és19.00 óra között folytatható. 

(5) A mobil hangosító berendezés álló helyzetben nem üzemeltethető. 
(6) 6Mozgó árusító jármű mobil hangosító berendezését a (4) bekezdés szerinti 

időkorlátokkal, az (5) bekezdés betartásával lehet működtetni. 
 

Különleges zajkeltéssel kapcsolatos zajvédelmi előírások 

7. §  

(1) Gépi hajtású járműversenyek, edzések 8.00 óra és 22.00 óra között rendezhetők. Ezen 
alkalmi rendezvények kizárólag engedély alapján tarthatók. 

(2) 7 Jelentős zajkibocsátással járó alkalmi rendezvények – szabadtéri koncert, tűzijáték 
stb. – időkorlátozását egyedi elbírálás alapján kell meghatározni. 

(3) 8A Hősök terén, a Bethlen Gábor téren, a Hősök ligetében és a Semmelweis téren és a 
Sóstói strandon  a város számára jelentős szabadtéri rendezvények tarthatók, melyek 
esetében az időkorlátozást egyedi elbírálás alapján lehet meghatározni.  

(4) Zajjal járó munkákat (pl: betonkeverés, fűnyírás, fűrészelés) a lakóövezetekben 6.00 
óra és 20.00 óra, pihenő- és munkaszüneti napokon 8.00 óra és 12.00 óra között lehet 
végezni. 

(5) Az egyes városrészek közösségét érintő hangosítással járó szabadtéri rendezvények, 
(utcabálok) esetén az időkorlátozást egyedi elbírálás alapján lehet meghatározni.  

(6) 9A Múzeumkertben zenés szabadtéri rendezvények 23.00 óráig tarthatók, kivéve az 
évente egyszer megrendezésre kerülő „Múzeumi éjszaka” elnevezésű rendezvényt, 
amely 03.00 óráig tartható. 

 
(7) 10 

  

                                                 
5  A rendelet 6.§.(2) bekezdését a 23/2007.(VII.04.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépésének  napja 
2007. július 4. 
6  A rendelet 6.§.(6) bekezdését a 23/2007.(VII.04.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépésének napja 
2007.július 4. 
7  A rendelet 7.§.(2) bekezdését a 23/2007.(VII.04.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépésének  napja 
2007. július 4. 
 
8  A rendelet 7.§.(3) bekezdését a 23/2007.(VII.04.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépésének  napja 
2007. július 4. 
 
 
9  A rendelet 7.§.(6) bekezdését a 23/2007.(VII.04.) sz. rendelet módosította. Hatálybalépésének  napja 
2007. július 4. 
 
10  A rendelet 7.§ (7) bekezdését a 2/2006.(II.01.) rendelet helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2006. 
február 1. 



A zajvédelmi szabályok megszegésének következménye 

8. § 

(1) Azon üzemeltető, aki hangosító berendezését engedély nélkül vagy engedélytől 
eltérően üzemelteti, illetve bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 
tevékenységének azonnali beszüntetésére kötelezhető. A jegyző az erre vonatkozó 
határozat azonnali végrehajtását fellebbezésre tekintet nélkül rendeli el. 

(2) A hangosító berendezés működtetésénél a határérték betartására irányuló felszólítás 
utáni túllépés esetén ellenőrző zajmérés alapján a berendezés üzemeltetője a 
zajvédelem helyi szabályainak megsértése miatt a 12/1990. (V.23.) KVM sz. 
rendelettel módosított 2/1983. (V.25.) OKTH rendelkezés mellékletének 1/a. pontja 
alapján számított zajbírsággal sújtható. A zajbírság évente többször kivethető. 

(3) Amennyiben a hangosító berendezés üzemeltetője fél éven belül ismételten túllépi 
a rendeletben előírt határértéket, a jegyző a hangosító berendezés üzemeltetését 
felfüggesztheti vagy véglegesen megtilthatja.  

(4) A zajbírságot az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapba kell befizetni.  
 

Záró rendelkezések 

9.§ 

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A hatálybalépéssel  egyidejűleg a  zajvédelem 
helyi szabályairól szóló 20/2003. (VII. 31.)Ktr. rendelet hatályát veszti. 

 
 

10.§ 
 

„Jogharmonizációs záradék 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja” 
 
 
 
(: Dr. Várnai László :)     (: Dr. Ferenczi Mária :) 
       polgármester       jegyző 
 
 
 
Kihirdetés napja: 2004. XII. 22. 
 
 
 
(: Dr. Ferenczi Mária :) 
 jegyző 


