
EGYSÉGES SZERKEZETBEN 

 

(a 28/2009. (XI.20.) valamint a 12/2012 (V.28.) ör. sz. rendelettel módosítva!) 

 

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2005. (XII.15.) sz. rendelete 

a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályairól 

 

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város lakói életminőségének fenn-

tartása, az emberi környezet és egészség megóvása, a lakosság nyugalmának fokozottabb 

védelme 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. törvény 85 §-a, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c.) pontja, 48. § (1) és (3) bekezdés b.) pontja 

és a törvények végrehajtására kiadott kormányrendeletek felhatalmazása alapján biztosí-

tott hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

 

I. FEJEZET 

A rendelet célja  

 

1. §  

E rendelet célja, hogy az emberi egészség és környezet megóvása, a lakosság nyugalmá-

nak biztosítása érdekében elősegítse a környezeti elemek védelmét és megállapítsa a 

zajvédelmi előírásokat. 

 

A rendelet hatálya 

 

2. §  

 

(l) A rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a természetes és jogi személyekre, va-

lamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó, vagy 

ideiglenes jelleggel Kalocsa város közigazgatási területén tartózkodnak, működ-

nek, illetve tevékenységet folytatnak. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed: 

a) a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már működő létesítményre, így külö-

nösen: 

 a kulturális, szórakoztatóipari létesítmény 

 művelődési intézmény, üzlet, kereskedelmi egység, szálloda, panzió, bérbe 

adott üdülő, üdülőtábor, kemping,  

 sportpálya, térzene, tűzijáték, cirkusz, szabadtéri programok, 

 játékterem, autóbusz-állomás és vasúti pályaudvar,  

üzemeltetése során, a hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre, zeneszol-

gáltatásra, tájékoztatásra használt szabad, vagy zárt térben elhelyezett bármi-

lyen a környezetbe zajt kibocsátó berendezések működésére. 

b) E rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra: 

 vagyonvédelmi célokat szolgáló, intenzív hangjelzéssel üzemelő riasztó be-

rendezésekre, 

 amely természeti csapás elhárítása, az emberi élet egészség megóvása ér-

dekében, vagy más fontos közérdekű célból (pl. meghibásodás, vagy ka-

tasztrófa elhárítás céljából) történik, 
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 az üzemi létesítmények és berendezések létesítésének 

és felújításának és üzemben tartásának, a közlekedési utak és létesítmények 

létesítésének és korszerűsítésének, valamint az építkezés végzésének zaj- 

és rezgésvédelmi szabályaira az érvényben lévő jogszabályok előírásait kell 

alkalmazni, 

 amelyek az év végi, szilveszteri mulatságok alatt, azokkal összefüggésben 

december 31-én 9 órától január 1-jén 6 óráig keletkeznek. 

 

II. FEJEZET 

 

Fogalom meghatározások 

 

3. §  

E rendelet alkalmazásában: 

(1) csendes övezet: a rendeltetése miatt fokozott védelmet igénylő (pl. egészségügyi, 

szociális, oktatási, művelődési és lakó) létesítményt körülvevő terület; 

(2) egyenértékű A-hangnyomásszint: a zajhatás A-súlyozó szűrővel értékelt hangnyo-

másszintjeinek a megítélési időre vonatkozó effektív értéke; 

(3) egyidejűleg működő, több hangosító berendezés: a védendő létesítmény szempont-

jából egynél több egyidejűleg működő hangosító berendezés 100 m (tapasztalati 

érték) távolságon belül; 

(4) hangosító berendezés: a rendelet szerint ide tartozik bármilyen műszaki berende-

zés, 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);  

(5) megítélési idő: a zajterhelést okozó hatás értékelési időtartama. A megítélési idő 

nappali időszakban a legnagyobb mértékadó A-hangnyomásszintet adó, folyama-

tos 8 óra, éjszakai időszakban a legnagyobb mértékadó A-hangnyomásszintet adó 

folyamatos félóra; 

(6) mobil üzemeltetés: a műsorszórás közben a hangosító berendezés változtatja a he-

lyét; 

(7) szabadtéri üzemeltetés: műsorszórás szabadtéren, vagy építmény helyiségében, 

jellemzően nyitott nyílászárók mellett; 

(8) zajkibocsátási határérték (emisszió): a zajforrás által okozott zajnak a mérőfelüle-

ten megengedett legnagyobb értéke, melynek a mérőfelület minden pontján telje-

sülni kell; 

(9) zajterhelés: a védendő helyen megvalósuló egyenértékű A-hangnyomásszint; 

(10) zajterhelési határértéke (immisszió): a különböző környezeti zajforrásoktól szár-

mazó együttes zajterhelés megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintje a mérő-

felületen (a védendő létesítmények előtt 2,0 m (MSZ. 18150-1/98 immissziós zaj-

jellemzők vizsgálata), valamint a védendő létesítmény belsejében (lakószoba) csu-

kott nyílászárók mellett engedélyezett hangnyomásszint; 

(11) zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület: zajterhelés szempontjából az 

átlagosnál kedvezőbb adottsággal rendelkező terület; 

(12) zárttéri üzemeltetés: műsorszórás valamely építmény zárt helyiségében, jellemző-

en zárt nyílászárók mellett; 
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(13) Veszélyes mértékű zaj: a levegőnek az emberi környezetben észlelhető olyan mér-

tékű és minőségű nyomásingadozása, amely meghaladja a megengedett zajterhelé-

si (zajmissziós), illetőleg zajkibocsátási (zajemissziós) határértéket 

(8/2002.(III.22.) KöM-EüM. számú együttes rendelettel megállapított zaj- és rez-

gésterhelési határértékeket). 

(14) Veszélyes mértékűnek minősül az a zaj is, amelyre- jellegéből adódóan- határérté-

ket nem lehet előírni, illetőleg a zajkeltés azonos körülmények között nem ismé-

telhető, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan emberek nyugalmát jelentős 

mértékben zavarja. 

(15) Indokolatlan zajokozás: minden olyan nem szükségszerű zaj okozása, amely mér-

tékénél és eredeténél fogva alkalmas mások nyugalmának zavarására. 

(16) Tartós zaj: olyan zaj okozása, amely időtartamában és rendszerességében a lakók 

nyugalmát zavarja. 

(17) Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi létesítmény: minden olyan létesítmény, 

amelyben a 12/1983 (V.12.) MT számú rendelet mellékletében meghatározott te-

vékenységet folytatják. 

(18) „diszkó” a rendelet értelmezésében olyan szórakoztató egység, ahol az elsődleges 

gépzene, vagy élőzene műsorszerű szolgáltatása és nyilvános meghirdetése mel-

lett, másodlagosan (kiegészítésképpen) vendéglátó tevékenység is folyik. 

(19) Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tu-

lajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, 

és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhaszná-

lat céljára átadott területrészére – az erről szóló külön szerződésben foglaltak kere-

tei között – a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

III. FEJEZET 

 

Zajvédelem 

 

4. §  

(1) Zajvédelmi szempontból az övezeti besorolásnál Kalocsa város mindenkor hatá-

lyos szabályozási tervét (hatályos: a 22/2004. (X.20.) rendelet Kalocsa Város He-

lyi Építési Szabályzatáról valamint szabályozási tervének jóváhagyásáról) kell ala-

pul venni. A zajterhelés az 1. számú mellékletben meghatározott érték lehet. 

(2) Csendes övezet kialakítására kijelölt területek: a város egészségügyi, szociális, ok-

tatási, intézményei, templomok, temetők és a pihenést szolgáló természetvédelmi 

területek, parkok 100 m-es körzete és a lakóövezetek 100 m-es körzete. 

(3) A csendes övezetek kijelölését a rendezési tervben, a helyi építési szabályzatban 

érvényesíteni kell.  

 

Működéssel kapcsolatos szabályok 

 

5. §  

 

(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 (a jegyzőnek címezve, Ka-

locsa Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályához), az arra rendszeresített 

nyomtatványon (4. sz. melléklet) 

(2) A hangosító berendezések működtetésével és engedélyezésével kapcsolatos ható-

sági feladatokat Kalocsa Város Jegyzője (továbbiakban: jegyző) látja el.  
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(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 kérelemhez csatolni kell: 

a)  1 db helyszínrajzot az üzemelési hely 200 m-es környezetének feltünteté-

sével, 

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

kezdetének és befejezésének időpontját,  

 a zajkeltés módját (diszkó zene, élőzene, erősítő berendezés típusa és telje-

sítménye),  

 a létesítmény környezetében 100 m-en belül üzemeltetett hangosító beren-

dezéssel rendelkező zenés szórakozóhelyek megjelölését, 

 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. 

b) Szabadtéri rendezvények (koncert, tűzijáték, stb.) esetén 

 meg kell adni a zajterhelés helyét, időpontját és módját, 

 az üzemeltető (rendező) köteles előzetes program-egyeztetést folytatni a 

tervezett helyszín 100 m-es körzetében található oktatási, egészségügyi, 

szociális, gyermek és ifjúságvédelmi, vallás gyakorlására szolgáló intéz-

ményekkel. Az egyeztetés dokumentumait az engedély iránti kérelemhez 

kell csatolni. 

c) Új „diszkó” üzemeltetéséhez 

 az a.) pontban felsoroltakat, továbbá  

 be kell szerezni az egység 200 méteres körzetében lakók előzetes hozzá-

járulását. Amennyiben az engedély kiadása ellen az érintett lakók több 

mint fele írásban tiltakozik, úgy az engedély megtagadható. 

 

A zajvédelem szabályai 

 

6. § 

 

(1) Kalocsa város közigazgatási területén a területi övezet meghatározásánál a min-

denkor hatályos Kalocsa Város Helyi Építési Szabályzatáról valamint szabályozási ter-

vének jóváhagyásáról szóló 22/2004.(X.20.) rendelet előírásait és területi meghatározá-

sát kell alapul venni. A zajterhelés az 1. számú mellékletben meghatározott értékű lehet. 

(2) A rendelet alkalmazásában nappali időszak: május 1-től – szeptember 30-ig 07-22 

óra között, éjszakai időszak: 22-07 óra között, az év többi részében nappali időszak: 06-

22 óra között, éjszakai időszak: 22-06 óra között. 

(3) A megállapított zajterhelési irányértékeknek, a lakó- vagy intézményépület zajtól 

védendő homlokzata előtt 2 m távolságban kell teljesülnie. 

(4) Alkalmi jelleggel működtetett hangosító berendezés (pl. álló gépjárműben üzemel-

tetett hangosító berendezés, stb.)- szabadtéri táncos rendezvény, sport rendezvény esetén 

az 1. számú mellékletben rögzített zajterhelés alapértékeitől 10dB-lel el lehet térni. 

(5) Az eseti engedélyezés során is figyelembe kell venni a területi funkciót, a napsza-

kot és mérlegelni kell a rendezvény jellegét (pl. lakodalom, családi rendezvény). 

(6) Abban az esetben, ha a zaj épületszerkezeteken keresztül terjed, irányértékként a 

MSZ 18.151/1-82. sz. szabvány 1. táblázatának határértékei mérvadók. 
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Hangosító berendezés üzemeltetése kereskedelmi és vendéglátó- ipari egységekben, 

közösségi létesítményekben 

 

7. § 

 

(1) Kereskedelmi és vendéglátó- ipari egységekben, közösségi létesítményekben 

zenét szolgáltatni, hangosító berendezést üzembe helyezni és üzemben tartani 

az e rendeletben foglalt zajvédelmi előírások megtartásával szabad. 

 

(2) Kereskedelmi és vendéglátó létesítmények külső falán, az épület előtt és fö-

lött, valamint azok teraszán hangosító berendezést elhelyezni és működtetni 

csak engedéllyel lehet, 22 óráig. 

 

8.§ 

 

(1) A zajvédelmi engedély iránti kérelmet a hangosító berendezés telepítését és alkal-

mazását megelőzően 30 nappal kell benyújtani az I. fokú környezetvédelmi ható-

sághoz (Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály). 

(2) Visszatérően, rendszeresen üzemeltetett hangosító berendezés engedélye iránti ké-

relemhez csatolni kell az akusztikai szakértő véleményét. 

(3) Nem visszatérően, nem rendszeresen üzemeltetett, alkalmi üzemelésű hangosító 

berendezés engedélyezése iránti kérelemnél elegendő, ha a kérelmező nyilatkozik 

az irányérték teljesüléséről (pl. lakodalom, családi rendezvény). 

(4) A már működő kereskedelmi-, vendéglátó- ipari egységeknek nyilatkozatukat a 

rendelet kihirdetésétől számított 30 napon belül kell megtenniük. Amennyiben ezt 

elmulasztják a berendezést nem engedélyezettnek kell tekinteni. 

(5) A zajkibocsátási határértéket megállapító határozatot, valamint a 8. § (4) bekezdé-

sében meghatározott nyilatkozatot, vagy annak hitelesített másolatát az üzemeltető 

köteles a zajkibocsátás helyszínén tartani és azt a 12. § (1) bekezdésében meghatá-

rozott, ellenőrzésre jogosult személyeknek kérésre bemutatni. 

 

9.§ 

 

(1) Hangosító berendezést üzemeltető kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységet, közös-

ségi létesítményt (továbbiakban létesítmény) létesíteni, használatba venni csak a 

zajvédelmi előírások megtartása mellett szabad. 

(2) Új, vagy már bezárt, de újra üzembe helyezett, zajkibocsátással járó létesítmény, il-

letve hangosító berendezés létesítése előtt az építtető tulajdonos köteles az akusz-

tikai szakvéleményt is beszerezni. 

(3) Az engedély iránti kérelemben (az 8.§. (1) és (4) bekezdésekben meghatározott ké-

relemben is) meg kell jelölni a zajos tevékenység napi kezdésének és befejezésé-

nek időpontját, valamint a zajkeltés módját. 

(4) A zajvédelmi engedély iránti kérelmet az építési engedély iránti kérelemmel egy-

idejűleg kell benyújtani. Az építési engedélyben rögzíteni kell az akusztikai szak-

véleményben (9.§ (2) bek) előírt működési feltételeket és korlátozásokat. 

(5) A létesítmény használatba vételi engedélye csak zajvédelmi engedély alapján adha-

tó ki. 

(6) Új létesítmények esetén az akusztikai szakvélemény személyes nyilatkozattal nem 

pótolható. 
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10.§ 

 

Kereskedelmi egység, közösségi létesítmény, vendéglátó-ipari egység zajvédelmi enge-

délyezésénél figyelembe kell venni a forgalmához valószínűsíthetően hozzá tartozó gép-

járművek zaj-kibocsátását. 

 

Lakásokban, hétvégi házakban és üdülőkben alkalmazandó zajvédelmi előírások 

 

11.§ 

 

(1) Lakásokban (családi-, hétvégi házak és üdülők) hangosító berendezést (rádió, tele-

vízió, magnetofon, lemezjátszó, stb.) üzemeltetni úgy szabad, hogy a zaj-okozás 

ne haladja meg az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértéket és 

az e rendelet 3.§-ában meghatározott veszélyes zaj okozásával a környező lakók 

nyugalmát ne zavarják. 

(2) Tilos a hangosító berendezéseknek családi-, hétvégi házakban való, nyitott ablak 

melletti, az 1. számú mellékletben meghatározott nappali és éjszakai irányértéket 

meghaladó folyamatos üzemeltetése. 

(3) Tilos éjszakai időszakban kéziszerszám gépesített változata, fűnyíró, kapálógép, 

sövénnyíró gép, láncfűrész használata. 

 

A rendeletben előírt határértékek betartásának ellenőrzése 

 

12. §  

 

(1) Az engedély meglétét (jogosultságot) és az üzemelés rendjét a jegyző, bejelentésre 

a rendőrség jogosult ellenőrizni. 

(2) A lakossági panasz, vagy közérdekű bejelentés esetén az engedélyezett, vagy mű-

ködő helyhez kötött hangosító berendezés által okozott zajterhelés ellenőrzése ér-

dekében műszeres zajmérés, zajvizsgálat rendelhető el, amelyet a vonatkozó szab-

vány  MSZ. 18150-1/98  előírásai szerint kell elvégezni. 

(3) A hatóság által megrendelt  a határérték betartását ellenőrző  zajvizsgálat költ-

ségét a zajos tevékenység okozója köteles viselni, abban az esetben, ha részéről a 

határérték túllépés megállapítható. 

(4) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén  eredménytelen egyezteté-

sek után  az üzemeltető köteles saját költségére zajvizsgálatot és szakértői véle-

ményt készíttetni a hatósági felszólítást követő 30 napon belül. 

(5) Határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan műszaki, vagy egyéb intézkedé-

sekre kell kötelezni, amelyek biztosítják a határérték betartását. Az üzemeltetőnek 

a zajcsökkentő intézkedések elvégzését követően a határérték betartását zajvizsgá-

laton alapuló szakvélemény benyújtásával kell igazolni. 

 

Mobil hangosító berendezések működésének szabályai 

 

13. § 

 

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

város területén.  

(2) A berendezés üzemeltetésének szándékát annak megkezdése előtt, az arra rendsze-

resített nyomtatványon (5. sz. melléklet) legalább 3 munkanappal be kell jelenteni 

a jegyzőnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell a működtetés időszakát, útvonalát. 
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(3) A város egész területén, munkanapokon 8.00-18.00 óra között, pihenő és munka-

szüneti napokon mobil szabadtéri műsorszórás 9.00-12.00 óra és 14.00-19.00 óra 

között folytatható. 

(4) A mobil hangosító berendezés álló helyzetben nem üzemeltethető. 

(5) Mozgó árusító jármű mobil hangosító berendezését előre bejelentett útvonalon, 

heti egy alkalommal, a 13. § (3) bekezdése szerinti időkorlátokkal, az (4) bekezdés 

betartásával lehet működtetni. 

 

Különleges zajkeltéssel kapcsolatos zajvédelmi előírások 

 

14. § 

 

(1) Légi bemutatók, sétarepülések, gépi hajtású járműversenyek, edzések 8.00- 22.00 

óra között rendezhetők. Ezen alkalmi rendezvények kizárólag engedély alapján 

tarthatók. 

(2) Jelentős zajkibocsátással járó alkalmi rendezvények  szabadtéri koncert, tűzijá-

ték,  a 5. § (5) bekezdés b.) pontja szerint megkért engedély alapján 8.00-22.00 

óra között tarthatók. 

(3) A város közigazgatási területén jelentős zajkibocsátással járó szabadtéri rendezvé-

nyek: Paprika Napok, Dunamenti Folklórfesztivál, Kék Madár Fesztivál, stb. tart-

hatók, melyek esetében az időkorlátozást egyedi elbírálás alapján lehet meghatá-

rozni.  

(4) Zajjal járó munkákat (pl.: betonkeverés, fűnyírás, fűrészelés, stb.) a lakóövezetek-

ben munkanapokon 6.00-20.00 óra között, munkaszüneti napokon 7.00-20.00 óra 

között lehet végezni. 

(5) Az egyes városrészek közösségét érintő hangosítással járó szabadtéri rendezvé-

nyek (utcabál) esetén az időkorlátozást egyedi elbírálás alapján lehet meghatároz-

ni.  

IV. FEJEZET 

 

A zajvédelmi szabályok megszegésének következménye 

 

15. § 

 

(l) Azon üzemeltető, aki hangosító berendezését engedély nélkül, vagy engedélytől 

eltérően üzemelteti, illetve bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, tevé-

kenységének azonnali beszüntetésére kötelezhető. 

(2)1  

 

(3) A második alkalommal kivetett zajbírság után az üzemeltető kötelezhető arra, 

hogy jól látható helyen zajszint-mérő berendezést helyezzen el. 

(3) Aki a hangosító berendezést fél éven belül ismételten az engedélytől eltérően 

üzemelteti, attól az engedélyt meghatározott időre, vagy véglegesen vissza kell 

vonni és a további zajkeltő tevékenységet megtiltani. 

(4) A zajbírságot az Önkormányzat Költségvetési számlájára (11732040-15336938) 

kell befizetni. A befizetési kötelezettségről a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági 

Osztályát a jogerős határozat 1 példányával kell értesíteni. A meg nem fizetett bír-

ságot eredménytelen végrehajtás esetén adók módjára kell behajtani. 

                                                 
1
 Hatályon kívül helyezi a 12/2012. (V.28.) ör. számú rendelet. Hatályát veszti 2012. május 28-án. 
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V. FEJEZET 

 

Záró rendelkezések 

 

16. §  

 

E rendelet 2006. január 1-jén lép életbe, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

 

 

17. § 

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló az Európa Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Kalocsa, 2005. november 29. 

 

 

(Török Gusztáv Andor)      (Dr. Bálint József) 

     polgármester        címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

Kalocsa, 2012. május 28. 

 

P. H. 

 

 

(Török Ferenc)       (Dr. Bedics Andrea) 

 polgármester         jegyző 
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26/2005 . (XII.15.) számú rendelet 1. sz. melléklet 

 

A hangosító berendezéstől származó műsorzaj környezeti zajterhelés  

alapértékei 

 

 

Területi funkció     A megengedett egyenértékű 

A- hangnyomásszint alapértéke (db) 

 

nappal   éjjel 

1.) 

Lakóterület és intézményterület   50   40 

Laza és városias beépítéssel 

(KEL, FL) 

 

1/A.) Csendes övezet 8/2002. (III.22.)  45   35 

 KöM-Eü. Együttes rendelet 

 1.sz.mellékletével összhangban 

 

2.) 

Ipar- és kereskedelmi szolgáltató   60   50 

Terület intézményekkel vegyesen 
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26/2005. (XII.15..) számú rendelet 2.számú melléklet 

 

 

Üzemelési rend    Működési napok száma havonta 

 

 

Rendszeres      7 vagy ennél több nap 

 

Időszakos      3-6 nap 

 

Alkalmi      kevesebb mint 3 nap 
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26/2005. (XII.15.) számú rendelet 3. számú melléklet 

 

Polgármesteri Hivatal 

 

Kalocsa 

Szent István király u. 35 

6300 

 

 

A Képviselőtestület 26/2005. (XII.15.) számú rendelet 8. § (4) bekezdésében foglaltak 

alapján a hangosító berendezés működtetésének engedélyezése iránti kérelemhez, a zaj- 

és rezgéshatárok mindenkori betartására vonatkozó nyilatkozatomat az alábbiak szerint 

teszem meg: 

 

1.) Az üzemeltetett egység pontos megnevezése: 

 

 

 

 

2.) A zajkeltés, illetőleg a hangosítás módja, eszközei: 

 

 

 

 

3.) A zajos tevékenység napi kezdésének és befejezésének pontos időpontja: 

 

 

 

 

4.) A kérelmező megbízottjának a neve, aki a zajértékek betartását vállalja és ezért 

felelős: 

 

 

 

 

 

Kalocsa, 2005. 

 

 

       ……………………………… 

aláírás, bélyegző 
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26/2005 . (XII.15.) ör. számú rendelet 4. számú melléklete 

Z A J K I B O C S Á T Á S I  H A T Á R É R T É K  K É R E L E M  

A zaj- és rezgésvédelemről szóló módosított 12/1983. (V.12.) MT. sz. rendelet 12. § (1) 

bekezdése, valamint e rendelet 1. sz. melléklete alapján 

Kérelmező  neve:  ................................................................................................................  

 címe:  ................................................................................................................  

Szolgáltató létesítmény  

neve:  ...................................................................................................................................  

címe:  ..................................................................................................................................  

Szolgáltató létesítmény  

üzemeltetője (aki a rendeltetésszerű működésért felelősséget vállal):  ..............................  

 ............................................................................................................................................  

címe:  ..................................................................................................................................  

Szolgáltatási létesítmény  

üzemeltetési rendje:  ......  nap/hó 

nyitvatartási idő:  ............. - tól  ........... ig: 

Hangosító berendezés(ek) típusa(i):  ..................................................................................  

Teljesítmény adata(i):  ........................................................................................................  

A szolgáltató létesítményben  

üzemelő gépi berendezések (pl. hűtőagregát, szellőző ventilátor, stb.): .............................  

 ............................................................................................................................................  

Közlekedésből származó zaj: 

Áruszállítás:  ..........  t-ás gépjármű  ...........  db/nap 

 targonca (típus), db/nap 

Helyszínrajz, térképmásolat a létesítmény kb. 200 m-es környezetéről (1:200; 1:500; 

1:1000 léptékű). 

Kalocsa, ...........  év  ...........................  hó  .........  nap 

  ...............................................  

 kérelmező 

5.000,-Ft-os 

illetékbélyeg 
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26 /2005 . (XII.15.) számú rendelet 5. számú melléklete 

MOBIL SZABADTÉRI HANGOSÍTÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK 

BEJELENTÉSE 

Kérelmező  neve:  ................................................................................................................  

 címe:  ................................................................................................................  

Gépjármű tulajdonos 

neve:  ...................................................................................................................................  

címe:  ..................................................................................................................................  

Üzemelési adatok 

üzemelés  dátuma:  .............................................................................................................  

időpontja: ............................................................................................................................  

útvonala:  ............................................................................................................................  

Hangosító berendezés típusa:  

 ............................................................................................................................................  

Teljesítmény adatai:  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

Kalocsa, ...........  év  ...........................  hó  .........  nap 

  ...............................................  

 kérelmező 

                                                 
 

5.000,-Ft-os 

illetékbélyeg 


