
Közterületi rendezvény zajkibocsátásának engedélyezése

Ügyleírás:
A kerületben megrendezésre kerülő közterületi rendezvények során zeneszolgáltatást végezni csak 
polgármesteri engedély alapján szabad.

Az eljárás kérelemre indulhat. Az eljárás megindítására az ügyfél jogosult, a kérelmet a rendezvény
előtt legalább 15 nappal kell benyújtani. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a 
pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő megjelölésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. 
Az ügyintéző szükség esetén helyszíni szemlét bonyolít le, majd az engedély megadásáról vagy a 
kérelem elutasításáról szóló határozatot közli a kérelmezővel. A határozatban a hatóság a 
rendezvényre megállapított zajkibocsátási határértékek megadására kötelezi az engedélyest.

A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet III.
fejezetének 4. pontja az alábbiak szerint rendelkezik a közterületi rendezvények során működő 
zajforrásokról és mozgó zajforrásokról
7. §
(1) Tapolca Város közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartozó közterületi rendezvény
megtartása során hangosító berendezés üzemeltetését, élőzene, műsor szolgáltatását, valamint mozgó 
zajforrás üzemeltetését a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben (hatósági hatáskör) a 
polgármester engedélyezi.
(2) A polgármester az engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról határozattal dönt.
(3) Az engedélyt a jogosult köteles magánál tartani és a tevékenységét ellenőrző hatóságoknak az 
ellenőrzés során felmutatni. 
(4) Az engedély jogosultja kizárólag az engedélyben meghatározott módon, az abban foglalt feltételek
teljesítésével folytathatja tevékenységét.
(5) Utcai zenészeknek közterületen zenélni csak nappal 10 óra és 20 óra között erősítő nélkül szabad, 
ha a közterület használatára előzetesen engedélyt kaptak. 
(6) Nem kell engedélyt kérni ünnepi megemlékezések (koszorúzás) és egyéb olyan társadalmi, politikai
rendezvények megtartásához, amelyekhez szórakoztató és sportrendezvények nem kapcsolódnak.
8. §
(1) Az engedély iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Városüzemeltetési Csoportjánál kell írásban előterjeszteni az 1. melléklet szerinti adatlapon. A 
kérelmet a zajforrás üzemeltetője a rendezvény – mozgó zajforrás esetén a tevékenység – tervezett 
megkezdése előtt legalább 15 nappal köteles benyújtani. 
(2) A kérelemhez csatolni kell:
a) a terület igénybevételére vonatkozó érvényes közterület-használati engedély másolatát,
b) a helyszínrajzot, amelyen ábrázolni kell a rendezvény által igénybe vett területet, a színpad és a
hangszórók elhelyezkedését, valamint a zajforrás hatásterületét a Kormányrendelet 5. § (3) bekezdése
szerint,
c) azokat a dokumentumokat, amelyekből megállapítható a zajforrás várható zajkibocsátása, és a 
hatásterületen várható zajterhelés, valamint
d) mozgó zajforrások esetén a zajforrás útvonalát és az üzemeltetés időtartamát, továbbá a sugározni 
kívánt műsortervet. 
(3) Szabadtéri rendezvény hangosításakor a hangosító berendezéseket úgy kell elhelyezni, tájolni,
hogy az üzemelés során keletkező zaj ne okozzon indokolatlan mértékű többlet zajterhelést a védendő 
területen.
(4) A polgármester a kérelemben közölt adatok alapján mérlegel, melynek során az alábbi főbb 
szempontokat veszi figyelembe:
a) az igénybe veendő közterületen más hangosított rendezvény ne kerüljön megrendezésre egy időben, 
vagy rövid követési időben azonos hatásterületen belül, 
b) az éjjeli időszakban megrendezendő rendezvény időtartama ne korlátozza indokolatlan mértékben a 
hatásterületen élők pihenését, éjszakai nyugalmát. 
9. §



(1) Amennyiben a kérelemben és annak mellékleteiben közölt adatokból az állapítható meg, hogy az
alkalmazni kívánt hangosító berendezés üzemeltetése során a zajkibocsátási határértékek nem lesznek
betarthatók, vagy a berendezés üzemeltetése a környéken élők éjszakai nyugalmát indokolatlanul 
zavarná, akkor a polgármester a hangosító berendezés üzemeltetésének időtartamára, teljesítményére 
korlátozást írhat elő, vagy az engedélyt megtagadhatja. 
(2) Nem adható engedély szabadban történő zajkeltő rendezvényre, élőzene szolgáltatásra, 
hangerősítő berendezés működtetésére a 01-06 óráig terjedő időtartamban. Kivételesen indokolt, 
különös méltánylást érdemlő esetben engedély adható, melyet az adott időszak és időtartam, továbbá a 
különös méltánylást érdemlő körülmény megjelölésével kell megkérni. 
10. §
(1) A közterületen történő zajkibocsátás ellenőrzésére a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Iroda Városüzemeltetési Csoportja (a továbbiakban: zajvédelmi hatóság) jogosult.
(2) A lakossági bejelentésre vagy hivatalból induló eljárás során a zajvédelmi hatóság a zajvédelmi
követelmények ellenőrzése érdekében szakértő bevonásával mérést, számítást, vizsgálatot végezhet 
vagy végeztethet, továbbá mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét. 
(3) A vizsgálat költségeit a zajforrás üzemeltetője köteles viselni, ha a vizsgálat eredménye a 
határérték túllépését igazolja.
(4) Amennyiben az érdemi döntés meghozatalához szükséges szakvélemény elkészítése hosszabb időt 
vesz igénybe, az eljárás a szakvélemény megérkezéséig felfüggeszthető. 
(5) Az ellenőrzésre jogosult szerv azonnali hatállyal megtiltja az engedély nélküli vagy az engedélytől 
eltérő zajkibocsátási tevékenységet és intézkedik a jogkövetkezmények alkalmazása iránt. 

Eljárási illeték: 5.000,- Ft értékű illetékbélyeg 

Szükséges formanyomtatvány: Kérelem közterületi rendezvény zajkibocsátásának engedélyezéséhez
(letölthető) 

Az alkalmazott jogszabályok:
- A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
- A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás

ellenőrzésének módjáról szóló 93/ 2007 (XII. 18.) KvvM rendelet  
- A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII03)

KvvM – EüM együttes rendelet
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.

törvény,
- Az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény. 


