
 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete  

a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról 

 

(Egységes szerkezetben a 36/2013.(XI.19.)
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 módosító rendeletekkel.) 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló törvény 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében,a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) 

pontjában és a 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

 

(1) E rendelet minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetre terjed ki, aki – vagy amelyek- állandó vagy ideiglenes 

jelleggel Budakeszi Város közigazgatási területén tartózkodik, illetve 

tevékenységet végez. 

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni Budakeszi Város közigazgatási területén 

mindazon zaj- és rezgéskibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyes 

mértékű vagy károsító zaj- és rezgésterhelést okoznak. 

 

1. Zajforrások üzemeltetése 

2. §
1
 

 

(1) A lakók nyugalmának biztosítása érdekében az indokolatlanul zavaró, zajjal 

járó, magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek, így különösen a 

kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek, szerszám, szerszámgép 

használata, barkácsolás (ide nem értve a villanymotorral meghajtott fűnyírógép 

használatát, favágást), 

a) munkanapokon 7.00 és 12.00 óra között, illetve 14.00 és 19.00 óra között 

végezhetők, 

b) szombaton 9.00 és 12.00 óra között, illetve 14.00 és 19.00 óra között 

végezhetők. 

(2) Az indokolatlanul zavaró, zajjal járó, magánszemélyek háztartási igényeit 

kielégítő tevékenységek közterületen, szombaton 9.00 és 16.00 óra között 

végezhetők. 

(3) Egyéb időpontokban és munkaszüneti napokon az (1) – (2) bekezdésekben 

megjelölt cselekmények nem végezhetőek. 

(4) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., 

pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.
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3. A zaj- és rezgésvédelmi szabályok megszegésének következményei 

3. §
 2,5

 

 

(1) 3
 

(2) 3
 

(3) 3
 

 

4. Záró rendelkezés 

4.§ 

 

(1) Ez az önkormányzati rendelet 2011. június 1. napján lép hatályba. 

(1) E önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, a környezeti 

zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 

KvVM-EüM együttes rendeletben, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 

kell eljárni. 

 

 

 

Budakeszi, 2012. június 12. 

 

 

 

 

 Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia Dr. Szelenczy Gabriella 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Közzétételi záradék: 

E rendeletet 2012. június 13-tól július 13-ig közzétettem. 

 

 

Dr. Szelenczy Gabriella 

              jegyző 
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 Hatályon kívül helyezte a 36/2013.(XI.19.) ör. 25. §-a. Hatályon kívül 2013. december 4-től. 
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