
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
30/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelete  

 
a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-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 

rendelkezı 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 
mértékő vagy károsító zaj- és rezgésterhelést okoznak. 

 
 

2. Zajforrások üzemeltetése 
2. § 

 
(1) A zajforrásokat a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletbe foglalt megengedett 
zajterhelési határértékeknek megfelelıen kell üzemeltetni. 

(2) A lakók nyugalmának biztosítása érdekében az azt indokolatlanul zavaró, zajjal 
járó magánszemélyek háztartási igényeit kielégítı tevékenységek (pl. kertépítés 
és fenntartásával kapcsolatos zajkeltı tevékenység, favágás – a közvetlen 
veszélyelhárításról eltekintve - motoros főrészelés, csiszolás) csak 
munkanapokon, szombaton és munkaszüneti napokon 7.00 és 21.00 óra között 
végezhetı. Egyéb idıpontokban illetve vasárnap és ünnepnapokon a fenti 
tevékenységek nem végezhetıek. 

 
 

3. A zaj- és rezgésvédelmi szabályok megszegésének következményei 
3. § 

 
(1) Aki a 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi, szabálysértést 

követ el, és 50.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható. 
 
 
 
 
 



4. Záró rendelkezés 
4.§ 

 
(1) Ez az önkormányzati rendelet 2011. június 1. napján lép hatályba. 
(2) 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, 2011. május 26. 
 
 
 
 
 Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília Garainé dr. Szelenczy Gabriella 
 polgármester jegyzı 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
E rendeletet 2011. június 1-én kihirdettem. 
 
 
 
Garainé dr. Szelenczy Gabriella 
jegyzı 


