Páty Község Önkormányzatának
30/2007. (XII.19.) rendelete
a zaj és rezgésvédelemrıl
Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1)
bekezdésének c) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak,
valamint
egyes
centrális
alárendeltségő
szervek
feladatés hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
zaj- és rezgésvédelemrıl szóló 12/1983. (V.12.) MT rendelettel összhangban, valamint a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
rendelkezéseinek figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja.

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1)

A rendelet hatálya kiterjed Páty Község közigazgatási területén a 8/2002 (III.22) KöM-EüM
rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti üzemi létesítmény (a továbbiakban: üzemi
létesítmény)létesítése során, az építési munkálatok során, továbbá a kulturális,
szórakoztatóipari, üdültetési, sport és más hasonló létesítményekben, továbbá a helyi
hírközlési és hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezések üzemben tartása során,
továbbá az e rendelet 1. mellékletében felsorolt, a jegyzı hatáskörébe tartozó meglévı
létesítmények üzemeltetése során a környezetbe történı zaj kibocsátására.

(2)

A rendelet szabályait kell alkalmazni, az olyan létesítmények alkalmi vagy rendszeres
mőködésére, mint
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)

szolgáltató tevékenységeket ellátó üzemi létesítményekre
mővelıdési ház, szabadtéri színpad, térzene
zenés, táncos szórakozóhely
üzlet, elárusítóhely, mőhely, kereskedelmi- és vendéglátó-ipari egységek
üdülıterület, szabadtéri zenei találkozó
álló vagy mozgó hangos hirdetés
autóbusz-állomás
egyéb zajt és rezgést kibocsátó létesítmény a 2. számú mellékletben meghatározott dB
mértéket meghaladó zajszint esetén, ha annak szabadban elhelyezett hangosító
berendezése van, illetve, ha zárt térbıl a hangosító berendezés mőködése során zaj
hallatszik, valamint

i.)

j.)
(3)

Páty Község Jegyzıje által engedélyezett hirdetésre, figyelemfelkeltésre, illetve
tájékoztatásra használt szabad vagy zárt térben elhelyezett bármilyen hangosító
berendezésre
tőzijátékokra.

E rendelet szempontjából:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

hangosító berendezés: bármely hangszóró, hangfal vagy más hangforrás és az ahhoz
tartozó hanglejátszó, vagy erısítı berendezés,
zaj:
bármely hangosító berendezéstıl származó, szabadba kijutó vagy más
rendeltetéső helyiségbe, nyílttérre átterjedı hang
hangosító berendezés üzemeltetıje:
az, akinek a használatában, üzemeltetésében a
hangosító berendezés használat történik,
06-22 óráig
nappali idıszak:
éjszakai idıszak:
22-06 óráig
2. §

(1)

A rendeletben foglalt elıírásokat az üzemeltetési rendtıl függetlenül (alkalmi, idıszakos vagy
rendszeres) mozgó hangforrások használatára is alkalmazni kell.

(2)

A rendelet hatálya nem terjed ki a mősorzajra, amely az 1. §. (2) bekezdésben meghatározott
létesítményekben, azok zárt terén belül az egyik helyiségébıl a másikba, illetve, amely a
szomszédos más létesítménybe a zárt épületen keresztül szőrıdik át.
II.
ÉPÍTKEZÉSEKNEK, ÜZEMI LÉTESÍTMÉNY LÉTESÍTÉSÉNEK ZAJ- ÉS
REZGÉSVÉDELMI SZABÁLYAI
3. §
(1) Zajt, illetve rezgést elıidézı új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és
egyéb helyhez kötött külsı zajforrást csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni, üzembe
helyezni, meglevıt pedig bıvíteni, felújítani, korszerősíteni, valamint építési munkát
végezni, hogy azok rendeltetésszerő használata, illetıleg az építési munka végzése során
keletkezı zaj a területre, illetve rezgés a létesítményre megengedett zaj- és rezgésterhelési
határértéket ne haladja meg.
(2) Az építıipari kivitelezési tevékenységtıl származó zaj terhelési határértékeit a zajtól
védendı területeken a 3. számú melléklet, míg a rezgésterhelési határértékeket a 4. számú
melléklet tartalmazza.
(3) A környezetvédelmi hatóság - a kivitelezı kérelmére - határozott idıtartamra határértéktúllépést engedélyezhet

a) egyes építési idıszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás
mőszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthetı;
b) építkezés közben elıforduló, elıre nem tervezhetı, határérték feletti zajterhelést okozó
építıipari kivitelezési tevékenységre.
(4) A környezetvédelmi hatóság az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes
szervét, valamint az építésügyi hatóságot a (3) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásba
szakhatóságként bevonja, illetve a (3) bekezdés b) pontja szerinti engedélyt helyszíni
bejárás keretében is kiadhatja.
III.
A MEGLÉVİ LÉTSÍTMÉNYEK ÉS HANGOSÍTÓ BERENDEZÉSEK MŐKÖDÉSÉNEK
ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI SZABÁLYAI
4. §
A rendelet hatálya alá tartozó meglévı létesítményeket és hangosító berendezéseket, amelyek a
mőködés során környezetünkben zajt okoznak, úgy kell üzemeltetni, hogy azok a lakosságot a
lehetı legkisebb mértékben zavarják.
5. §
(1)

A meglévı létesítmények és a hangosító berendezés mőködése a helyi zajvédelmi
szempontoknak akkor megfelelı, ha a 2. számú mellékletben, valamint az együttes rendeletben
meghatározott zaj-, továbbá a 3. számú mellékletben, valamint az együttes rendeletben
meghatározott rezgés terhelési határértékeket nem haladja meg.

(2)

A zajkibocsátási határértéket a hangosító berendezés üzembe-helyezésének engedélyezése
során e rendelet 8. §-ban meghatározott engedélyezı szerv (továbbiakban: engedélyezı
hatóság) állapítja meg.

(3)

A zajterhelési határértéket – a területrész jellegének megfelelıen napszakonként, az üzemelés
idıtartama és módja szerint – a rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak alapján kell
meghatározni.

(4)

A területek jelleg szerinti felosztását a 2. számú melléklet 1. számú táblázata alapján a 2.
számú melléklet tartalmazza. A zajterhelési határértékek a 2. számú melléklet 2-3. számú
táblázata alapján nappal módosulhatnak legfeljebb +10 dB-lel, de az nem haladhatja meg a 65
dB-es mértéket, éjjel azonban nem lépheti túl a 2. számú melléklet 1. számú táblázatban
foglalt értékeket.

(5)

A rendezvény szervezıje köteles a lakosságot tájékoztatni a rendezvény helyérıl,
idıtartalmáról.

(6)

Mozgó hangforrás engedélyezése esetén az engedélyben rögzíteni kell azokat a területeket,
ahol a kérelmezı a tevékenységet folytatja.

(7)

Álló vagy mozgó hangos hirdetés rendszeres üzemeltetése nem engedélyezhetı. Rendszeres
üzemeltetésnek minısül a havonta 7 napot meghaladó üzemeltetés.

(8)

Dudát vagy kürtöt használni hirdetés céljára nem szabad.

(9)

Álló vagy mozgó hangos hirdetés nem üzemeltethetı szombaton és vasárnap egész nap,
munkaszüneti napokon egész nap, valamint bármely nap 21.00 és 9.00 közötti idıszakában.

(10) Álló vagy mozgó hangos hirdetés nem üzemeltethetı oktatási, egészségügyi és egyházi
létesítményektıl, valamint a temetıtıl mért 100 m-es sugarú körön belül.

(11) Épületen kívül főnyírót, motoros főrészt, daráló és aprítóberendezést, illetve olyan jelentısen
zajos berendezést, mely a szomszédok nyugalmát zavarhatja bármely nap 20.00 és 8.00
közötti idıszakban használni tilos.
6. §

(1)

A hangosító berendezés zajvédelmi szempontból történı engedélyezése iránti kérelmet az 1.
§. (2) bekezdésben meghatározott létesítmények tulajdonosa (kezelıje), üzemeltetıje köteles
benyújtani az üzemeltetést megelızıen az engedélyezı hatósághoz.
A hangosító berendezés csak az engedélyben elıírt feltételekkel mőködtethetı. Az engedély
egyszerősített határozatban is megadható, amennyiben az ügyben nincs ellenérdekő fél.

(2)

Hangosító berendezés mőködtetése abban az esetben engedélyezhetı, ha annak zajkibocsátása
az érintett területrészen lévı más hangosító berendezések zajkibocsátását is figyelembe véve
az erre vonatkozó zajterhelési határértékeket nem haladja meg.

(3)

Az engedélyezı hatóság által engedélyezett hangosító berendezésen történı változtatás
(bıvítés), vagy a meglévı helyébe más berendezés üzembe állítása e rendelet alkalmazása
tekintetében új berendezés telepítésének minısül, amelyhez ezt megelızıen az engedélyezı
hatóságtól engedélyt kell kérni.

(4)

Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a zajkeltés helyét, módját, a hangosító
berendezés típusát, a mőködtetés napi kezdésének és befejezésének idıpontját, továbbá a
kérelemnek tartalmaznia kell a zaj- és rezgéshatárok mindenkori betartására vonatkozó
nyilatkozatot, valamint ha van a kérelmezı megbízottjának nevét, aki a zajértékek betartását
vállalja és azért felelıs.
A kérelemhez csatolni kell a környezı épületeket –a zárt térben történı hangosítás esetén 50
méter sugarú körben, nyílt téri hangosítás esetén 100 méter sugarú körben- feltüntetı
helyszínrajzot.

(5) Az eljáró hatóság szerzi be az akusztikai szakértı véleményét, melyben fel kell sorolni az elıírt
határértékek betarthatóságát biztosító eszközöket, berendezéseket

(6) A kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget – ha törvény másként nem rendelkezik
- a kérelmezı ügyfél elılegezi meg, illetve viseli.

7. §
(1)

Az engedély kiadásának feltétele, akusztikai szakértıi igazolás beszerzése, hogy a hangosító
berendezés mőködtetése során az nem lépi túl a környezetében megengedett zajterhelési
határértéket, illetve meghatározza, hogy a határérték betartásához milyen mőszaki és egyéb
feltételeknek kell teljesülnie.

(2)

Az akusztikai szakértıi véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a hangosító
berendezésnek helyet adó létesítmény és a szomszédos védendı épületek, illetve ezek
helyiségei közötti hangszigetelés-vizsgálat eredményét.

(3)

A kiadott engedélyekrıl az engedélyezı hatóság nyilvántartást vezet.

(4)

A már meglévı hangosító berendezéseket az üzemeltetınek a rendelet hatálybalépését követı
90 napon belül nyilvántartásba vétel céljából be kell jelenteni az engedélyezı hatóságnál.

IV.
HATÓSÁGI JOGKÖR
8. §
(1) Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsı fokú környezetvédelmi hatósági jogkört a jegyzı
gyakorolja a következı esetekben:
a.) elrendeli – az elsı fokú közegészségügyi hatóság véleményének figyelembevételével – a
veszélyes mértékő zajt és rezgést okozó tevékenység korlátozását, a kötelezett üzemi
létesítmény számára meghatározott zajkibocsátási határérték 3 dB feletti túllépése esetén;
ill. felfüggesztését 6 dB feletti határérték túllépésnél, vagy ha annak teljesítési határidejét
nem tartja be, és a mulasztásból a környezetre közvetlen, súlyos veszély származhat.
b.) A közegészségügyi hatóság véleményének figyelembevételével az a.) pontban
meghatározott intézkedéseket a kötelezettségszegés teljes megszüntetése elıtt feloldhatja,
ha közvetlen, súlyos veszély már nem áll fenn.
c.) Az együttes rendeletben meghatározott, épületek védendı helyiségeiben elıírt zajvédelmi
követelmények teljesítésére vonatkozó, az e rendelet 1.melléklete szerinti
tevékenységeknél.
d.) Az együttes rendeletben meghatározott, épületekben emberre ható rezgés-követelmények
teljesítésére vonatkozó ügyekben valamennyi, az adott épületen belüli, illetve az adott
épülten kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az e rendelet 1. melléklete szerinti
tevékenységeknél.
(2)

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben gazdasági és szolgáltató tevékenységek esetében
(12/1983.(V.12.) MT rendelet) az elsı fokú környezetvédelmi hatósági jogkört a Jegyzı látja
el a következı esetekben:

a.) zajt elıidézı
üzemi létesítmény létesítése, üzembe helyezése, illetve meglévı üzemi létesítmény
felújítása, bıvítése és korszerősítése esetén az építtetı
jelentıs építési munka esetén a munka megkezdése elıtt a kivitelezı köteles a
környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és annak
megtartásáról gondoskodni,
-

nem kell a zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a zajterhelési
határértéket nem lépik túl és errıl a tervezı illetve a kivitelezı akusztikai
számításokkal alátámasztva illetve szabvány szerinti mőszeres zajszint mérési
eredményekre hivatkozva nyilatkozik az engedélyezı hatóságnak.

b.) a meglévı üzemi létesítményekre zajkibocsátási határértéket állapít meg és elıírhatja
annak teljesítési idejét.
c.) a zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan változást, amely a határérték
túllépését engedélyezi, illetve a túllépés mértékére jelentıs hatással van, 30 napon belül
be kell jelenteni az engedélyezı hatóságnak, ami alapján az új zajkibocsátási határértéket
állapíthat meg.
9. §
(1)

Zaj-, illetve rezgésbírság fizetésére kell kötelezni:
a.) az üzemeltetıt, illetve kivitelezıt, ha a zajt elıidézı új üzemi létesítmény üzembehelyezését, valamint építési munka során annak megkezdését követıen a számára
megállapított zajkibocsátási határértéket nem tartja be, illetve a megengedett zajterhelési
határértéket túllépi.
b.) Az üzemeltetıt, ha új út létesítését követıen okozott zaj, illetve rezgés meghaladja a
megadott zaj-, illetve rezgésterhelési határértéket.

(2)

Bírság fizetésére kell kötelezni az üzemeltetıt akkor is, ha környezetvédelmi hatóság által
megállapított határidıt követıen a meglévı üzemi létesítmény által okozott zaj továbbra is
meghaladja a megállapított zajkibocsátási, illetve az okozott rezgés meghaladja a
megengedett rezgésterhelési határértéket.
10. §

(1)

A bírság összegét a 2/1983. (V. 25.) OKTH rendelkezés melléklete alapján, a megengedett
zajkibocsátási, illetve a zaj- és rezgésterhelési határérték túllépése mértékének, hatásának és
ismétlıdésének figyelembevételével kell megállapítani.

(2)

A bírság kiszabása legfeljebb évenként ismételhetı.

(3)

A bírság - külön jogszabályban meghatározottak szerint - a települési önkormányzat, illetve
a központi költségvetés központosított bevételét képezi.

(4)

Bírságot a zajforrás helye szerint illetékes elsı fokú hatóság szabja ki.
11. §

(1)

Hangosító berendezések által okozott zajra vonatkozó bejelentés esetén a hatóság akusztikai
szakértıi vizsgálatot végeztet.
Az eljárás költségei (vizsgálat költségei) a kérelem elutasítása esetén a kérelmezı ügyfelet, a
kérelemnek megfelelı döntés esetén az ellenérdekő ügyfelet terheli.

(2)

A zajvizsgálat tartalmi megállapításai vonatkozásában, ha az üzemeltetı, vagy a bejelentı az
ügy elbírálása szempontjából lényegi módosító körülmények figyelmen kívül hagyására
hivatkozik, akkor a hatóság ismételt vizsgálat elvégzését rendelheti el. Amennyiben az
észrevétel helytállónak bizonyult, a hatóság a vizsgálat díját visszafizeti – a vizsgálat költsége
a hatóságot terheli -, ha a vizsgálat a kifogásolt módosító körülményt nem igazolja, a letétbe
helyezett összeget a vizsgálat díjaként megfizeti a vizsgálatot végzınek.
VI.
ZAJVÉDELMI ELİÍRÁSOK SZABÁLYAINAK
MEGSZEGÉSE MIATTI FELELİSSÉG
12. §

(1)

Amennyiben a hangforrást az engedélyben foglaltaktól eltérıen üzemeltetik, 3 napos határidı
kitőzésével az üzemeltetıt fel kell szólítani az engedélytıl eltérı állapot megszüntetésére.

(2)

Ha az üzemeltetı a felszólításnak nem tesz eleget, és a hangosító berendezést továbbra is
zavaró módon üzemelteti – melyet akusztikai szakértıi vizsgálat is igazol – a hangosító
berendezés mőködésére vonatkozó engedélyt vissza kell vonni.

(3)

Az engedély teljesítése évenként felülvizsgálható.
13. §

(1)

Aki e rendeletben foglaltakat megszegi – amennyiben magatartása nem valósít meg magasabb
szintő jogszabályban meghatározott szabálysértést, vagy bőncselekményt - szabálysértést
követ el és 30.000,-Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható, ha:
a.) hangosító berendezést az ahhoz szükséges engedély nélkül üzemeltet,
b.) az engedélyezı határozatban foglalt elıírásokat nem tartja be,
c.) bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.

(2)

A rendeletben foglaltak megsértése miatt 10.000 Ft-ig terjedı helyszíni bírság szabható ki..

(3)

Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás lefolytatása a jegyzı, míg a helyszíni bírság
kiszabása a közterület-felügyelı hatásköre.

(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó létesítmények környezetében a közönségtıl, annak
viselkedésébıl származó zajokra zajterhelési határértéket nem lehet megállapítani, az ilyen
típusú zajokozás méréssel nem vizsgálható. Ez csendháborításnak minısül és okozójával
szemben szabálysértési eljárás kezdeményezhetı.

VII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
14. §
(1)

E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2)

A rendeletben foglaltakat a már üzemelı berendezések mőködtetésére is alkalmazni kell.

Dr. Bognár András
polgármester

Bánsághy Balázs
mb. jegyzı

1. számú melléklet

A jegyzı hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek
a) Az alábbi gazdasági tevékenységek (TEÁOR* szerint)
- TEÁOR 01 mezıgazdaság, vadgazdálkodás
- TEÁOR 02 erdıgazdálkodás
- TEÁOR 05 halgazdálkodás
- TEÁOR 22 kiadói, nyomdai egyéb sokszorosítási tevékenység
- TEÁOR 45 építıipar
- TEÁOR 50 jármő-kereskedelem, -javítás, üzemanyag-kiskereskedelem
- TEÁOR 51 nagykereskedelem
- TEÁOR 52 kiskereskedelem
- TEÁOR 55 szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
- TEÁOR 71 kölcsönzés
- TEÁOR 72 számítástechnikai tevékenység
- TEÁOR 73 kutatás, fejlesztés
- TEÁOR 74 egyéb gazdasági szolgáltatás
- TEÁOR 80 oktatás
- TEÁOR 85 egészségügyi, szociális ellátás
- TEÁOR 90 szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyezıdésmentesítés
- TEÁOR 91 érdekképviselet
- TEÁOR 92 szórakoztatás, kultúra, sport
- TEÁOR 93 egyéb szolgáltatás.
b) Az alábbi szolgáltatás (SZJ** szerint):
- 63.21.24.0 parkolási szolgáltatás.
c) Egyéb lakossági zajkeltés (szomszédsági zajok, hobby-, szabadidıs tevékenység).

(*Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9003/2002. (SK.6.) közleménye a gazdasági
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérıl)
(**Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9003/2002. (SK.6.) közleménye a szolgáltatások
jegyzékérıl)

2. sz. melléklet
1. sz. táblázat
Üzemi létesítményekbıl származó zajterhelési határértékek

SSz.

Területi funkció

1

Üdülıterület, üdülıhely, védett természeti
terület
Lakó- és intézményterület laza beépítéssel
Lakó- és intézményterület tömör, városias
beépítéssel
Ipari terület lakóépületekkel,
intézményekkel vegyesen

2
3
4

Megengedett egyenértékő
A-hangnyomásszint dB
Nappal
Éjszaka
(6-22 h)
(22-6 h)
45 dB
35 dB
50 dB
55 dB

40 dB
45 dB

60 dB

50 dB

2. sz. táblázat
Módosító tényezı a létesítmény üzemelési rendszere szerint
Üzemelési rend tényezı
Rendszeres
Idıszakos
Alkalmi

Mőködési napok száma havonta
7-30
3-6
1-3

Módosító
0 dB
+ 3 dB
+ 7 dB

3. sz. táblázat
Módosító tényezı a napi mősoridı alapján
Módosító tényezı
Mősoridı órában
1 óránál kevesebb
1-2
2 óránál több

Nappal
+ 5 dB
+ 2 dB
0

Éjjel
0
0
0

4. sz. táblázat
Módosító tényezı a létesítmény környezete szerint
Sorszám tényezı
1

2

A létesítmény környezetének jellege
Üdülıhely központja, városközpont,
vasúti fıvonal, városi, vagy helyközi
fıközlekedési út, zajos közlekedési
létesítmény 50-100 m-es körzetben
Vasúti fıvonal, városi vagy helyközi
fıközlekedési út, zajos közlekedési
létesítmény

Módosító
+ 5 dB

+ 10 dB

3. sz. melléklet
Építıipari kivitelezési tevékenységtıl származó zaj terhelési határértékei zajtól védendı
területeken

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)
Sor-

ha az építési munka idıtartama
Zajtól védendı terület

szám

1 hónap vagy

1 hónap felett 1

kevesebb

évig

nappal

éjjel

nappal

éjjel

1 évnél több

nappal

éjjel

6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra
1.

Üdülıterület, gyógyhely,

60

45

55

40

50

35

65

50

60

45

55

40

70

55

65

50

60

45

Gazdasági terület és különleges 70

55

70

55

65

50

egészségügyi terület, védett
természeti terület kijelölt része
2.

Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerő
beépítéső)

3.

Lakóterület (nagyvárosias
beépítéső), vegyes terület

4.

terület

4. sz. melléklet
Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben
Sor-

Rezgésterhelési

szám Épület, helyiség

2
(mm/s )
A
M

1.

határérték

A
0

A

3,6

100

10

12

200

5

6

100

12

200

24

300

36

600

Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl. 3

max

mőtı)
2.

Lakóépület, üdülıépület, szociális nappal
szálláshely-szolgáltató 6-22 óra

otthon,

épület, kórház, szanatórium lakóés pihenıhelyiségei
éjjel
22-6 óra
3.

Kulturális,
figyelmet

vallási

létesítmények

igénylı

nagyobb 10

helyiségei

(pl.

hangversenyterem, templom); bölcsıde, óvoda
foglalkoztató helyiségei; orvosi rendelı
4.

Mővelıdési, oktatási, igazgatási és irodaépület 20
nagyobb
tanterem,

figyelmet

igénylı

helyiségei

számítógépterem,

(pl.

könyvtári

olvasóterem, tervezıiroda, diszpécserközpont);
színházak,

mozik

nézıterei;

magasabb

komfortfokozatú szállodák közös terei
5.

Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve 30
vendéglátó terei; sportlétesítmények nézıtere;
középületek folyosói, elıcsarnokai

5. sz. melléklet

Páty Község közigazgatási területeinek felosztása
a 2. sz. melléklet 1. sz. táblázatának területi funkciója szerint a szabályozási tervben meghatározottak alapján

Ssz.

Területi funkció
1

Üdülı terület, üdülıhely, védett
természeti terület

2

Lakó- és intézményterület laza
beépítéssel

3

Ipar területek lakóépületekkel,
intézményekkel vegyesen

4
5
6
7
8

Közigazgatási terület
-

„egészségügyi intézmény” területei
a település területén lévı valamennyi oktatási és
gyermekintézmény területe
- templomkert területe
- közparkok, díszparkok, pihenı- és játszó parkok területe
- temetık, kegyeleti parkok, emlékparkok területe
- védett természeti területek
A fennmaradó területek, amelyeket az 1,3 területi funkció nem
tartalmaz és a külterületen lévı lakott területek. Szt. 1, 2, 3, 4, 5,
11, 12
-

Szt. 6, 7, 8, 9, 10

6. sz. melléklet
Lakó-és középületek helyiségeiben
megengedett egyenértékő A-hangnyomásszintek

Ssz.

Megengedett LAeq egyenértékő Ahangnyomásszint, dB

A helyiség megnevezése

1
2

3
4

5

6
7
8
*

Rendelıintézet kezelıhelyiségei
Tanterem, elıadó- és foglalkoztató
tanterem, bölcsıdékben, óvodákban
és oktatási intézményekben, ülés-és
tárgyalótermek, könyvtári
olvasóhelyiségek, tanári szobák
Lakószobák lakásokban, szociális
otthonokban, közösségi üdülıkben
Lakószobák szállodákban,
munkásszállókban,
diákotthonokban
Szállodák, közösségi üdülık,
szociális otthonok, munkásszállók
és diákotthonok közös helyiségei
Étterem, eszpresszók
Üzletek, szolgáltató intézmények
helyiségei, várótermek
Étkezıkonyhák lakásokban

A helyigékbe behatoló közlekedési zajra nem vonatkozik

Nappal
(6h-22h)
40

Éjjel
(22h-6h)
40

40

40

40

30

45

35

50
55

50
55

60
45*

60
45*

