
CSENDRENDELET 

(ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELMI RENDELKEZÉSEK) 

MI TARTOZIK BELE? 

Házkarbantartási, felújítási munkák: 
 építkezéssel kapcsolatos zajok (betonkeverő, fúró, sarokcsiszoló, stb.) 

Kertépítéssel, zöld terület fenntartással, tüzelő felvágással kapcsolatos tevékenységek: 
 motoros gépek (fűnyíró, motoros permetező, sövényvágó, láncfűrész, ágaprító, kompresszor, stb.) 

Egyéb zajkeltések: 
 zene, házibuli 

 hirdető autó (Family Frost, vashulladék- és tollfelvásárló, dinnyeárus, stb.) 

MIKOR NE CSINÁLD: 

Magánszemély házkarbantartási, felújítási munkák esetén 

Egész évben 

munkanapokon: időbeli korlátozás nélkül 

szombaton: 8:00 előtt és 20:00 után 

vasárnap és munkaszüneti napokon: 

9:00 előtt és 12:00 után 

Magánszemély kertépítéssel, zöld terület fenntartással, tüzelő felvágással kapcsolatos 
tevékenységek esetén 

május 1. – szeptember 30. 

munkanapokon 8:00 előtt és 19:00 után 

szombaton 8:00 előtt és 12:00 után 

vasárnap és munkaszüneti napokon! 

október 1. - április 30. 

munkanapokon korlátozás nélkül 

szombaton 8:00 előtt és 18:00 után 

vasárnap és munkaszüneti napokon! 

Gazdálkodó szervezet kertépítéssel, zöld terület fenntartással kapcsolatos tevékenységek 
esetén 

Egész évben 

munkanapokon: 8:00 előtt és 20:00 után 

szombaton: 8:00 előtt és 15:00 után 

vasárnap és munkaszüneti napokon: 

9:00 előtt és 11:00 után 

Vendéglátó üzletek kültéri / nyitott helyiségben zenét vagy más hangkeltéssel járó műsort 

június 1. – szeptember 15. 8:00 előtt és 24:00 után 

szeptember 16. – május 31. 8:00 előtt és 22:00 után 

24:00 és 4:00 között zene illetve műsor szolgáltatás csak zárt helyiségen belül, zárt ablakok 
mellett, a zajkibocsátási határértéket meg nem haladó hangerővel tartható 

Hirdető autó 

egész évben 

munkanapokon: 10:00 előtt és 18:00 után 

munkaszüneti napokon, vasárnap és 
ünnepnapon 

Lakóterületi övezetben nem üzemeltethető 



 

TŰZIJÁTÉK, PIROTECHNIKAI ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

 magánterületen 23:00 óráig, maximum 30 percig lehetséges, melynek előzetes bejelentése a helyi 

rendőrkapitányságon is szükséges 

 házikedvenceink védelme érdekében azonban nem ajánlott a pirotechnikai eszközök használata 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, RENDELETEK 

 a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló  27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM 

együttes rendeletében foglaltak betartása kötelező 

 
 a környezetvédelem helyi szabályairól Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2022.(XI.24.) önkormányzati rendelete  

 

 

https://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/veszprem-megyei-rendor-fokapitanysag/balatonalmadi
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800027.kvv
https://balatonalmadi.hu/data/file/2021/10/15/2015ix_25-kornyezetvedelem_helyi-szabalyairol-szolo-rendelet_egyseges.pdf
https://balatonalmadi.hu/data/file/2021/10/15/2015ix_25-kornyezetvedelem_helyi-szabalyairol-szolo-rendelet_egyseges.pdf

