Adásztevel Község Önkormányzata
Képviselõ-testületének
9/2000.(VIII.30.) r e n d e l e t e
a helyi környezet védelmérõl, a település tisztaságáról1
a 10/2004.(IV.25.) rendelettel módosított
egységes szerkezetbe foglalásáról
Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § /1/ bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a helyi környezet védelmérõl, a település tisztaságáról a következõ rendeletet alkotja:2
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja és hatálya
1. §.
/1/ E rendelet célja, hogy Adásztevel közigazgatási területén megállapítsa és biztosítsa - a
helyi sajátosságokra tekintettel - az ember egészségének és környezetének megóvása érdekében a környzeti elemek:
- levegõtisztaság,
- föld- és víz-,
- zaj- és rezgés-,
valamint a település tisztaságának
védelmével kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat.
/2/ A rendelet hatálya kiterjed Adásztevel Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén belül a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi
személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre - akik állandó vagy ideiglenes jelleggel
a község közigazgatási területén tartózkodnak, mûködnek, tevékenykednek.
/3/ A rendelet hatálya nem terjed ki:
a.) veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggõ tevékenységekre,
b.) arra a zajra és rezgésre, mely
b.a.) szomszédos egybeépített más létesítményekbe az épületen átszûrõdik,
b.b.) a természeti csapás elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekû
célból (közmûvezeték meghibásodása) származik.
/4/ A köztisztaság a települési környezet fenntartása elsõrendû közegészségügyi érdek, ezért
ennek megvalósításában mindenki köteles hatékonyan együttmûködni szennyezõdést,
fertõzést okozó tevékenységektõl, magatartástól tartózkodni.
/5/ Az egyes ingatlanok tisztaságáról az ingatlan
a.) tulajdonosának,
b.) használójának (haszonélvezõjének, bérlõjének)
kötelessége gondoskodni.
1 Módosította a 10/2004.(IV.25.) 8.§-a, hatályos 2004.május 1-től
2 Módosította a 10/2004.(IV.25.) 9.§-a, hatályos 2004.május 1-től

/6/ A település önkormányzati tulajdonú közterületei rendszeres tisztántartásáról, valamint a
szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik.
2. §
/1/ Értelmezõ fogalmak:
a.) települési szilárd hulladék: háztartási hulladék (szemét) és egyéb szilárd hulladék
b.) háztartási hulladék: a lakásokban, valamint a lakás, pihenés céljára szolgáló egyéb
helyiségekben, a lakás közös használatára szolgáló helyiségekben keletkezett szilárd hulladék pl. salak (beleértve a fûtésbõl
keletkezett salakot is) rongy, söpredék, hamu, korom, edény,
eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, kerti- és gazdasági
hulladék (falomb nyesedék), valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység folytatásából keletkezett hulladék
c.) egyéb szilárd hulladék: lakásban és emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségben
felhalmozódott szilárd hulladék (nagymértékû berendezési tárgy, lom, ágybetét
stb.), valamint az azokhoz tartozó terüteken, illetõleg közterületen bontásból
keletkezett építési törmelék
d.) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, pormentesítése, illetve hó- és síkosságmentesítése
e.) hangosító berendezés: bármely hangszóró, vagy más mûsorforrás
f.) járda: a gyalogos közlekedésére rendelt, kiépített és kiépítetlen terület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjed
g.) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterületek
tisztántartása, a települési szilárd hulladék tárolása, illetve kijelölt lerakóhely elszállítása célját szolgálja.

II. FEJEZET
LEVEGÕTISZTASÁG - VÉDELEM
Mezõgazdasági termelés során keletkezõ
növényi hulladék, avar és kerti hulladék
kezelésének és égetésének szabályai
3. §
/1/ A mezõgazdasági termelés során keletkezett növényi, valamint kerti és avar hulladék ártalmatlanításáról komposztálással, illetve annak elszállításával kell gondoskodni.
Az összegyûjtésrõl és saját költségen történõ elszállításról annak kell gondoskodia, akinél
az keletkezett.
/2/ A mezõgazdasági termelés során keletkezõ növényi, valamint kerti és avar hulladék égetéssel történõ ártalmatlanítására kizárólag október 1. és április 30-a, 8,00 - 18,00 között
kerülhet sor. Szeles idõben tilos az égetés.
/3/ Égetni csak jól kialakított tûzlerakóhelyen és telken szabad, oly módon, hogy az emberi
egészséget és környezetet, valamint vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.
/4/ A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelõberendezést õrizetlenül hagyni tilos, annak elol-

tásáról az ártalmatlanítás befejezését követõen haladéktalanul gondoskodni kell.
/5/ Égetés és tüzelõberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket
kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg eloltható.
/6/ Az égetendõ mezõgazdasági hulladék háztartási illetve ipari eredetû hulladékot nem
tartalmazhat.
/7/ A hatóságilag elrendelt általános tûzrakási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.
/8/ A mezõgazdasági termelés során keletkezõ növényi hulladék égetést kizárólag engedéllyel
lehet végezni. Az engedélyt község jegyzõje adja ki. Az engedélyezési eljárás során be kell
szerezni a Környezetvédelmi Felügyelõség állásfoglalását.
Háztartási tevékenységgel okozott
légszennyezésre vonatkozó szabályok
4. §
/1/ Az egyedi fûtéssel rendelkezõ házakban a megfelelõen karbantartott tüzelõberendezésekben az arra engedélyes tüzelõanyagot lehet égetni.
/2/ A tüzelõberendezésen egészségre káros égésterméket kibocsájtó anyagot - különösen
ipari hulladékot égetni tilos.
Tarlóégetésre vonatkozó szabályok
5. §.3
/1/ A tarlóégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység. A települési jegyző hatáskörébe
tartozik a nem védett, illetve helyi védelem alatt álló területeken a nádas és egyéb vizinövények
égetésének, a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék nyílttéri, valamint
hagyományos energiatermelő berendezésekben történő égetésének, a tarlóégetésnek az
engedélyezése. Egyéb hulladék égetésének engedélyezése a környezetvédelmi felügyelőség
hatásköre.
/2/ Tarlóégetés esetén a növényvédelmi hatóság állásfoglalását be kell szerezni.
/3/ A tervbe vett tarlóégetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24
órával a Pápai Önkormányzat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának be kell jelenteni.
/4/ A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés
irányában a hasznos vad elmenekülhessen.
/5/ A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a
tarlómaradványok használhatók fel.A szalmát égetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla
mellett tarlót égetni tilos.
/6/ Tarlóégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz-és robbanásveszélyt ne
jelentsen. A tarlótüzet őrizetlenül hagyni tilos, veszély esetén vagy ha a tűzre már nincs szükség,
azonnal el kell oltani. Az égetés befejezése, tűzoltás után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és
a parázslást, izzást, vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.
/7/ Az égetéssel érintett szakaszokat az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben
körül kell szántani, és ott az adott területen az apróvadban okozott károk elkerülése érdekében
vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsorportok védelmére legalább 6 méteres védősávot
3 Módosította a 10/2004.(IV.25.) 10.§-a, hatályos 2004.május 1-től

kell szántással biztosítani.
/8/ A tarlóégetést 30 hektárnál nagyobb területen egymás utáni időpontban szakaszosan kell
végrehajtani.
/9/ Az égetés időtartamára megfelelő létszámú kioktatott személy jelenlétéről és tűzoltásra
alkalmas kéziszerszámról kell gondoskodni. Legalább egy traktort ekével a helyszínen biztosítani
kell.
Porképzõ és bûzös anyagok kezelésére
vonatkozó szabályok
6. §
/1/ Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, valamint úttest felbontásánál keletkezett port terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.
/2/ Külterületen építési, bontási, egyéb anyagokat a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és idõtartamban lehet.
Magánterületen engedély nélkül lehet, és csak közegészségügyi szempontból veszélytelen
anyagot tárolni.
/3/ Porképzõ vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani.
/4/ Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, szállításánál köz- vagy magánterület
szennyezõdik, a szennyezõdés elõidézõje köteles a tisztítási munka elvégzésére.
/5/ A községben a keletkezõ por képzõdésének megakadályozására a talajterületek növényzettel való beborítására kell törekedni.
/6/ A jegyzõ jogosult a kertészeti munkák elvégzésének elõírására.
7. §
/1/ Állati hullát, valamint olyan anyagot, mely a környék levegõjét szennyezi, bûzt áraszt, az
egészséget veszélyezteti, vagy élõsködõk számára táptalajt nyújt sem köz- sem magánterületen elhelyezni nem szabad.
/2/ Az elhullott állati hulladék elszállításáról az önkormányzat hivatalának közreműködésével
az elhullott állat tulajdonosa, tartója köteles gondoskodni. A szállitási és ártalmatlanítási
költségeket az önkormányzatnak utólag kell megtéríteni.4
/3/ Az önkormányzat közigazgatási területén az állati hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról az önkormányzat az ATEV Fehérjefeldolgozó Rt-vel megkötött szolgáltatási
szerzõdés alapján gondoskodik.
8. §
/1/ A község közterületén tilos jármûvet mosni, olajcserét, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely bûzt áraszt és szennyezést eredményez.
4 Módosította a 10/2004.(IV.25.) 11.§-a, hatályos 2004.május 1-től

9. §
Allergén növények elleni védekezési szabályok
/1/ Az egyes ingatlanok gyom és allergiát okozó növényzettõl - fõleg parlagfû - mentes
gondozása - gyomirtása a tulajdonos, illetve használó kötelessége.
/2/ E §. /1/ bekezdésében foglalt kötelezettség elmulasztása esetén belterületen a települési
önkormányzat jegyzője, külterületen az illetékes növény és talajvédelmi állomás határozattal
rendeli el a gyomirtást.5
/3/ A parlagfû irtásáról - virágzás elõtt - az idõjárástól függõ gyakorisággal kell gondoskodni.
/4/ A területen található allergén növények és parlagfû irtása tekintetében a Megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó.
/5/ Az allergén növények - fõleg parlagfû - felismerésének elõsegítésérõl, elõfordulási helyérõl, irtásáról - az okozott allergén megbetegedésekkel kapcsolatos tudnivalóknak a lakosság körében történõ tudatosításáról az Önkormányzat szórólapok, valamint hangosító berendezés útján gondoskodik.
III. FEJEZET
VÍZ- ÉS FÖLDVÉDELEM
10. §
/1/ A közterületen levő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz
akadálytalan elfolyásának biztosítása az ingatlanszakaszra terjedően az ingatlan tényleges
használójának , illetve tulajdonosának és az érintett közterület tulajdonosának,
használójának együttes kötelezettsége.
/2/ A Járműbehajtók átereszeinek építése és tisztántartása az érintett ingatlan tulajdonosának,
használójának és az érintett közterület tulajdonosának, használójának együttes
kötelezettsége.6

/3/ Az ingatlanon keletkezõ csapadékvíz saját területen történõ elhelyezésérõl, illetve a kiépített csatornába történõ bevezetésérõl - elõzetes bejelentés alapján az ingatlan tulajdonosa
vagy használója köteles gondoskodni.
/4/ Tilos a csapadékvíz elvezetõ árkokba, használaton kívüli kutakba, vagy bármilyen módon
talajba ingatlanok, illetve intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb szennyezést,
vagy mérgezõ anyagot (olajos, vegyszeres vizet, trágyalét, tûz- robbanásveszélyes anyagot), valamint eldugulást eredményezõ szemetet juttatni.
11. §
5 Módosította a 10/2004.(IV.25.) 12.§-a, hatályos 2004.május 1-től
6 Módosította a 10/2004.(IV.25.) 13.§-a, hatályos 2004.május 1-től

/1/ Aki olyan tevékenységet folytat, melynek következtében roncsolt földterület keletkezik,
annak jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározottakon túl, a roncsolt földterület rendezésérõl is gondoskodnia kell.
/2/ A köztisztaság megóvása, balesetek elkerülése végett közterületen hulladékot (üveg, papír) szennyezõ vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, kiszórni, vagy eldobni tilos.
IV. FEJEZET
ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM
12. §
/1/ A község belterületén tilos a köznyugalmat és közrendet sértõ zaj okozása, függetlenül ennek emberi vagy gépi jellegétõl.
/2/ Zajjal járó kisipari tevékenység, zajt keltõ munkák (fûnyíró-, kapáló-, fûrészgép, betonkeverõ mûködtetésével) végzése kizárólag 7,00-20,00 óra között folytatható.
13. §
/1/ Zeneszolgáltatással kapcsolatos hangosító berendezések mûködéséhez, élõ zene szolgáltatásához hatósági engedély szükséges.
/2/ A hatósági feladatokat a jegyzõ látja el.
/3/ Az engedély iránti kérelmet a létesítmény tulajdonosának vagy üzemeltetõjének, a tevékenység megkezdését megelõzõen kell benyújtania.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
- tevékenység napi kezdetének és befejezésének idõpontját,
- a zaj (zene) keltés módját.
14. §
/1/ A településen az egyes üzemi tevékenységekből származó zajforrások zajkibocsátási
határértékének megállapításánál a 8/2002./(III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1.számú
mellékletében foglalt 2.sorszámú falusias lakóterület funkcióra , illetve a 4.sorszámú
gazdasági és különleges funkcióra vonatkozó határértékeket kell figyelembe venni.
/2/ A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei megállapításánál zajtól védendő
területeken a 8/2002./(III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 3.számú melléklete szerinti
2.sorszámú falusias lakóterület és a 4.sorszámú gazdasági és különleges terület határértékeit
kell figyelembe venni.
/3/ A településre vonatkozó határértékeket a rendelet 1.sz.meléklete tartalmazza.7
V. FEJEZET
AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLET
TISZTÁNTARTÁSÁRÓL
7 Módosította a 10/2004.(IV.25.) 14.§-a, hatályos 2004.május 1-től

15. §
/1/ Az épület tulajdonosa vagy használója köteles gondoskodni:
a.) az ingatlan tisztántartásáról, mûvelésérõl, gyomtól, gaztól való megtisztításáról
b.) az ingatlan elõtti járdaszakasz állandó tisztántartásáról, hó eltakarításáról, síkos
járdarészek szórásáról, valamint gyom- és gaztól való megtisztításáról,
c.) a csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosításáról, az ingatlan elõtti árok tisztításáról,
d.) az ingatlan elõtti közterületen és az ingatlanról közterületre kihajló fák legallyazásáról, annak érdekében, hogy a közlekedést ne akadályozzák.
/2/ Az Önkormányzat a körjegyzőség 8útján gondoskodik
a.) az önkormányzati tulajdonú közterületek tisztántartásáról, portalanításáról, általános
jellegû takarításáról, síkosságmentesítésérõl, szilárd burkolatú utak tisztántartásáról,
valamint szeméttárolók elhelyezésérõl,
b.) háztartási hulladék összegyûjtésérõl és a kijelölt lerakóhelyre való elszállításáról
c.) egyéb szilárd hulladék lerakóhely létesítésérõl és üzemeltetésérõl.
16. §
/1/ A járdáról a havat naponta többször, hóesést követõen azonnal el kell takarítani.
/2/ A járdáról a havat, jeget a közút és a járda között kell elhelyezni úgy, hogy az se a
gyalogos, se a gépjármû forgalmat ne akadályozza.
/3/ Ónos esõtõl, jégtõl, hótól síkossá vált járdát szükség szerint naponta többször fel kell
hinteni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (pl. homok,
hamu, fûrészpor, kõpor) kell használni. A szóróanyag beszerzésérõl a tisztántartásra
kötelezettnek kell gondoskodni.
/4/ A járda síkosság mentesítését úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.
17. §9

VI. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSE,
KÖZTISZTASÁGI SZOLGÁLTATÁS
18. §
/1/ A kommunális hulladék szervezett összegyűjtését, elszállítását, kezelését Adásztevel Község
Önkormányzata átmenetileg, 2004.december 31-ig társulás keretében biztosítja. Adásztevel,
Nagytevel és Homokbödöge Községek Önkormányzatai által fenntartott és üzemeltetett
homokbödögei 024/30. hrsz-ú hulladéklerakó 2006.december l-ig rendelkezik hatósági
engedéllyel.
8 Módosította a 10/2004.(IV.25.)27.§./3/ bekezdése, hatályos 2004.május 1-től
9 Hatályon kívül helyezte a 10/2004.(IV.25.) 27.§ /2/ bekezdése, hatályon kívül 2004.május 1-től

/2/ A kommunális hulladék hulladéklerakó helyre történő szállításáról az önkormányzat
szervezett keretek között a Bendi és Társa Bt. Pápa vállalkozással kötött szállitási szolgáltatás
igénybevételével gondoskodik.
/3/ A településen az egyéb, háztartásokban felhalmozódó, nem veszélyes hulladék elszállításáról
az önkormányzat évente egy alkalommal lomtalanítás szervezésével gondoskodik.10
19. §
/1/ A köztisztasági szolgáltatás az igénybevevõk részére díjmentes.
/2/ A háztartási hulladék szállítása kétheti rendszerességgel, hétfõi napon történik. Az ettõl
eltérõ idõpontról a lakosságot a helyben szokásos módon hangosítóberendezés útján
tájékoztatni kell.
20. §
/1/ Az ingatlan használója, illetve tulajdonosa a háztartási hulladékot köteles megfelelõ
teherbírású, lezárt mûanyag zsákban az ingatlan elõtt elhelyezni oly módon, hogy
szállítható legyen.
/2/ A szemetet felhalmozni tilos, azt a megadott szállítási napon történõ elszállítás céljából a
szolgáltatást végzõ szerv rendelkezésére kell bocsájtani.
21. §
/1/ Az egyéb szilárd hulladék összegyûjtésérõl és saját költségen való elszállításáról annak kell gondoskodnia, akinél az keletkezett.
/2/ Akinél rothadó, vagy bûzös szemét keletkezik, annak elszállításáról és megsemmisítésérõl
haladéktalanul gondoskodnia kell.
22. §
A veszélyes hulladékot termelõ tevékenység végzése esetén a hulladék tulajdonosa köteles azt a
102/1996./VII.12./Korm.sz. rendelet elõírásai szerint kialakított veszélyes hulladék (üzemi)
gyûjtõhelyén gyûjteni, a jogszabály elõírásainak megfelelõen nyilvántartani, bejelenteni és
ártalmatlanításáról gondoskodni.
VII. FEJEZET
A KÖRNYZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI
RENDELKEZÉSEK BETARTÁSÁNAK ELLENÕRZÉSE
23. §
/1/ Aki a következő, /2/ bekezdésben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket
és tilalmakat megszegi, szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható.11
/2/ Szabálysértést követ el, aki:
a.) mezõgazdasági termelés során keletkezõ növényi hulladék, avar és kerti hulladék nyílt
10 Módosította a 10/2004.(IV.25.) 15.§-a, hatályos 2004.május 1-től
11 Módosította a 10/2004.(IV.25.) 16.§-a, hatályos 2004.május 1-től

téren történõ égetését nem a rendeletben foglaltak szerint végzi,
b.) tüzelõberendezésében egészségre káros égésterméket kibocsájtó fûtõanyagot használ,
c.) 12
d.) 13
e.) rothadó, bûzös anyag (szemét) elszállításáról, megsemmisétésérõl nem gondoskodik,
f.) gépkocsit tiltott helyen mos,
g.) a tulajdonát képezõ ingatlant nem mûveli, nem tartja rendben, az elõírt kertészeti
munkákat, gyomtól, gaztól való megtisztítást nem végzi el,
h.) az ingatlan elõtti árkot, nyitott csatornát, folyókát, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz akadálytalan elfolyását nem biztosítja,
i.) szennyvizet (trágyalevet), mérgezõ, eldugulást eredményezõ anyagot (szemetet) a csapadékvíz elvezetõ árokba, használaton kívüli kútba juttat,
j.) a közterületet beszennyezi, s az általa elõidézett hulladékot, szennyezést nem takarítja el,
k.) zajjal járó tevékenységet nem a rendeletben meghatározott idõben végzi,
l.) 14
m.) az ingatlan elõtti járdaszakaszt nem tisztítja, a közutak széléig terjedõ rész gyomtalanításáról, tisztántartásáról, kihajló fák legallyazásáról nem gondoskodik,
n.) a járdáról letakarított havat nem e rendeletben foglaltak szerint helyezi el,
o.) 15
p.) szemetet felhalmoz,
r.) 16
/3/ A szabálysértés lefolytatása a jegyzõ hatásköre.
VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. §
/1/ E rendelet 2000. szeptember 1-én lép hatályba.
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a köztisztaság fenntartásáról szóló
5/1991./VIII.9./ÖR.sz. rendelet hatályát veszti.

Adásztevel, 2000. augusztus 30.

Fodor Béla
alpolgármester

Dr. Bányai Katalin
jegyzõ

A rendelet kihirdetve:
12
13
14
15
16
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Adásztevel, 2000. augusztus 30.
Dr. Bányai Katalin
jegyzõ

1. számú melléklet a 9/2000. (VIII.30.)számú rendelethez17

A zajterhelési határértékekről
Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő
területeken
Sorszám

Határérték

Zajtól védendő terület

(LTH)az LAM
megítélési szintre (dB)
Nappal

Éjjel

6-22 h

22-6h

1.

Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett
természeti terület kijelölt része

45

35

2.

Lakóterület(kisvárosias, kertvárosias, falusias,telepszerű
beépítésű)

50

40

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület

55

45

4.

Gazdasági terület és különleges terület

60

50

Az építési kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól
védendő területeken
Sorszám

Határérték

Zajtól védendő terület

(LTH)az LAM megítélési szintre (dB)

1 hónap vagy
kevesebb

1 hónap felett
1évig

Nappal Éjjel

Nappal Éjjel

1 évnél több

6-22 h 22-6 h

Nappal Éjjel22
6-22 h 22-6 h 6-22 h -6 h

1.

Üdülőterület, gyógyhely,
egészségügyi terület, védett
természeti terület kijelölt része

60

45

55

40

50

35

2.

Lakóterület(kisvárosias,
kertvárosias, falusias,telepszerű
beépítésű)

65

50

60

45

55

40

17 Beiktatta a 10/2004.(IV.25.) 27.§ /3/ bekezdése, hatályos 2004.május 1-től

Határérték
(LTH)az LAM megítélési szintre (dB)

3.

Lakóterület (nagyvárosias
beépítésű), vegyes terület

70

55

65

50

60

45

4.

Gazdasági terület és különleges
terület

70

55

70

55

65

50

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken
S Zajtól védendő terület
or
sz
á
m

Határérték(LTH)az LAM megítélési szintre (dB)
Üdülő-lakóépületek és
közintézmények közötti
forgalomtól elzárt területken,
pihenésre szolgáló közkertekben

Kiszolgáló út, átmenő forgalom
nélküli út mentén

Gyűjtőút, összekötőút, bekötőút,
egyéb közút

Nappal

Éjjel

Nappal

Éjjel

Nappal

Éjjel

6-22 h

22-6 h

6-22 h

22-6 h

6-22 h

22-6 h

1. Üdülőterület, gyógyhely, 45
egészségügyi terület,
védett természeti terület
kijelölt része

35

50

40

55

45

2. Lakóterület(kisvárosias, 50
kertvárosias,
falusias,telepszerű
beépítésű)

40

55

45

60

50

3. Lakóterület
(nagyvárosias
beépítésű), vegyes
terület

55

45

60

50

65

55

4. Gazdasági terület és
különleges terület

70

50

65

55

65

55”

2. sz. melléklet
a 9/2000./VIII.30./sz. rendelethez18

18 Hatályon kívül helyezte a 10/2004.(IV.25.) 27.§ /2/ bekezdése, hatályos 2004.május 1-től

