Tárnok Nagyközség Önkormányzatának
10/2001. (V. 23.) számú rendelete
a környezetvédelemről
(egységes szerkezetben)1
Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a Nagyközség környezeti állapotának egyre rosszabbodó helyzetét ismerve lehetőségeinek figyelembe vételével - az itt élő lakosok, a környezeti és természeti értékeink,
a környezet minőségének megóvása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjára hivatkozva, valamint az 58. § (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a környezetvédelem helyi szabályozására a
következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
A RENDELET CÉLJA ÉS HATÁLYA
1. § (1) E rendelet célja, hogy megállapítsa az ember egészségének és környezetének
megóvása érdekében a környezeti elemek védelmét:
- a levegőtisztaság-védelmi,
– a föld- és vízvédelmi,
– a zaj- és rezgésvédelmi előírásokat.
2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Tárnok Nagyközség Önkormányzata (a 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, működnek, tevékenykednek.
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(2) hatályon kívül
(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni a szolgáltató tevékenységet ellátó új és a már
működő üzemi létesítmények esetén, így különösen:
– térzene, mutatványos tevékenység,
– művelődési intézmény, cirkusz, varieté, - játékterem,
- üzlet, kereskedelmi egység, kölcsönző, üdülő, panzió, üdülőtábor, camping,
– sportpálya,
– autóbusz-állomás,
- hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre, illetve tájékoztatásra használt szabad vagy
zárt térben elhelyezett bármilyen zaj- és káros rezgéseket kibocsátó berendezések
működésére.
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Módosította: 15/2001 (IX.28.) számú rendelet, 5/2005. (II.28.) számú rendelet, 18/ 2001.( XI.27.) számú
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Hatályon kívül helyezte: 5/2005. (II.28.) számú rendelet
Hatálytalan: 2005. 03. 01-től

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra és rezgésre:
– mely a szomszédos egybeépített más létesítményekbe az épületen keresztül átszűrődik,
– amely a természeti csapás elhárítása érdekében vagy más fontos közérdekű célból (pl.
közművezeték meghibásodása) származik.
I. fejezet
Levegőtisztaság-védelem
MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS SORÁN KELETKEZŐ NÖVÉNYI HULLADÉK
KEZELÉSÉNEK, ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI
3. § 3(1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról
elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállításával kell gondoskodni. Az
elszállítás során a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről szóló 25/2002. (XII.17.) számú önkormányzati rendelet előírásait
be kell tartani.
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(2)-(5) hatályon kívül
A HÁZTARTÁSI TEVÉKENYSÉGGEL OKOZOTT LÉGSZENNYEZÉSRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK
4. § (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelően karbantartott
tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad
elégetni.
(2) A fűtőberendezésen egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari
hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb) égetni tilos.
TARLÓÉGETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
5. § 5 hatályon kívül
AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
6. § 6 hatályon kívül
PORKÉPZŐ ÉS BŰZÖS ANYAGOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
7. § (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített
állapotban szabad szállítani.
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Hatálytalan:2001.09. 28-tól
Hatálytalan: 2007. 10. 29-től

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének
megakadályozására vízzel kell nedvesíteni.
(3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani.
(4) A községben keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell,
hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges
rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt, a jogerős használatbavételi
engedély kézhezvételétől számított 90 napon belül kell biztosítani. A jegyző a kertészeti
munkák elvégzését előírhatja.
(5) Új utak tervezésekor a légszennyező hatás csökkentése érdekében a lakóterületek mellett
haladó útszakaszok mentén a védő növénysáv telepítésére vonatkozó javaslatokat a
beruházási programnak tartalmaznia kell. Törekedni kell arra, hogy a védő növénysávok
telepítésére az utak kivitelezésével egy időben kerüljön sor.
ALLERGÉN NÖVÉNYEK ELLENI VÉDEKEZÉSI SZABÁLYOK
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8. § (1) A lakóingatlanok és az egyéb beépített ingatlanok használói kötelesek
ingatlanjaikat mentesíteni a gyomnövényektől, az allergiát okozó, valamint az emberi
egészséget bármely módon veszélyeztető növényektől.
II. fejezet
Víz- és földvédelem
9. § (1) Természetes vízfolyásba, nyílt vízbe hulladékot juttatni, vagy szennyezett vizet
bevezetni tilos.
(2) A zárt csapadékvíz-elvezető és szennyvízcsatornában, illetve nyílt árkokban,
vízfolyásokban a természetes vizek elfolyását gátolni tilos.
(3) Tilos ingatlanok, intézmények, üzemek szennyvizét, illetve egyéb szennyezést, vagy
mérgező anyagot (szemetet, trágyalét, iszapot, vegyszermaradékot stb) nyílt felszínű, illetve
zárt csapadékvíz-elvezető csatornába, vízfolyásba, üzemelő, vagy használaton kívüli kútba,
illetve bármilyen módon a talajba juttatni.
(4) A szennyvizet zárt tárolóba, illetve - ahol már kiépült - a szennyvízcsatornába kell
bevezetni.
(5) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület
keletkezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségein
túl, a roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell.
(6) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell,
hogy a földfelszín legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon kerüljön lefedésre.
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III. fejezet
Zaj- és rezgésvédelem
ZENESZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
10. § (1) A községben a vendéglátóipari létesítmények zeneszolgáltatásával kapcsolatos
hatósági feladatokat - a hangosító berendezések engedélyezését is beleértve - a jegyző látja el.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezések működéséhez, élőzene
szolgáltatásához hatósági engedély szükséges.
(3) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást köteles vezetni
(4) Az engedély iránti kérelmet a létesítmény tulajdonosának, üzemeltetőjének a
tevékenység megkezdését megelőzően kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni az adott
tevékenység napi kezdetének és befejezésének időpontját, valamint a zajkeltés módját.
Engedély hiányában a tevékenység nem folytatható.
(5) A rendelet hatálybalépését megelőzően a már működő hangosító berendezések további
üzemeltetéséhez is be kell szerezni az engedélyt, amelyet e rendelet hatálybalépését követő 90
napon belül köteles megkérni a létesítmény tulajdonosa, illetve üzemeltetője.
(6) A zajkibocsátási határérték megállapítása után, minden olyan változást, amely a
kibocsátási határérték túllépését eredményezi, illetőleg a túllépés mértéke jelentős hatással
van (technológia megváltoztatása, zajos gépek üzembe helyezése, vagy leállítása stb), 30
napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatósági jogkört ellátó jegyzőnek.
UTCAI ZENÉSZEK MŰKÖDÉSE
11. § Utcai zenélést végezhetnek a község hangulatához igazodó rendezvényekhez,
eseményekhez kötődő vagy spontán módon szerveződő zenész csoportok, zenészek, a jelen
rendeletben rögzített engedélyek birtokában.
EGYÉB ZAJKELTŐ BERENDEZÉSEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
12. § (1) A község belterületén belül tilos:
a) akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és egyéb eszközzel történő, a
köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása,
b) zajt keltő munkák (fűnyírógép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép működtetésével, stb)
végzése 20,00 - 06,00 óra között.
(2) Közterületre irányuló hangszórás - hangosító berendezéssel - csak a jegyző engedélyével
folytatható.
13. § (1) Az egyes zajforrásokból származó zajterhelés megengedett értékét a zajterhelési
alapérték és a módosító tényezők összege határozza meg.
8
(2) Zajkeltő tevékenység esetén az 1. számú függelékben meghatározott határértékeket
túllépni tilos.
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(3) A megállapított zajterhelési irányértékeknek a lakó vagy intézmény-épület zajtól
védendő homlokzata előtt 2 méter távolságban, illetőleg - indokolt esetben - az emberi
tartózkodásra, pihenésre, üdülésre szolgáló területeken kell teljesülniük.
(4) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén - eredménytelen egyeztetések
után - az üzemeltető köteles saját költségére ismételt szakértői véleményt kérni a zajszint
megállapítására, a hatóság felhívását követő 15 napon belül.
14. § E rendelet alkalmazása szempontjából hangosító berendezésnek számít bármely
hangszóró vagy más műsorforrás.
IV. fejezet
Bányák
15. § Az Önkormányzat a közigazgatási területén új bánya megnyitását nem támogatja.
V. fejezet
Az önkormányzat környezetvédelmi alapja
A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP LÉTREHOZÁSA
16. §9 hatályon kívül
A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP BEVÉTELEI
17. § 10 hatályon kívül
A KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP FELHASZNÁLÁSA
18. §11 hatályon kívül
19. §12 hatályon kívül
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Hatálytalan: 2007. 11. 26-tól
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VI. fejezet
Szabálysértési rendelkezések
20. § 13 hatályon kívül
VII. fejezet
Záró rendelkezések
21. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző
gondoskodik.

Szolnoki Gábor sk.
polgármester
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Dr. Simon Mária sk.
jegyző

Hatályon kívül helyezte: 10/2012. (III.23.) számú rendelet

Hatályán veszti: 2012. 04.16-tól
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1. számú függelék a 10/2001. (V.23.) rendelethez

1. Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken
Sorszám

Zajtól védendő terület
Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett
természeti terület kijelölt része
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)
Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület
Gazdasági terület és különleges terület

1.
2.
3.
4.

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre
(dB)
nappal 6-22 óra
éjjel 22-6 óra
45
35
50

40

55
60

45
50

2. Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól
védendő területeken

SorZajtól védendő terület
szám

1.

2.

3.
4.

Üdülőterület, gyógyhely,
egészségügyi terület, védett
természeti terület kijelölt része
Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű)
Lakóterület (nagyvárosias
beépítésű), vegyes terület
Gazdasági terület és különleges
terület

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre
(dB)
ha az építési munka időtartama
1 hónap vagy
1 hónap felett 1 évig
1 évnél több
kevesebb
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
6-22 óra
22-6 óra
6-22 óra
22-6 óra
6-22 óra
22-6 óra
60
45
55
40
50
35

65

50

60

45

55

40

70

55

65

50

60

45

70

55

70

55

65

50

3. A közlekedéstől származó
zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken

Sorszám
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Zajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAM,kö megítélési szintre
(dB)
üdülő-,
kiszolgáló út;
gyűjtőút;
autópálya; autóút;
lakóépületek és
átmenő forgalom
összekötőút;
I. rendű főút; II.
közintézmények
nélküli út mentén
bekötőút; egyéb
rendű főút;
közötti forgalomtól
közút; vasúti
autóbuszelzárt területeken;
mellékvonal és
pályaudvar; vasúti
pihenésre kijelölt
pályaudvara; repü- fővonal és pálya-

Megállapította: 5/2005. (II.28.) számú rendelet 6.§-a

Hatályos: 2005. 03.01-től

közterületeken

1.

2.

3.
4.

Üdülőterület, gyógyhely,
egészségügyi terület,
védett természeti terület
kijelölt része
Lakóterület (kisvárosias,
kertvárosias, falusias,
telepszerű beépítésű)
Lakóterület (nagyvárosias
beépítésű), vegyes terület
Gazdasági terület és
különleges terület

lőtér, illetve
udvara; repülőtér,
helikopilletve helikopterterállomás, -leszál- állomás, -leszállólóhely mentén
hely mentén
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
nappal
éjjel
6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra 6-22 óra 22-6 óra
45
35
50
40
55
45
60
50

50

40

55

45

60

50

65

55

55

45

60

50

65

55

65

55

60

50

65

55

65

55

65

55

4. A zaj terhelési határértékei épületek zajtól védendő helyiségeiben
Sorszám
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zajtól védendő helyiség
Kórtermek és betegszobák
Kórházak, rendelőintézetek kezelő- és műtőhelyiségei
Egyéb orvosi rendelő- és kezelőhelyiségek
Tantermek, előadó- és foglalkoztató termek bölcsődékben,
óvodákban és oktatási intézményekben; ülés- és
tárgyalótermek; könyvtári olvasótermek; tanári szobák;
intézmények akusztikai szempontból igényes irodahelyiségei
Lakószobák lakásokban, szociális otthonokban, üdülőkben
Lakószobák szállodákban, panziókban, munkásszállókban,
diákotthonokban, üdülőházakban
Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakásokban
Szállodák, panziók, üdülők, szociális otthonok,
munkásszállók és diákotthonok közös helyiségei
Éttermek, eszpresszók
Kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve
vendéglátó helyiségei; várótermek; intézmények akusztikai
szempontból kevésbé igényes helyiségei

Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre
(dB)
nappal 6-22 óra
éjjel 22-6 óra
35
30
35
40
40

40
45

30
35
45
50
55
60

5. Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben
Sorszám
1.
2.

AM
3

Rezgésterhelési határérték
(mm/s2)
A0
3,6

Amax
100

10

12

200

Épület, helyiség
Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl.
műtő)
Lakóépület, üdülőépület,
nappal
szociális otthon, szálláshely6-22 óra

szolgáltató épület, kórház,
szanatórium lakó- és
pihenőhelyiségei

3.

4.

5.

éjjel
22-6 óra
Kulturális, vallási létesítmények nagyobb
figyelmet igénylő helyiségei (pl.
hangversenyterem, templom); bölcsőde, óvoda
foglalkoztató helyiségei; orvosi rendelő
Művelődési, oktatási, igazgatási és irodaépület
nagyobb figyelmet igénylő helyiségei (pl.
tanterem, számítógépterem, könyvtári
olvasóterem, tervezőiroda, diszpécserközpont);
színházak, mozik nézőterei; magasabb
komfortfokozatú szállodák közös terei
Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve
vendéglátó terei; sportlétesítmények nézőtere;
középületek folyosói, előcsarnokai
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6

100

10

12

200

20

24

300

30

36

600

