A környezeti zaj elleni védelemét országos és helyi jogszabályok szabályozzák.
1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
195. § (1) bekezdése értelmében: CSENDHÁBORÍTÁS: ”Aki lakott területen, az ott lévő épületben , vagy az ahhoz
tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen, indokolatlanul zajt okoz,
amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést
követ el.”
A közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr és helyi jelentőségű védett
természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni birságot, amelynek összege 5.000 –
50.000,- Ft-ig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén 70.000,- Ft-ig terjedhet.
a.) 20:00-7:00 óra között háztartási, barkácsolási, zöldfelület gondozásához szükséges munkagéppel
b.) 22:00-6:00 óra között 50 dB zajterhelési határértéket túllépő emberi hanggal, szabadtéri zene-, és műsorhallgatási
tevékenységgel.
A zajterhelési határérték túllépése esetén, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.
(X.29.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jegyző, mint környezetvédelmi hatóság zaj-és
rezgésbírságot szabhat ki.
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önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól, amely az alábbiakat tartalmazza:
- Egyéb, a közösségi együttélés szabályait sértő magatartások
„11. § Az az ingatlan tulajdonos, használó vagy bérlő, aki az ingatlanon vasárnaptól
csütörtökig 10-20 órán, illetve pénteken és szombaton 10-22 órán kívül zenés rendezvényt,vagy szórakozást tart és ez a
szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, használóinak ésbérlőinek nyugalmát megzavarja, akkor az a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértőmagatartást követ el.”
- A holtágak védelmével és a pihenni vágyók, horgászok zavarásával kapcsolatos magatartások
„12. § (1) Az az ingatlan tulajdonos, vagy használó, aki a holtágak vizébe hulladékot dob,amely a vizet szennyezi, az a
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartástelköveti.
(2) Aki a holtágak vizén robbanómotoros csónakot használ - kivéve a hivatásos halőri
szolgálatot, a vízirendőrséget, a katasztrófavédelmet, a vízi sportegyesületeket – az a
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.
(3)Vízi biciklit használni június 1. – augusztus 31. között reggel 8 órától 20 óráig, szeptember1-től május31-ig 8 órától 18
óráig lehet, aki ezt megsérti az a közösségi együttélés alapvetőszabályait sértő magatartást követ el.
(4) A település éves rendezvény naptárában szereplő eseményhez kapcsolódóan a településjegyzője egyedi elbírálás
alapján engedélyezheti robbanómotoros eszköz használatát arendezvény ideje alatt.
(5) A holtágakon horgászni olyan eszközökkel és módszerekkel lehet, ami nem akadályozza avízisportot folytatókat.”
Extrém csendháborítás esetén a RENDŐRSÉGET szükséges értesíteni az alábbi hívószámon: 112

