
Alsóörsön a zajjal kapcsolatos tudnivalókat a környezetvédelmi rendelet tartalmazza, ebből néhány 

pontot emelnék ki: 

1. Motoros kerti gépek, építkezéseken használt zajkeltő eszközök üzemeltetése 19 órától reggel 

8 óráig, szombat,vasárnap,ünnepnapokon pedig reggel 9-ig tilos, sőt június 1-augusztus 31. 

között minden nap 12 és 13 óra között sem megengedett ( csendes pihenő). 

Ezek új szabályok. 

 

2. Vendéglátó, szórakozóhelyen  és egyéb helyeken szabadtéri zene szolgáltatás május 15. és 

szeptember 15. között 23 óráig, hétvégén 24 óráig lehetséges, az év többi részén 22 óráig.  

3. Szabadban, nyitott ajtajú , ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenéléssel vagy 

más módon zavarni tilos. 

 

Ezen szabályokról, illetve még egy néha előforduló zavaró hatásról az évente kiadott 

ALSÓÖRSI PRAKTIKUM TÁR nyújt tájékoztatást, amit valamennyi lakos és nyaralótulajdonos 

postán megkap év elején. 

 

Az előbb említett érdekes zavaró hatás: áramszünet esetén a nyaralókra telepített riasztó 

berendezések olykor napokig tartó vijjogása . Ennek elkerülésére azt kérjük: a 

szomszédoknak legyen meg egymás telefonszáma, hogy értesíthessék ilyenkor az érintettet a 

mielőbbi csend elérése érdekében. 

 

 

TAPASZTALATOK: 

 

Az új déli csendes pihenőt gyakorta megsértik, a jövőben még jobban felhívjuk erre a 

figyelmet. Településünkön több nagy építkezés is zajlik lakó és üdülő övezetekben, ahol a 

szigorítás előtt még több panasz érkezett.  Az új szabályokkal ( amelyek szűkítik a napi 

időkeretet ) próbáltunk a helyzeten javítani, az építkezők figyelmét felhívni , illetve türelmet 

kérni a szomszédoktól, hiszen a nem téli időszakban lehet csak a külső munkálatokat 

végrehajtani. (Érdekes, hogy többen ilyenkor arról  megfeledkeznek, hogy annak idején ők is 

nyáron építkeztek.) 

A másik esetleges konfliktus helyzetet a zenei rendezvények, a fesztiválok jelentik.  Ezeknél a 

lakók bizonyos fokig tolerálják, hogy ebből él a település ( pl. a kempingben lévő 4 fesztivál 

közvetlen önkormányzati bevétele évente meghaladja a 25 millió Ft-ot, nem beszélve a 

közvetett, a partnereknél, szobakiadóknál, szolgáltatóknál  jelentkező bevételekről ). 

A többség belátja, hogy turizmusból élő község lévén a vendégek egy része a rendezvények 

miatt érkezik, a világ bármely turisztikai térségében ugyanez a helyzet, de érthető, hogy a 

vendégek egy másik körét és a lakosságot zavarhatja a késői zajkeltés. Ezért szoros 

kapcsolatot tartunk fenn a szervezőkkel, illetve most ősszel kiértékeljük az idei főszezont és 

új zaj rendeletet alkothatunk. 

Az idén egy magánterületen a cirkusz 50 napig tartott minden nap sikeres előadást, amely 

sok családnak jelentett örömet, de a környék ingatlantulajdonosait zavarta a hangos műsor , 

az esti kellemes időszakban nem lehetett élvezni a terasz vagy kert adta lehetőségeket, 

jövőre erre vonatkozóan is tervezünk kidolgozni valamit.                                                                                                     


