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A bejelentés tartalmi kivonata
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Vizsgálat eredménye

Bejelentő leírja, hogy B.my.Lake
Fesztivál (Zamárdi 2016. aug. 24-27.)
elviselhetetlen zajterhelést jelentett a
Balaton
északi
partján
lévő
településeken élőknek, pihenőknek.
A zaj mértéke lehetetlenné tette a
pihenést. A bejelentő javasolja a
rendezvény napi időtartamának
korlátozását,
a
zajkibocsátási
határértékek
és
szabályok
szigorítását, akkreditált mérésre
kötelezést, a szervezők ideiglenes zaj
gátló falak telepítésére kötelezését.
Továbbá kérte, hogy a hangszórókat
ne az északi part irányába fordítsák.

lezárt

Zamárdi Város Önkormányzat jegyzője válaszában megírta, hogy Zamárdiban egész éjjel
és nappal lehet zenélni a nyári szezonban is, az országos jogszabályok által
meghatározottak szerint.
A jegyző részletes tájékoztatást adott a nagyszínpad, a két nagysátor és egyéb „attrakciók”
Balatontól való távolságáról, pontos elhelyezkedéséről. Megállapította, hogy nem valósak
azok az információk, hogy a hangszórók és a színpadok a Balatonnak vannak fordítva.
A jegyző felhívta a figyelmet arra is, hogy a fesztiválok alatt folyamatos zajszint mérések
zajlanak, mind nappali és mind éjszakai időszakban. Zamárdiban a hatásterületen
zajszintet mérnek, amelyet az önkormányzat jegyzője rendel meg igazságügyi
zajszakértőtől. A Zamárdi Önkormányzat jegyzőjének információi szerint a Balaton
északi partján a tavalyi évek tapasztalatiból okulva a szervezők is méretnek.
Idén is működött zaj-és panaszvonal, továbbá az önkormányzathoz közvetlenül
beérkezett panaszok alapján folyamatosan tájékoztatták a szervezőket. Az északi parti
problémás helyek pontos címeit megadva dokumentált zajszint méréseket végeztek. A
Kormányrendelet adta lehetőségek alapján a nappali időszakban 65 dB-el, éjszakai
időszakban 55 dB-el zenélhetnek a szervezők. A zajszakértők álláspontja szerint nem a
zaj, hanem a mély hangzású rezgések okozhatták a problémát. A rezgésre vonatkozóan a
jogszabály nem tartalmaz megkötést. A jegyző kérte, a mélyhangzásokat vegyék a lehető
legminimálisabbra. Évek óta javasolják a SILENT DISCO bevezetését, mely technikai
megoldás több európai országban nagyon jól működik. A jegyző minden egyes jelzésénél
felszólította a szervezőket a zene halkítására, túllépés esetén a szükséges intézkedéseket
megtette. A széljárás, a Balaton sima víztükre, egyéb környezeti tényezők mind-mind
befolyásolják a hang-és rezgés terjedését, melyet maximálisan megakadályozni lehetetlen.
A zajszintek túllépése esetén a jegyző a tudomásra jutást követően azonnal felszólítja a
szervezőket intézkedési terv benyújtására. Az intézkedési terv benyújtását követően a
jegyző a szükséges intézkedések megtételére utasítja a szervezőket. Felmerült a zajvédő-,
zaj gátló fal építése is, melyet a zajszintmérő és felelős igazságügyi szakemberek is egyéb
okok miatt elvetettek.
A jegyző felhívta a bejelentő figyelmét, hogy amennyiben a jövő évben is
kellemetlenséget jelent a fesztivál, a zamárdi honlapon megtalálható zajvonalon vagy a
sziget.hu panaszvonalon keresztül adják meg a pontos címet. A bejelentéseket az északi
parton is igazságügyi szakértők által végzett zajszint mérések követték és ez alapján
halkíttatták le a mély hangzásokat.
A Baranya Megyei Kormányhivatal válaszában kifejtette, hogy a B.my.Lake fesztivál a
Zamárdi Város helyi építési szabályzatáról szóló 1/2006. (I.20.) sz. rendelete szerint Z
besorolású közpark területén került megrendezésre. A 2016. február 1. napjától hatályos

környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet (Zajr.) 2. § v) pontja adja meg az alkalmi rendezvény, a 2. § w) pontja a
közterület fogalmának pontos jogszabályi meghatározását. A fentiekre tekintettel a tárgyi
fesztiválra a Zajr. hatálya nem terjed ki; a közterületen megatartott alkalmi
rendezvényeket zaj-és rezgésvédelmi szempontból a központi szabályozás nem vonja a
hatálya alá, a zaj-és rezgésvédelmi előírások megállapítása a jegyző szabályozási feladat-és
hatáskörébe tartozik.

