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BUDAPEST-CSEPEL ONKORM~YZATA 
36/1993.(XII.07.) Kt 

RENDELETE 
a Iktesitmknyek Cs tevCkenysCgek szagkibocsait6shak korlatozlisar61 

Budapest-Csepel Onkormhyzata Kepvisel6-testiilete az Alkotmhynak az egeszseges emberi 
kornyezethez valo jogrol szolo 18. §-ka, az emberi kornyezet vedelmer6l szolo 1976. evi II. 
torveny 26.9. (2) bek.-re, a leveg6 tisztasaganak vedelmerbl szolo 21/1986.(IV. 2.) MT rendelet 
9. 9. (1) bek.-re, valamint az OKTH-nak a kellemetlen szaganyagok emissziojhak korlatozhka 
vonatkozo MI- 13-27-85. szamu mfiszalu irhyelveire valo hivatkozhsal, az onkormhyzatokrol 
szolo 1990. evi LXV. tv. 1. §. (4) bek-ben foglalt felhatalmazas alapjh az alabbi rendeletet 
alkotja: 

1. g. 

A rendelet hatdya kiterjed Budapest-Csepel kozigazgatasi teriileten barmely jog szemely, szerv, 
szervezet, vagy termeszetes szemely tulajdonaban, vagy hasmilatiban lev6, ipari, vagy 
szolgdtato tevekenyseget ellato letesitmenyre. 

A rendelet celja a lakossag egeszseget, kozerzetet, eletkiiriilmenyeit khrosan befolyholo, vagy 
veszelyeztet6, biizkelt6 legszennyez6 anyagok lakokornyezetbe jutishak megakaddyozasa, 
dletve korlatozha. 

1. ~j letesitmeny telepitese eseten az Orszagos ~~itesiigyi Szabilyzatban (OESZ) el6irt 
ved6tavolsag betartasa do1 felmentes nem adhato. 

2. Meglev6 letesitmenyek eseten - ha az OESZ-ben el6irt ved6tavolsag biztositva van - az 
olfaktometriaval meghatiuozhato szaglubocsathi hatiuertek nem haladhatja meg a 100 
szagegyseget. 

3. Meglev6 letesitmeny eseten ha az OESZ-ben eldirt ved6tivolsag nincs meg, a 
szaglubocsatisi hathrertek nem haladhatja meg az 50 szagegyseget. 

~j letesitmeny szaglubocsatisat . az iizembehelyezest61 szhmitott 30 napon beliil, meglev6 
laesitmeny szaglubocsathsat e rendelet hatdybalepeset kovet6 30 napon beliil az iizemeltet6 
koteles olfaktometrias vizsgdattal meghatkoztatni. 

Amennyiben a szaglubocsatas a fenti hatkerteket meghaladja, az iizemeltet6 megfelel6 mfiszaki 
intezkedesekkel koteles gondoskodni annak csokkenteserbl, a merest61 szimitott 6 honapon beliil 



6 honapon belul a hatiirertek txillepes 
50 %-&g, 

1 even belul a fenti hatiirertekig. 

A rendeletben foglaltak megszegese eseten a Polghesteri Hivatal a lktesitmeny uzemeltetojet a 
4/1986. (VI.2.) OKTH sziunu rendelkezes 13. 5. tk 18. 9. ertelrneben legszennyezesi birsag 
megfketesere kotelezheti, illetve tevekenyseget - az emberi kornyezet vedelmerol szolo 1976. evi 
11. torveny 26. 5. (2) bekezdese alapjhn - korlatozhatja, vagy felfiiggesztheti. 

A buzkibocsath.s uthn fizetendo birsag nagysaga pontforras-, epulet- es feliileti budorris eseten a 
telephely hathato1 3 meterre, talajszint feletti 1,5 m magassagban, szdirhyban met, a 4. es 5. §- 
ban eloirt hatiirerteket meghalado szagegysegenkent 2.000,-Ft. 

A rendelet 1 993. december 07-en 1ep hatdyba. 

ZiradCk: Khirdetve 1993. december 07-en. 

dr. 



(VI. 2.) MT reidelet (a t&Abbiakban: MTr.) t% a vegrehaj- 
tasara kiadott 411986. (VL2.) OKTH rendelke& (a tovab- 
biakban: Rek.) eldirhaival ellentktesen szabAlyoz. . 

3. A kezdemknyez& megalapozott. 
Az MTr. megallapitja a IevegdtisztasAg-vCdeImi es a 

ICgszennyezd forrAsokkaIkapcsolatos kbvetelmt5nyeket. A 
kibocsithi hatarertCkek kisdmitAsira, mCr&Cre, a vCde- 
kezCsre vonatkoz6 eldir&ok, tilalmak kiadAsara pedig a 
komyezetvCdelrni & teriiletfejlesztCsi minisztert hatal- 
m a m  fel. A vCgrehajtAsi jogszabily 4-12. 9-ai tCtelesen 
felsoroljAk a leveg6tisztas4g-~&elmi elbirAsokat Cs tilal- 
makat, tovabbi rCszletez6en megszabjak az iizemeltetdk 
6s a hat6sigok teenddit a lCgszennyez6 anyagok kibocsA- 
tAsi hatArCrteke 6s a Mros legszennyezt3 megAI1apitAsa 
erdekeben. 

Az MTr. 6s a Rek. a kOvetelmenyeket, szbmi&okat & 
eljarisokat kimen'tden meghatarozza, ezert nincs sziiksdg, 
egyben tilos a magasabb szintil jogszabilyi rendeikezesek- 
tdl eltird onkorminyzati rendeleti szabAlyozAsra 

' Az MTr. 5. 9 (1) bekezdCse a 1evegdtisztasAg-vkdelml 

r' . 

Dr. Adrim Anfal s. k,  Dr. Kilknyi Gkza s. k., I 
alkotmAnyblr6 elBad6 alkotmAnybfr6 ' : 

Az iUkotm6nybir6s~ig 
3711995. (VI. 2.) AB 

Dr. Schnzidr Pkfer s.  k., 
- alkotman).bir6 

hat6sigokat, s nern a kepviseld-testuleteket jogositja fel a 
1Cgszennyezd forrhsal kapcsolatos kibocsdtisi hatdrer- 
tkkek rnegillapithbra. Az MTr. 9-12.9-ai elbirjAk, hogy 

AlkotmAnybirdsAgi iigysdm: 729/H/1994. 

hatiirozata a hat6sigok, illetdleg az Altaluk megbizott szervek csak I jelentes vap viirgilat alapjin, meghat5rozott kk rdCs re  I 

A MAGYAR KOZTARSASAG NEVCBEN! I adott jegyzdkonyvi vilaszok vagy kotelezb tartalmli szak- I 

vklemenyek birtokaban aapithatjdk meg a kiros leg- 1 
Az Alkotmdnybir6sig ~nkorm~nyza t i  rendelel feliil- szennyezh tenyet 6s merteket. A levegdtisztasdg-vkdelmi ' 

viirgalatfira irdnyu16 kezdemenyezes alapjAn rneghozta a hat6sigieljir3sra, hatiirozathozatalra 6s e u e b  intezkedes- ] 
kovet kez6 re vonatkoz6an pedig az PlIamigazgatAsi eljAr5 BltalAnos 

hatirozatot: szabilyair61 sz616 1957. evi IV. torveny, illetdleg az MTr. . 
eldirisait kell alkalmazni. Az Or-nek a kulon illamigazga- , 

Az AlkotmAnybir6sbg megillapitja, hogy Budapest- tdsi vizsgilati eljirAsi rendelkezhe tehit jogstrtd. Az Or- ' 
Csepel 6nkorrndnyzatinak a IktesitrnenyekbtevtkenysC- sdgos Epi~tsiigyi SzabAlyzat koza5tCtelerdl sz616 211986. 
gek szapkiboodtAsAnak korlAtor6sAr6l sz616 @@I9933 1 (11.27.) EVA4 rendelet 3.9 (I) bekezdhe- tobbek kozoll 

$#$$JIid~1.7.) Kt. rcndqle,te torvCnysCrtb, ezert a rendeletet - I - a v~dtivolsAgra vonatkoz6 eldirisokt61 va16 egyedi . ,* ,h qp;. 
elteres engedelyez&ere felhatalmam a Kornyezentdel- I 

hatdrOzatkbzzetetelena~javal kezdadd hatalI~al--,meg- mi es Terbletfej]eszl&i Miniszleriumot. a [el- 1 

semmisiti. mentest kategorikusan tilt6 rendelkezese ezCrt s inten el- i 
Az Alkotminybir6dg e hatirozatfi a Magyar Kozlony- , lentetes a magasabb szintd jogsrabdllyal, 1 

I ben kozzeteszi. Az MTr. 15. 8 (I) bekezdese 6gy rendelkezik, hogy a 
veszklyes IegszennyezettsCg kialakulAsa eseten az azt oko- 

, z6 tevekenysCg korlitodsira vagy felfiiggesztCsere - els6 
INDOKOLAS - 1 fokon - a polgirmester, a legszennyea5si birsAg kiszabb- / 

sAra pedig a je@ jogosult. JogszabAlyserttl tehdt az 0r.- 
1. Budapest-Csepel6nkormAnyzati ktpviselb-testiilete a nek az a rendelkez&e is, amely e hataskoroket a polgAr- 

,,bMeltd legzennyeu) anyagok lak6kCirnyezetbe jutasAnak mesleri hivatalra ruhAm At. BbzkibocsAtAsi indokb61 je- 
megakaalyoda,  illetve koru toda"  dljAb61- 36/1993. ' ]enleg birsagot nem is lehet kiszabni, mert a Rek. - erre 
(MT. 7.) K t  szAm alatt - rendeletet alkotott (a tovAbbiak- lehetdseget nydjt6 - 13. 8 (1) bekezdCs e) pontjit, illetve 
ban: or.). .4z d r .  szagla ia tas i  hadrertekeket Allapit meg, a rendelkezks 7. sdmli mellekletCt a 811989. (VIII. 24.) 
SzagkibO&tasSd b~.SZefig@ ~iz~gAlati 6 csbkkentbi intez- KVM rendelel 7. $-a - az fin. immisszi6 mer& feltktelei- , 
kedbeket fr eld; 6j 16ten'tmCny esetentiltja a v&d~volS8g / nek jogszabalyi hianya miatt - hatalyon Ed] helyezte. i be ta raa  a161i fehlent6 lehetdseget; t0dbbA a I6gSzeIUlye- 1 4. Budapest-aepe] dnkomanyzati kCpvise]d-testiilete i 
z b t  okoz6 tevekenyseg korlAtoAsAra mgy felfiiggesnbere , , or. meghozatalAval - az el&zd pontban kifejtett Crvek 
Cs 2z iizemelteta bhAgoWra hatalmazza fel a p 0  i szerint - tonrenssertest kdvelett el, ea5rt az AlkotmAny-- 
hiva t a1 t bir6sAg az 0r.-t megsemmisitette. A megsemmislt& kb- 1 

2. A kozt2rsasAgi megbfzott -a tbrvCnystrt& IIIegS~iin- vetkernenye, hogyaz Or. rende&e~sei t  - eha~roza tnak  
tetese CrdekCben tett eredmknytelen felhivAsa utan - a hi \ ra~los lapban ~ 1 6  koz&ete]e napjAt61- nem lehel i 
azert kezdemenyezte azAlkotminybir6sAg eljArAsAt, mert alkalmazni. 

I 
I 
I 

az Or. a levegd tisztasAgAnak vCdelmCrd1 sz616 2111986. 


