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Tisztelt Képviselő testület!
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról
szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendeletének célja, hogy az Önkormányzat közigazgatási
területén az emberi környezet és az emberi egészség megóvása érdekében megállapítsa a zaj
elleni védelem helyi szabályait.
1994-ben az Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a zajvédelem helyi szabályozásáról
szóló 43/1994. (X. 18.) Kt. számú rendeletét, mely az akkori önkormányzati jogalkotásban
úttörő szerepet töltött be. E rendelet egészen 2005 áprilisáig hatályos volt, ekkor azonban az
időközben bekövetkezett jogszabályváltozások, valamint új jogszabályok hatályba lépése
miatt olyan mértékben került átdolgozásra, hogy új helyi rendelet váltotta fel.
A jelenlegi szabályozás alapját jelentő országos érvényű jogszabályok közül a zaj- és
rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet 1994-óta 5 ízben került módosításra,
ezen kívül további jelentős változást jelentett a 8/2002. (III. 22) KöM-EüM együttes rendelet
megjelenése a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról. E tárgykörben további
rendeletek születettek (1. számú melléklet) és születnek folyamatosan, melyek az
önkormányzati rendeletalkotó eredeti szándéka szerint szabályozni kívánt területeket mára
már szinte teljesen lefedik. Az egyes jogszabályi változások a társadalom bizonyos
csoportjainak önrendelkezési jogát hivatottak erősíteni (lásd pl. 2003. évi CXXXIII. törvény a
társasházakról) illetve más hatóságok pozícióját erősítik a zaj- és rezgésvédelem területén
(építési-, kereskedelmi hatóság).
A zaj- és rezgésvédelmi tárgyú magasabb szintű jogszabályi rendelkezések átvizsgálása során
– egyeztetve a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal munkatársával is – az
a következtetés vonható le, hogy aggályos a helyi rendelet hatályban tartása.
A fentiekben felvázoltakra tekintettel, javaslom a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról
szóló és a 29/2005. (X. 18.) Kt. számú rendelettel módosított 14/2005. (IV. 19.) Kt. rendelet
hatályon kívül helyezését.
Budapest, 2007. március 1.

Tóth Mihály
polgármester
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Határozati javaslat:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a zaj
elleni védelem helyi szabályozásáról szóló, a 29/2005. (X. 18.) Kt. számú rendelettel
módosított 14/2005. (IV. 19.) Kt. számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló
rendeletének szövegét elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Tóth Mihály polgármester
elfogadásra: azonnal
végrehajtásra: azonnal

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata
szükséges.

RENDELETALKOTÁS
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a zaj
elleni védelem helyi szabályozásáról szóló, a 29/2005. (X. 18.) Kt. számú rendelettel
módosított 14/2005. (IV. 19.) Kt. számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről szóló
rendeletét megalkotja.
A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata
szükséges.
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…/2007. (______) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt.
rendelete
a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló, a 29/2005. (X. 18.) Kt. számú rendelettel
módosított 14/2005. (IV. 19.) Kt. számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése,
valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1)
bekezdésének e) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 14/2005. (IV. 19.) Kt. számú
rendelet és ez azt módosító, az egyes helyi önkormányzati rendeletek módosításáról
szóló 29/2005. (X. 18.) Kt. számú rendelet 46. §-a hatályát veszti.
2. § Jelen rendelet 2007. április 1. napjától lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben nem kell alkalmazni.

Tóth Mihály
polgármester

Dr. Szeles Gábor
jegyző
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1. számú melléklet:
A jelentősebb zaj- és rezgésvédelmet szabályozó jogszabályok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
1995. évi XCVII. törvény a légi közlekedésről, egységes szerkezetben a
végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelettel
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi
tevékenység folytatásának feltételeiről
24/1992. (I. 28.) Korm. rendelet egyes környezet- és természetvédelmi jogszabályok
módosításáról, valamint a jegyző környezet- és természetvédelmi feladat- és
hatásköréről
12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről
3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki
követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és
felhasználásának részletes szabályairól
25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készítésének részletes szabályairól
8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról
29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések
zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről
12/1999. (XII. 25.) KöM rendelet egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok
kötelezővé nyilvánításáról
7/1991. (IV. 26.) KTM rendelet egyes ipari termékek zajvédelmi minőségtanúsításáról
12/1990. (V. 23.) KVM rendelet a zaj- és rezgésbírságról szóló 2/1983. (V. 25.)
OKTH rendelkezés módosításáról
49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet a motoros légijárművek zajkibocsátásának
korlátozásáról
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2. számú melléklet

1. Az előterjesztés egyeztetve: dr. Csertus Mónika Igazgatási ágazatvezetővel.
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:
------Budapest, 2007. február 28.
dr. Csertus Mónika sk.
ágazatvezető

2. Az előterjesztés egyeztetve: Gócza Dániel környezetvédelmi tanácsnokkal.
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak:
Mivel az I. számú mellékletben feltűntetett jelenlegi magasabb rendű jogszabályok
kellően pontosan szabályozzák a zaj- és rezgésvédelmi határértékeket és az egyéb
szabályozási kereteket, ezért a helyi szintű, Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat
Képviselő Testülete által megalkotott 14/2005 (IV. 19.) KT rendelet hatályon kívül
helyezését támogatom.

Budapest, 2007. Február 28.
Gócza Dániel s.k.
környezetvédelmi tanácsnok
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