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 41/2003. (XI. 04.) Budapest XVIII.  kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet   

A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 33/2001. (X. 16.) Budapest XVIII.  
kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 85. §. (1) bekezdés e) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a zaj- és rezgésvédelemről szóló, többször 
módosított 12/1983. (V. 12.) MT. rendelet 27. §-ában foglaltak szerint a zajvédelem helyi 
szabályozására a következő rendeletet alkotja. 
A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 33/2001. (X. 16.) Budapest XVIII.  kerület 
Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzati rendeletét (a továbbiakban Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja:  
 

1. §   A Rendelet 4. §-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 
4. § (2) Az (1) bekezdésben felsorolt zajforrásokra nem kell zajkibocsátási határérték 

megállapítását kérni, ha a zajterhelési határérték teljesül, és erről a tervező, illetőleg a 
kivitelező nyilatkozik.  

        (3) Nem kell kibocsátási határérték megállapítását kérni akkor sem, ha az építési 
munka természeti csapás elhárítása érdekében vagy más, sürgős közérdekű célból (pl. 
közművezeték meghibásodásának kijavítása) szükséges. Ebben az esetben a zaj-, 
illetőleg rezgésterhelési határértékek túlléphetők. Törekedni kell azonban ilyenkor is 
arra, hogy az okozott zaj-, illetőleg rezgés a lehető legkevésbé zavarja a lakosságot. 

 
2. §   A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

9. § Alkalmi, kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, 
továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől származó zajterhelésre a 
környezetvédelmi hatóság – az üzemeltetőnek, illetve a rendezvény szervezőjének 
szakértői véleménnyel alátámasztott kérelmére – meghatározott időtartamra a zaj-és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM 
rendelet 1. sz. melléklete szerinti zajterhelési határértékekhez képest eseti határérték 
túllépést engedélyezhet, amelynek mértéke legfeljebb 10 dB lehet.  

 
3. §   A Rendelet 11. §-a hatályát veszti, és ezzel egyidejűleg a 12. § – 24. §-ok számozása 

eggyel csökken. 
 

4. §   A Rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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14. § Zajt előidéző üzemi létesítmény létesítése, üzembe helyezése, illetőleg meglévő 

üzemi létesítmény felújítása, bővítése és korszerűsítése esetén az építtető, jelentős 
építési munka esetén a munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a környezetvédelmi 
hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és annak megtartásáról 
gondoskodni. 

 
5. §   A Rendelet 19.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

19. §  (1) Zaj-, illetve rezgésbírság (a továbbiakban: bírság) fizetésére kell kötelezni: 
a) az üzemeltetőt, illetőleg kivitelezőt, ha a zajt előidéző új üzemi létesítmény 

üzembe helyezését, valamint építési munka során annak megkezdését követően a 
számára megállapított zajkibocsátási határértéket nem tartja be, illetőleg a megengedett 
rezgésterhelési határértéket túllépi, 

b) az üzemeltetőt, ha új út, vasútvonal, továbbá repülőtér létesítését követően okozott 
zaj, illetőleg rezgés meghaladja a megengedett zaj-, illetőleg rezgésterhelési 
határértéket. 

(2) Bírság fizetésére kell kötelezni az üzemeltetőt akkor is, ha a környezetvédelmi 
hatóság által megállapított határidőt követően a meglévő üzemi létesítmény által 
okozott zaj továbbra is meghaladja a megállapított zajkibocsátási, illetőleg az okozott 
rezgés meghaladja a megengedett rezgésterhelési határértéket. 

 
6. §   A Rendelet 20.§-a az alábbiak szerint módosul: 

20. §  (1) Az épületen belül, vagy azzal egybeépített épületben működő zajforrás által 
a védendő helyiségben okozott, a zajterhelési határértéket meghaladó zajterhelés 
csökkentésére a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetőt – határidő megállapításával – 
a zajterhelés csökkentésére és ennek méréssel történő igazolására kötelezi. 

(2) A környezetvédelmi hatóság – amennyiben feltételezhető, hogy a zajforrás és a 
szomszédos védendő helyiség közötti hangszigetelés nem megfelelő – az üzemeltetőt 
az épületen belüli hangszigetelés műszeres vizsgálatára, illetőleg szükség esetén 
hangszigetelés javítására és az eredmény műszeres méréssel történő igazolására 
kötelezheti. 

 
7. §   A Rendelet 21. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

21. § Ha az üzemeltető nem teljesíti a 20. § szerinti hatósági előírásokat, a 
környezetvédelmi hatóság az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint jár el. 

 
8. §    (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A Rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. 

 
Budapest, 2003. október 30. 
 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

INDOKOLÁS 

1. §-hoz   Azon eseteket határozza meg, amelyek fennállása esetén nem kell zajkibocsátási 
határérték megállapítását kérni. 
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2. §-hoz   Alkalmi, kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, 

továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől származó zajterhelés esetén a 
jogszabályban meghatározott zajterhelési határértékhez képest eseti túllépés 
engedélyezésének feltételeiről és mértékének felső határáról rendelkezik. 

 
3. §-hoz   Zajszakértői vélemény beszerzésére az ügyfél az államigazgatási eljárás általános 

szabályai értelmében nem kötelezhető. A felsőbb szintű jogszabályok a zajvédelmi 
szakvélemény elkészíttetését nem teszik kötelezővé azokban az esetekben, amikor az adott 
tevékenység végzése nem engedélyköteles. 

 
4. §-hoz   A felsőbb szintű jogszabályokkal összhangban meghatározza, hogy kinek a 

kötelessége zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és annak megtartásáról 
gondoskodni. 

 
5. §-hoz   A többször módosított 12/1983. (V. 12.) MT. Rendelet előírásainak megfelelően 

rendelkezik arról, mely esetekben kell a zajbírság kiszabásáról rendelkezni. 
 
6. §-hoz   Jelen ügyekben a környezetvédelmi hatóság jogosult eljárni. Szakvélemény 

beszerzésére az ügyfél az államigazgatási eljárás általános szabályai értelmében nem 
kötelezhető. 

 
7. §-hoz   A államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény vonatkozó előírásai 

szabályozzák a végrehajtási intézkedések körét.  
 
8. §-hoz   Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz. 

 
Budapest, 2003. október 30. 
                 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
 


