
Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 

Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros 
VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata általi zaj rendelet
alkotásról szóló kezdeményezéshez 
történő csatlakozásra. 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 
Kormányrendelet széleskörű hatáskört állapít meg a jegyzőnek, mint környezetvédelmi 
hatóságnak, viszont a képviselő-testület rendeletalkotási felhatalmazása ezzel párhuzamosan 
leszűkül: csak azokban a helyi társadalmi viszonyokban állapíthat meg helyi zajvédelemre 
vonatkozó rendelkezéseket, amelyekben a kormányrendelet nem tartalmaz szabályozást. Ezen 
megmaradt szabályozási körök nevezetesen a közterületi rendezvényekre vonatkozó 
zajvédelmi szabályok, valamint a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek 
zajvédelmi szabályainak megállapítása. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2008. november 19-i ülésén határozott arról, hogy a felkéri Budapest Főváros 
Önkormányzatának Közgyűlését, alkosson önkormányzati rendeletet a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46. § (1) valamint 48. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján, írjon elő - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és 
mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál nagyobb mértékben 
korlátozó környezetvédelmi előírásokat építési telken, építési- és közterületen hétköznap 20— 
- 7— óra közötti, valamint a hétvégi és munkaszüneti napokra vonatkozó kültéri gépek 
munkavégzésének tilalmával kapcsolatosan. 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete felkérte a 
Polgármestert, hogy tájékoztassa a budapesti kerületek polgármestereit az erzsébetvárosi 
kezdeményezésről és egyetértésük esetén kérje támogatásukat, csatlakozásukat ezen 
javaslathoz. 

A tárgyi előterjesztést a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2009. január 13-i 
ülésén tárgyalja. A Bizottság döntését a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Elnöke a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat kezdeményezésével a 
Fővárosi Közgyűlés felé, miszerint alkosson rendeletet a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) valamint 48. §(1) 
bekezdésében foglaltak alapján, írjon elő - törvényben vagy kormányrendeletben 
meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban 
előírtaknál nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat építési telken, 
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ôo ,00 építési- és közterületen hétköznap 20— -• 7— óra közötti, valamint a hétvégi és 
munkaszüneti napokra vonatkozó kültéri gépek munkavégzésének tilalmával 
kapcsolatosan. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármester Urat, jelezze a fenti javaslathoz való csatlakozási szándékát a Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata felé. 

Határidő: 
Felelős: 
Előkészítésért felelős: 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: 

értelemszerűen 
Szász Csaba alpolgármester 
dr. Neszteli István jegyző 
Montvai József főosztályvezető 

B u d a p e s t , 2009. január 8. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
j e g y z ő 
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Polgármester 
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I-XXIII. kerület 
Polgármesterei részére 

Tisztelt Polgármester Asjszpny/Úr! 
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A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban Hivatal) teljes 
körűen megvizsgálta a budapesti kerületek zaj és rezgésvédelmi szabályairól szóló rendeleteit, 
így Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete által a 
zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 49/2001. (XI. 16.) önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: Ör.) is. 

A Hivatal - egyéb észrevételek mellett - kifogásolta a zaj- és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletre való hivatkozással az Ör. 6. §-ban 
foglalt rendelkezését, mely szerint „ Építési telken, építési- és közterületen szombat, vasárnap, 
illetve munkaszüneti napok körüli munkarendet meghatározó mindenkor hatályos 
jogszabály(ok)ban körülírt egyéb pihenőnapokon egész nap, munkanapokon 20.00 és 7.00 óra 
között, a (2) és (3) bekezdések szerinti kivétellel, tilos a rendelet 2. számú mellékletében 
feltüntetett gépekkel munkát végezni." Az itt említett kivételektől eltekintve tehát a jelenleg 
hatályban lévő Ör. rendelkezései megtiltanak bizonyos - mellékletben szabályozott - kültéri 
gépekkel történő munkavégzést az esti-éjszakai órákban, valamint hétvégén. Ezen 
szabályozás csökkenteni kívánta az éjszakai és a hétvégi zajártalmakat elősegítve ezzel az 
építkezések szűkebb vagy tágabb környezetében élők zavartalan pihenését. 

Álláspontom szerint nekünk, mint a kerület vezetőinek amellett, hogy feladatunk 
környezetünk fejlesztésének, szépítésének elősegítése, mindenképpen törekednünk kell arra, 
hogy ez az ott élő polgáraink nyugalma biztosítása mellett történjen. 

Ezért terjesztettem Erzsébetváros Képviselő-testülete elé jelen levelemhez mellékletként 
csatolt előterjesztést, melyben Budapest Főváros Közgyűlésénél kezdeményezzük a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) és 48. § (1) 
bekezdése alapján olyan tartalmú rendelet megalkotását, amely szabályozná bizonyos nagy 
zajjal és rezgéssel járó munkagépekkel való munkavégzés 20.00 és 7.00 óra közötti valamint 
hétvégi és munkaszüneti napokon való megtiltását. A Testület egyúttal felhatalmazott arra, 
hogy kezdeményezzem a többi kerület fenti javaslathoz való csatlakozását. 



Kérem, hogy amennyiben egyetért a kezdeményezéssel, szíveskedjék azt önkormányzatának 
képviselő-testülete elé terjeszteni annak érdekében, hogy ez ügyben minél egységesebben 
léphessünk fel a Közgyűlés előtt. 

Segítségét köszönöm. 

Budapest, 2008. november 21. 

Köszönettel: rK^J^ fyy?y)/ 

Hunvald György 
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Hunvald György polgármester  

Iktatószám: K / / b 3 J - h\ ícc & / x 1/ 
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Előterjesztve: Közrendvédelmi és 
Környezetvédelmi Bizottsághoz 

ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testület 2008. november 19-ei rendkívüli ülésére 

Tárgy: Rendeletalkotás kezdeményezése Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésénél a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény alapján 

Készítette: 

Törvényességi szempontból kifogást nenunnekk: 
/ -■>;*■ -■■■ - ■ . 

U. 
Dr. Kálmán Zsuzsanna 

címzetes főjegyző 

Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható. 

A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 



Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 
Hunvald György polgármester  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal teljes körűen megvizsgálta a budapesti 
kerületek zaj és rezgésvédelmi szabályairól szóló rendeleteit, így Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete által a zaj- és rezgésvédelem helyi 
szabályozásáról szóló 49/2001. (XI. 16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) is. 

A helyi zajvédelmi szabályok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására az 
Ötv. 16. § (1) bekezdése mellett a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. tövény (a továbbiakban: Kt.) 46.§ (1) c.) pontja és a helyi önkormányzatok, valamint 
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) 
bekezdésének e.) pontja ad felhatalmazást. 

A Kt. 36. §, 110. § (7) bekezdésének a), 0 és i.) pontjai felhatalmazzák a Kormányt a zajvédelmi 
szabályok megalkotására. E felhatalmazás alapján született meg a zaj- és rezgés elleni védelem 
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zr.). Ezen rendelet a 
zaj és rezgésvédelem területén széleskörű hatáskört állapít meg a jegyzőnek, mint 
környezetvédelmi hatóságnak viszont a képviselő-testület rendelet alkotási felhatalmazása ezzel 
párhuzamosan leszűkül: csak azokban a helyi társadalmi viszonyokban állapíthat meg helyi 
zajvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, amelyekben a Zr. nem tartalmaz szabályozást. Ezen 
megmaradt szabályozási körök nevezetesen a közterületi rendezvényekre vonatkozó zajvédelmi 
szabályok valamint a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek zajvédelmi 
szabályinak megállapítása. 

A fent nevezett törvényességi észrevétel kifogásolja a Zr.-re való hivatkozással az Ör. 6. §-ban 
foglalt rendelkezését, mely szerint „Építési telken, építési- és közterületen szombat, 
vasárnap,illetve munkaszüneti napok körüli munkarendet meghatározó mindenkor hatályos 
jogszabály(ok)ban körülírt egyéb pihenőnapokon egész nap, munkanapokon 20.00 és 7.00 óra 
között, a (2) és (3) bekezdések szerinti kivétellel, tilos a rendelet 2. számú mellékletében 
feltüntetett gépekkel munkát végezni. " Az itt említett kivételektől eltekintve tehát a jelenleg 
hatályban lévő Ör. rendelkezései megtiltanak bizonyos - mellékletben szabályozott - kültéri 
gépekkel történő munkavégzést az esti-éjszakai órákban, valamint hétvégén. Ezen szabályozás 
csökkenteni kívánta az éjszakai és a hétvégi zajártalmakat elősegítve ezzel az építkezések 
szűkebb vagy tágabb környezetében élők zavartalan pihenését, nyugalmát. 

Önkormányzatunkéhoz hasonló adottságokkal rendelkező kerületek (V, VI, III, IX, XIV) hasonló 
módon szabályozták a hétvégi munkavégzést ugyanezen megfontolásból. A terézvárosi 
önkormányzat rendeletében ugyancsak a fenti szabályozást alkalmazta. Az Alkotmánybíróság 
34/2008. (IV.3.) AB határozatában a terézvárosi helyhatóság ezen rendelkezését 
megsemmisítette. A határozat indoklása szerint a zaj- és rezgésvédelem tárgykörében a Zr. 
tartalmazza a magasabb szintű szabályozást, amelyben az emberi környezet és az emberi 
egészség megóvása érdekében kerültek megállapításra az azokat veszélyeztető zajok és káros 



rezgése elleni védelem alapvető szabályai. Az AB szerint a terézvárosi képviselő-testület úgy 
állapított meg az alapvető szabályoknál nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi 
előírásokat, hogy figyelmen kívül hagyta a Kt. 46. (1) bekezdésének valamint 48. § (1) 
bekezdésének kizárólagos hatáskört megállapító rendelkezését, amely a fővárosi közgyűlést jelöli 
ki önkormányzati rendeletalkotásra, így a főváros területére a más jogszabályokban előírtaknál 
kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírások meghatározására, így a 
képviselő-testület túlterjeszkedett jogalkotói hatáskörén. 

A fentiek alapján javasolom a T. Képviselő-testületnek, hogy a Kt. 46. § (1) és 48. § (1) 
bekezdése alapján kezdeményezze a Fővárosi Közgyűlésnél olyan tartalmú rendelet 
megalkotását, amely szabályozná bizonyos nagy zajjal és rezgéssel járó munkagépekkel való 
munkavégzés 20.00 és 7.00 óra közötti valamint hétvégi és munkaszüneti napokon való 
megtiltását. 
Tekintettel a hasonló adottságokra és problémákra javasolom továbbá, hogy jelen előterjesztés és 
a majdani elfogadott határozat megküldésével kezdeményezze önkormányzatunk a többi kerület e 
javaslathoz való csatlakozását. 

Kérem a T. Testületet, hogy fogadja el az alábbi határozati javaslatot. 

Határozati javaslat 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
Budapest Főváros Önkormányzatának Közgyűlését, hogy alkosson önkormányzati rendeletet a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) valamint 48. 
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, írjon elő - törvényben vagy kormányrendeletben 
meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál 
nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat építési telken, építési- és 
közterületen hétköznap 20.00-7.00 óra közötti, valamint a hétvégi és munkaszüneti napokra 
vonatkozó kültéri gépek munkavégzésének tilalmával kapcsolatosan. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a kezdeményezésről tájékoztassa a Közgyűlést. 

Felelős: Hunvald György polgármester 
Határidő: azonnal 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy tájékoztassa a budapesti kerületek polgármestereit az 
erzsébetvárosi kezdeményezésről és egyetértésük esetén kérje támogatásukat, csatlakozásukat 
ezen javaslathoz. 

Felelős: Hunvald György polgármester 
Határidő: azonnal 

Budapest, 2008. november 11. 

Hunvald György s.k 
polgármester 


