58/2003. (XI.21.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet
a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003.(V.14.) Ök.
rendelet módosításáról*
Budapest
Főváros Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
Önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban Ötv.) 16. §.
(1) bekezdésében, valamint a zaj és rezgésvédelemről szóló többszörösen módosított 12/1983.
V.12.) MT sz. rendelet 27. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Tv. 85. §.(l) bek. e.) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003. (V.14.) sz. önk. rendeletet (a
továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az R 2. §. (3) bekezdés c.) pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
„c.) azon zajok melyekre – jellegükből adódóan – határértéket nem lehet előírni, illetőleg a
zajkeltés azonos körülmények között nem ismételhető, de érzékszervi észleléssel
megállapíthatóan az emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja.”
2. § Az R 7. §. (1) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:
„(1) Tilos a 2.§.(1). bek. e) pontjában meghatározott építési és bontási tevékenységet
végezni
a) zártsorú beépítésű, jellemzően lakó funkciójú épület tömbökben, illetve lakóépületek
zajtól védendő homlokzataitól mért 50 m-es távolságom belül
b) Egészségügyi intézmények légvonalban mért 100 m-es körzetében
hétköznap 22 és 06 óra között, szombaton 15 óra után valamint vasárnap és egyéb
munkaszüneti napokon egész nap.”
3. § Az R 9. §. (4) bekezdés helyébe az alábbi szöveg lép:
„(4) Zajkibocsátási határérték megállapítását a 2.§. (1) bek. d.) pont esetén az üzemeltető
vagy a tulajdonos köteles a környezetvédelmi hatóságtól kérni.”
4. § Az R 18 §. (2),(3), és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Méréssel igazoltan határérték túllépést okozó meglévő zajforrásokra – ha nincs
megállapítva kibocsátási határérték - a környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határértéket
állapít meg.
(3) A külső környezetben érvényes határozattal megállapított zajkibocsátási határérték,
méréssel igazolt túllépése esetén, a környezetvédelmi hatóság zajbírság kiszabása felől
intézkedik
(4) Az épületen belüli, a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendeletben megállapított zajterhelési
határértékek, méréssel igazolt túllépése esetén a környezetvédelmi hatóság előírja – határidő
kitűzésével – annak határértékre való csökkentését, és méréssel történő igazolását”
Zárórendelkezés
5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
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