Budapest Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2008. (VII. 17.) sz. rendelete*
a zaj és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003. (V.14.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról. *
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, Budapest Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testülete a zaj és
rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 28/2003. (V. 14.) sz. önkormányzati rendeletét
(továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
(1)

Az R. 2.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) E rendelet alkalmazása során használt fogalmak alatt a környezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Zrm.) alapján
a) zajforrások a Zmr. 2.§ d), e), h), i) pontjaiban meghatározottak
b) üzemeltetők a Zmr. 2.§ g) pontjában meghatározottak.”

(2)

Az R. 2.§ (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

(3)

Az R. 6.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A zajforrások működésével együtt járó, rendszeresen előforduló zajesemények
legnagyobb A-hangnyomásszintje (LAFmax) nem haladhatja meg az (1) bekezdés
szerint zajterhelési határértékeknél 10 dB-lel nagyobb szinteket.”

(4)

Az R. 7.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Tilos a teljes épület, illetve legalább 1 építményszint tartószerkezetét érintő
építéssel, bontással, átalakítással; sűrített levegős berendezések üzemeltetését igénylő
kivitelezési munkákkal; jelentős tehergépjármű, munkagép forgalommal járó
kivitelezési munkákkal kapcsolatos 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, valamint vasárnap és egyéb munkaszüneti
napokon egész nap.”

(5)

Az R. 7.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Az építőipari tevékenységre megállapított zajterhelés határértékét a (2) bekezdés
a), d) és e) pontjában foglalt kivételek esetében is be kell tartani.”
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(6)

Az R. 9-10.§-a hatályát veszti

(7)

Az R. 11.§-a az alábbiak szerint módosul:
„Az az üzemeltető, aki környezeti zajt, rezgést előidéző kulturális, szórakoztató,
vendéglátó vagy sportlétesítmény, és az előbbi célú tevékenység, valamint az előbbi
célra használt berendezést, gépet tart és rendszeres jelleggel zajforrást üzemeltet (ide
értve: élő zene, erősítéssel, erősítés nélkül; zenés rendezvények; hangosító berendezések
üzemeltetése; zenegépek üzemeltetése), köteles zajforrás üzemeltetési, illetve
zeneszolgáltatási engedélyt (továbbiakban engedély) kérni a környezetvédelmi
hatóságtól.”
Az R. 12.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(8)

(4)
„zajvédelmi munkarészt: a várható üzemelésre és működésre jellemző
próbaüzemelés idején elvégezett zajmérés alapján elkészített akusztikai mérési
jegyzőkönyvet, és szakvéleményt.
a.) melyet kizárólag az adott szakértői tevékenység végzésére jogosult zajvédelmi
(akusztikai) szakértő készíthet.
b.) A szakvéleménynek tartalmaznia kell:
annak igazolását, hogy a tevékenység folytatása során a keletkezett zaj az – egyéb
zajforrások hatását is figyelembe véve – megfelel a jelen rendelet 3.§ szerint
megállapított határértékeknek.”
(9)

Az R. 13.§ (6) bekezdése hatályát veszti.

(10)

Az R. 14.§-a hatályát veszti.

(11)

Az R. 15.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A 7.§ (2) bekezdés d.) pont szerint a környezetvédelmi hatóság előzetes
hozzájárulását kell kérni (a továbbiakban: hozzájárulás) – kizárólag építéstechnológiai
okokból- pihenőnapon, vagy éjszaka
szükségessé váló építéssel, bontással,
átalakítással; sűrített levegős berendezések üzemeltetését igénylő kivitelezési
munkákkal; jelentős tehergépjármű, munkagép forgalommal járó kivitelezési munkákkal
kapcsolatos építési és bontási tevékenységgel kapcsolatos munkavégzésre. A kérelmet a
kérelmezett időtartam megkezdése előtt legalább 2 munkanappal be kell nyújtani a
környezetvédelmi hatóságnál.”

(12)

Az R. 16.-19.§-a hatályát veszti.

(13)

Az R. 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
„A HELYI RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK,
SZABVÁNYOK



1995. évi LIII törvény a Környezet védelmének általános szabályairól


















1996. évi XXI. Törvény a Területfejlesztésről és a területrendezésről
1997. évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól
133/2007. (VI. 26) Kormányrendelet az üzletek működésének rendjéről valamint az
egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet az országos településrendezési és építési
követelményekről
80/1999. (VI. 11. ) Kormányrendelet a telepengedély alapján gyakorolható ipari és
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet az egyes szabálysértésekről
8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet a zaj és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának,
valamint a zaj és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
MSZ 18150-1:1998
A környezeti zaj vizsgálata és értékelése
MSZ 13-111:1985
Üzemek és építkezések zajkibocsátásnak vizsgálata és a
zajkibocsátási határérték meghatározása
MSZ 18151-1:1982
Immissziós zajhatárértékek. Lakó és középületek
helyiségeiben megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintek
MSZ EN ISO 140-4 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata
4. rész: Helyiségek közötti léghangszigetelés helyszíni vizsgálata (ISO 140-4:1998)
MSZ EN ISO 140-5 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének vizsgálata
5. rész: Homlokzati elemek és homlokzatok léghangszigetelésének helyszíni vizsgálata
(ISO 140-5:1998)
MSZ EN ISO 717-1 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése
1. rész: Léghangszigetelés (ISO 717-1:1996)
MSZ EN ISO 717-1 Akusztika. Épületek és épületelemek hangszigetelésének értékelése
2. rész: Lépéshangszigetelés (ISO 717-2:1996)”
2.§

(1)

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

Jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
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