A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének
26/2009. (XII.04.) rendelete
a zaj elleni védelem egyes szabályairól

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1995.
évi LIII. törvény 48.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet
alkotja.
Általános rendelkezések
1.§
(1) E rendelet hatálya Budapest IX. kerületének közigazgatási területére terjed ki.
(2) E rendelet minden olyan természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetre kiterjed, aki/amely e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet
végez.
Közterületi rendezvényekre vonatkozó szabályok
2.§
(1) A közterületi szabadidős és kulturális rendezvény szervezője a rendezvény megkezdése
előtt legalább 14 nappal köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték
megállapítását kérni, amennyiben a rendezvényen hangosító berendezést alkalmaznak.
(2) A kulturális vagy szabadidős zajforrásra vonatkozó zajterhelési határértékeket a zajtól
védendő területeken az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Korlátozások
3.§
(1) Szabad térben, védendő épület homlokzatától számított 25 m-en belül zajt keltő ipari
tevékenység, zeneszolgáltatás tilos. Ugyanitt a vendéglátó egységek kerthelyiségeinek
működtetése, vagy bármely szabadtéri, zajkeltő tevékenység (pl. teniszpálya, tekepálya,
úszómedence, jégpálya) 24.00-7.00 óra között tilos.
(2) A Vámház krt-Üllői út – Könyves Kálmán krt. – Boráros tér – Duna folyam, valamint a
Könyves Kálmán krt.-Gubacsi út-Timót utca-Soroksári út által határolt területeken, a
József Attila lakótelep és a MÁV-Aszódi lakótelep területén hétköznap 20 és 7 óra
között, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon tilos gépi munkavégzéssel illetve a
gépjárműforgalommal együtt járó építési és bontási tevékenységet végezni.
(3)1 A kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenység (például
robbanómotoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktorműködtetés) a lakóövezetben
– hétköznapokon: 7 óra és 18 óra között,
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–szombaton: 9 óra és 14 óra között végezhető,
- vasárnap és ünnepnapokon: nem végezhető.
(4) A (2) bekezdés rendelkezéseit az építési telkeken, a felvonulási területeken, a közterületen
(járda-, útburkolatbontás) végzett tevékenység esetén –kivéve kárelhárítás- is alkalmazni
kell.
(5) Tilos a közterületen illetve a közterülettel határos homlokzaton hangosító, és bármilyen
hanghatással együtt járó szórakoztató elektronikai berendezést elhelyezni.
(6) Különösen indokolt esetben –eseti rendezvény, vagy halaszthatatlan építési munka esetén,
egyedi kérelemre- a polgármester felmentést adhat az (1), (2), (4) és (5) bekezdések
előírásainak betartása alól.
Eljárási rendelkezések
4.§
(1) A 2.§. (1) bekezdésében meghatározott kérelmet az 1. sz. függelék szerinti nyomtatványon
kell beadni.
Vegyes rendelkezések
5. §
(1)23
(2) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2012. december 6.
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1. sz. melléklet

Közterületi szabadidős és sport rendezvények zajterhelési határértékei

Sor
szá
m

1.

Zajtól védendő terület

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi
területek
2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű
beépítésű), különleges területek közül az oktatási
létesítmények területe, a temetők, a zöldterület
3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
4. Gazdasági terület

Határérték (LTH) az
LAM
megítélési szintre(dB)

nappal
06-22 óra
45

éjjel
22-06 óra
35

50

40

55
60

45
50

1. sz. függelék
Környezetvédelmi hatósági engedély iránti kérelem

Kérelmező neve: ………………………………………………………………………
Lakcím/telephely: ……………………………………………………………………...
Telefonszám: …………………………………………………………………………..
Levelezési cím. ………………………………………………………………………..

Kérelmező megbízottjának a neve: * ……………………………………………….
Címe: ………………………………………………………………………………......
Telefonszáma: …………………………………………………………………………

A szabadidős vagy sport rendezvény:
célja: …………………………………………………………………………………..
helye: ………………………………………………………………………………….
időpontja: ……………………………………………………………………………..
a tevékenység napi kezdésének időpontja: …………………………………………...
a tevékenység napi befejezésének időpontja: ………………………………………...
a rendezvény során használt hangosítás módja, eszközei: …………………………...
…………………………………………………………………………………………
Zajt kibocsátó berendezés védendő épület homlokzatától számított 25 m-en belül található
IGEN / NEM **

A jogszabályban meghatározott zajterhelési határérték eseti túllépésének engedélyezését
kérem
IGEN / NEM **
Mértéke: ………… dB (legfeljebb 10 dB lehet)

Alulírott ………………………………………………… nyilatkozom, hogy a rendezvény
teljes időtartama alatt az engedélyekben foglalt zajkibocsátási határértéket betartom.

Budapest, ……… év …………... hó …… nap

…………………………………….
aláírás (pecsét)

* aki a zajértékek betartását vállalja és azért felelős a rendezvény teljes időtartama alatt
** a megfelelő rész aláhúzandó

