
Előterjesztés 2. sz. melléklete 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

Az Alaptörvény 32. § (2) bekezdése szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat 

törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben 

kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot. A (3) bekezdés szerint az 

önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes. 

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. (Kvtv.) 36. §-a szerint a környezeti elemek 

védelmére, továbbá a környezetet veszélyeztető hatások elleni védelemre vonatkozó átfogó 

szakterületi szabályokat külön törvények, a törvényi szabályozást nem igénylő részletes 

szabályokat – az e törvényben foglaltak alapulvételével – a Kormány rendeletben állapítja 

meg. 

A Kvtv. 48. § (4) bekezdés f) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének 

hatáskörébe tartozik a helyi zajvédelmi szabályok megállapítása. Az (5) bekezdés ba) pontja 

szerint az előző bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására a fővárosban a kerületi 

képviselő-testület alkothat rendeletet. 

Tekintettel arra, hogy a környezeti zaj elleni védelem szabályait a Zr. tartalmazza, a 

képviselő-testület csak azokban a helyi társadalmi viszonyokban állapíthat meg a 

zajvédelemre vonatkozó rendelkezéseket, amelyekre nézve a Zr. nem tartalmaz szabályokat.  

A zaj elleni védelem szabályait tartalmazó rendeletet 10 évvel ezelőtt, 2009-ben alkotta meg a 

Képviselő-testület. Az azóta eltelt egy évtized alatt bekövetkezett jogszabályváltozások – 

különös tekintettel a felhatalmazó rendelkezésekre –, valamint az a követelmény, hogy az 

önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabályokkal, szükségessé 

teszik a zajvédelem helyi szabályainak felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az 

önkormányzati rendelet megfelelően illeszkedjen a jogrendszer egészébe. 

A jogalkotásról szóló törvény alapján a rendelet módosítására nincs lehetőség, ezért új 

rendelet megalkotására van szükség. 

 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1.§-hoz 

 

A rendelet területi és személyi hatályát állapítja meg.  

 

2.§-hoz 

 

Az értelmező rendelkezéseket, fogalom-meghatározásokat tartalmazza. 

 

  



3.§-hoz 

 

 

Az egészséges környezethez való alkotmányos jog, valamint a lehető legmagasabb szintű testi 

és lelki egészséghez való alkotmányos jog biztosítása érdekében kiemelt jelentőségű a 

közterületi alkalmi rendezvényekre vonatkozó környezetvédelmi szabályok, így különösen a 

közterületi alkalmi rendezvényen használni kívánt hangosító berendezés engedélyezésére 

vonatkozó szabályok megalkotása tekintettel arra, hogy azt magasabb szintű jogszabály nem 

rendezi.  

 

4-6.§-hoz 

 

A lakosság nyugalmának és pihenésének biztosítása érdekében e rendelkezés határozza meg 

azt, hogy munkaszüneti napokon, valamint további napokon mely időintervallumban 

végezhető az ingatlanon magánszemélyek háztartási igénye kielégítését célzó, zajokozással 

járó tevékenység. Ezek olyan zajhatással járó, háztartáson belüli tevékenységek, amelyek 

alkalmasak mások nyugalmának megzavarására, vagy a közterületre is kihatnak. Ilyen például 

a robbantómotoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor működtetése, külső egységgel 

rendelkező klímaberendezések üzemeltetése, valamint a lakásfelújítás.  

 

A lakások felújítása esetében csak kiegészítő szabályokat állapít meg a tervezet, amelyeket 

csak akkor kell alkalmazni, ha a lakóépület házirendje ettől eltérően nem rendelkezik.  

 

 

7.§-hoz 

 

Az építési tevékenységek környezetvédelmi szabályozásának tárgykörében a magasabb szintű 

jogszabályokban meghatározott szabályoknál nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi 

előírások meghozatalára felhatalmazása a Képviselő-testületnek nincs, ugyanakkor 

figyelembe véve az egészséges lakó- és munkakörnyezethez való jogot az országos szintű 

szabályozással nem ellentétes, ahhoz képest kiegészítő jellegű helyi szabály megalkotása 

lehetséges és indokolt.  

 

 

8.§-hoz 

 

Az eljárási szabályokat tartalmazza. Az önkormányzati hatósági ügyben az Ákr. 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

9.§-hoz 

 

A rendelet hatályba lépéséről, valamint a hatályos önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről rendelkezik, mivel új rendelet kerül megalkotásra.  

 
 


