
Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2008. (III. 26.) rendelete 

a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól 
 
 
Balassagyarmat Város önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetvédelem általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény. 46.§ (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a levegőtisztaság védelmének helyi szabályairól az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

I. Fejezet  
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

E rendelet hatálya kiterjed Balassagyarmat Város közigazgatási területén minden természetes 
és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akiknek (amelyeknek) 
tevékenysége, létesítménye a levegőt szennyezi. 
 

2.§ 
E rendelet alkalmazásában: 

 

- avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok 
(továbbiakban: kerti hulladék).  

 
 

3.§ 
 

A hatósági eljárás során a levegő tisztaságának védelmére vonatkozó hatályos jogszabályokat 
kell alkalmazni. 
 

II. Fejezet 
 

A kerti hulladékok égetése 
 

4.§ 
 
A kerti hulladékokat elsősorban komposztálni kell. 
 
 

5.§ 
 
 
(1) A város azon - hulladékkezelési közszolgáltatásba bekapcsolt – területein, ahol a 4. § 

szerinti hasznosítás nem oldható meg és az égetés tilos, a kerti hulladékot a kommunális 
hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyezni. 

(2) A hulladékkezelési közszolgáltatásba be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék 
kezeléséről vagy hasznosításáról az ingatlantulajdonos, illetve a használó köteles 
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gondoskodni. Ezeken a területeken a kerti hulladék égetése a 8. §-ban foglaltak 
betartásával megengedett. 

6.§ 
 
(1) 1A közszolgáltatásba bekapcsolt területeken az avar és kerti hulladék, a város közterületein 

(utak, terek, parkok, zöldterületek, stb.) avar és fanyesedék égetése március-április és 
október-november hónapokban a (2) bekezdésben foglaltak kivételével megengedett. 

(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a Munka Törvénykönyvében meghatározott 
munkaszüneti napokon a város teljes közigazgatási területén. 

(3) 2 
 

7.§ 
 
(1) 3Az égetést a reggeli és esti levegőréteg hőmérsékleti változásai miatt 9-17 óra közötti 

időszakban, enyhe légmozgás (gyenge szél) mellett, száraz időben lehet végezni. 
Szélcsendes időben az égetést kerülni kell. 

(2)  Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. 
 

8.§ 
 
(1) A kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad elégetni, ahol 

az égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz. A tűz begyújtásához egyéb 
légszennyezést okozó anyag (pl. benzin, olaj) nem használható. 

(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű vagy 
veszélyes hulladékot (pl. PVC, vegyszer, festékes göngyöleg). 

(3) A szabadban tüzet gyújtani, vagy tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a 
környezetére tűz-és robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(4) A szabadban tüzet, vagy üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 
azonnal el kell oltani veszély esetén, illetve ha arra már nincs szükség. 

(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 
illetőleg a tűz eloltható. 

 
A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés 

 
9.§ 

 
(1) Az egyedi fűtőberendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy a keletkező légszennyező 

anyagok (égéstermékek) ne haladják meg a fűtőberendezésre jellemző mértéket. Az 
egyedi fűtőberendezésekben kizárólag az arra a berendezésre vonatkozó használati 
utasításban előírt tüzelőanyagot szabad elégetni. 

(2) Új fűtőberendezés telepítése vagy a meglévő átalakítása során elsősorban a korszerűbb 
eszközöket kell alkalmazni. 

 
1 Módosította a 15/2010.(III.23.) rendelet 1.§-a. Hatályos 2010. március hó 23. napjától. 
   Módosította a 15/2012.(IV.02.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2012. április hó 02. napjától. 
2 A (3) bekezdést hatályon kívül helyezte a 15/2010.(III.23.) rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2010. március hó 23. 
napjától. 
3 Módosította a 15/2012.(IV.02.) rendelet 2. §-a. Hatályos 2012. április hó 02. napjától. 
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(3) A háztartási tevékenység során a fűtőberendezésben veszélyesnek minősülő anyagok (pl. 
műanyagféleségek, gumi, vegyszer, festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, 
szárazelemek és akkumulátorok, ruha és egyéb rongyféleségek) égetése tilos. 

(4) Panasz vagy közérdekű bejelentés alapján indult eljárás során, amennyiben az elvégzett 
vizsgálatok bizonyítják, hogy az egyedi fűtőberendezésben a (3) bekezdésben 
meghatározott anyagok kerültek égetésre, a vizsgálat költségeit a berendezés üzemeltetője 
köteles viselni. 

A parlagfű és egyéb allergén gyomok visszaszorítása 
 

10.§ 
 
(1) Mindenki köteles a tulajdonában (kezelésében, használatában, bérleményében) lévő 

területeket a virágzó parlagfűtől és egyéb allergén gyomoktól (továbbiakban: parlagfű) 
mentesen tartani. 

(2) A parlagfű irtásáról- virágzás előtt- az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. 
(3) A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszeres) 

felhasználásával kell elvégezni. 
 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások1 
 

Záró rendelkezések 
9. § 

 
E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba. 
 

10. §2 
 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 
 
 
 ________________________   __________________________ 
   Medvácz Lajos         Tatár-Kis Sándorné dr. 
    polgármester            címzetes főjegyző 
 
 
Kihirdetve: 2008. március 26.-án 
 
        __________________________ 
             Tatár-Kis Sándorné dr. 
                címzetes főjegyző 

 
1 Módosította a 31/2012.(VI.04.) rendelet 14. §-a. Hatályos 2012. június hó 05. napjától. Hatályon kívül helyezte 
a 8/2013.(IV.02.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdése. Hatálytalan 2013. április hó 03. napjától. 
2 Beiktatta a 33/2009.(X.01.) rendelet 23. §-a. Hatályos 2009. október hó 01. napjától. 


