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Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2015.(VI.8.) önkormányzati rendelete 

a levegőminőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról 

(Módosításokkal egységes szerkezetben – Lezárva: 2021.01.01.) 
 
 
Szuhakálló Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, mint környezetvédelmi igazgatási 
szerv véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 

 
A rendelet célja és hatálya 

 
1.§ A rendelet célja a környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, a 
légszennyezettségi határérték túllépések megakadályozása, az emberi egészség védelme és a levegő 
jó állapotának megőrzése a helyi levegővédelmi követelmények szabályozásával. 

2.§ A rendelet hatálya Szuhakálló Község közigazgatási területén a jogi személyekre, a jogi 
személyiség nélküli szervezetekre és a magánszemélyekre terjed ki. 
 

A levegőminőség védelmének helyi általános szabályai 
 
3.§ A helyi levegővédelmi követelményeket a helyi környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági 
programokban, tervekben, településrendezési, szabályozási tervekben és a műszaki tervezésben, 
hatósági eljárásokban érvényesíteni kell. 

4.§ Levegőterhelést okozó tevékenységet, technológiát és technológiai berendezést úgy kell 
megtervezni, kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb 
légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. 
 

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 
 
5.§ (1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban és más létesítményekben csak megfelelően 
karbantartott tüzelőberendezésekben és csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot 
szabad elégetni. 

(2) A fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, festékkel vagy 
vegyszerrel kezelt fahulladékot, olajost fűrészport stb. égetni tilos. 

(3) A járási hivatal hatáskörbe tartozó háztartási és az 500 kW névleges bemenő hőteljesítményt 
meg nem haladó tüzelő – és egyéb, - kizárólag füstgázt kibocsátó – berendezések üzemeltetése 
során csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. 

(4) Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, gumi, 
vegyszer, festék stb.) nyílt téri, illetőleg háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos. 

(5) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő 
fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. 

 
Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése1 

 

 
1 Hatályon kívül helyezte a 16/2020.(XI.30.) Önk. rendelet. Hatálytalan: 2021.- jan.01-től. 
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6.§  

7.§  

8.§  

9.§  

 
Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 

 
10.§ (1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített 
állapotban szabad szállítani, illetőleg tárolni. 

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének 
megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. 

(3) Az építési és bontási munkálatokat végző szállító járművek okozta sárfelhordás folyamatos 
takarításáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának 
megelőzése érdekében. 

(4) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tárolóban szabad szállítani illetőleg tárolni. 

 
Értelmező rendelkezések2 

 

11.§ 

 

Vegyes és záró rendelkezések 
 
12.§ (1)) A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi 
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység 
megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg,- ha jogszabály 
másként nem rendelkezik- levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.  

(2) A 6-9. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegőkkel szemben, a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi 
bírságot szabhat ki. 

(3) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti, a levegőminőségének védelmével kapcsolatos 
helyi szabályokról szóló 11/2006.(VI.22.) önkormányzati rendelet. 

(4) A rendelet 2015. június 15-ével lép hatályba. 

 
  
 
Dávid István sk.                     Dr. Herczeg Tibor sk. 
polgármester                         jegyző 
                           címzetes főjegyző 
 
 

 
2 Hatályon kívül helyezte a 16/2020.(XI.30.) Önk. rendelet. Hatálytalan: 2021.- jan.01-től. 


