
KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

22/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 

a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés egyes sajátos szabályairól 

 
1Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában foglalt feladatkörében eljárva 

az alábbiakat rendeli el. 

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet célja és hatálya 

1.§ (1) A rendelet célja a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó 

szabályok megállapítása az emberi egészség, a környezet, valamint a levegő 

tisztaságának megóvása érdekében.  

(2) A rendelet területi hatálya Kazincbarcika város közigazgatási területére terjed ki. 

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre. 

 

2. Értelmező rendelkezések 
22.§  

 

II. Fejezet 

 

Háztartási tevékenységgel okozott légyszennyezés szabályai 

 

3. Fűtőberendezések használata és a háztartási tevékenységre vonatkozó tilalmak 

3. § (1) A háztartási fűtőberendezések és azok tartozékainak rendeltetésszerű 

használatáról, ellenőrzéséről és karbantartásáról annak tulajdonosa köteles 

gondoskodni. 

(2) Az egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanon a fűtőberendezést úgy kell használni, 

működését ellenőrizni és karbantartani, hogy az abból kibocsátott égéstermék a 

fűtőberendezés rendeltetésszerű használatához megállapított mértéket ne haladja meg, 

és ezáltal ne okozzon légszennyezést. 

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott fűtőberendezésben csak a fűtőberendezésre 

engedélyezett tüzelőanyag égethető el. A tüzelőanyagként a fűtőberendezéstől függően 

kizárólag vegyileg kezeletlen tűzifa, faapríték, brikett, pellett, szalmabála, szén, földgáz, 

PB-gáz, fűtőolaj használható. 

(4) A háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, és veszélyesnek nem 

minősülő fahulladék tüzelőberendezésben történő égetése engedély nélkül végezhető. 

 
1 A bevezető rendelkezést a 2/2020. (I. 23.) Ör. módosította. Hatályos: 2020. február 1. napjától 
2 A 2. §-t hatályon kívül helyezte a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatálytalan: 2020. február 1. napjától 



4. § Tilos háztartási tevékenység során 

a) háztartási vagy háztartási hulladékhoz hasonló hulladék, 

b) ipari eredetű hulladék, 

c) vegyi anyag, 

d) műanyag hulladék, 

e) veszélyes hulladék, 

f) az egészségre káros égésterméket kibocsátó anyag  

égetése. 

 

5.§ Tilos minden olyan háztartási tevékenység folytatása, a környezeti levegő olyan 

mértékű megterhelése, amely légszennyezést okoz. 

 

4. Ellenőrzés és jogkövetkezmények 
36. §  

 
47. § Aki e rendelet 3.§-5.§-ban foglalt rendelkezéseket nem tartja be, azzal szemben a 

levegő védelméről szóló jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények 

alkalmazhatóak. 

 

III. Fejezet 

 

6. Záró rendelkezések 

 

8.§ (1) A rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a háztartási tevékenységgel 

okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályok megállapításáról szóló 

34/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelet. 

 

Kazincbarcika, 2017. június 22. 

 

 

Szitka Péter dr. Szuromi Krisztina 

polgármester jegyző 

 

Kihirdetve: 

Kazincbarcika, 2017. június 22. 

 

 dr. Szuromi Krisztina 

 jegyző 

 

 

 

 
3 A 6. §-t hatályon kívül helyezte a 2/2020. (I. 23.) Ör. Hatálytalan: 2020. február 1. napjától 
4 A 7. §-t a 2/2020. (I. 23.) Ör. módosította. Hatályos: 2020. február 1. napjától 


