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253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 

az országos településrendezési és építési követelményekről 
 

Szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés 

 

47. § 

(2) Közcsatorna hiányában kommunális szennyvíz külön jogszabályban foglaltak szerint elszikkasztható. 

(3) Amennyiben nincs közműves szennyvízelvezetés és a (2) bekezdés szerinti elszikkasztás sem lehetséges, 

úgy abban az esetben hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű közműpótló berendezést kell 

alkalmazni a szennyvíz ártalmatlanítására. 

(4) A zárt szennyvíztárolás (szivárgásmentes kialakítással, rendszeres ürítéssel, ellenőrzött elszállítással) csak 

végső megoldásként alkalmazható. 

(5) Szennyvíz csak zártszelvényű csatornában vezethető. Csapadékvíz, talajvíz és kiemelt bányavíz - a 

vonatkozó hatósági előírások megtartásával - nyílt árokban is vezethető. 

(6) A használaton kívül helyezett kútba hulladékot betölteni, szenny- és csapadékvizet bevezetni tilos. 

(8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az 

építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, 

kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. 

(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az 

építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. 

(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az 

utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a 

környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet. 

 

 

 

2011. évi CLXVIII. törvény 

a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok 

kezeléséről 
 

 

1. § 

E törvény szabályozza a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti események miatti 

kockázatok - a káreseményekben érintettek kölcsönös és arányos felelősségvállalásával történő - 

kezelésének egységes rendjét. 

 

3. § 

(2) A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti okok miatti és az e törvény szerinti 

kockázatközösség keretein belül meg nem térült, valamint az (1) bekezdés b)-e) pontja szerint nem fedezett 

kockázatokat - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a mezőgazdasági termelő viseli. 
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2007. évi CXXIX. törvény 

a termőföld védelméről 
 

A talajvédő termőföldhasználat 

 

35. § 

A földhasználó a 36-42. §-okban foglaltak szerint a termőhely ökológiai adottságaihoz igazodó talajvédő 

gazdálkodást vagy tevékenységet köteles folytatni. 

 

36. § 

(1) A földhasználó erózióval veszélyeztetett területen a víz- és szélerózió (a továbbiakban: erózió) 

megakadályozása érdekében köteles 

a) szántó művelési ágú földrészleten 

aa) a talajfedettséget szolgáló növényeket termeszteni, 

és 

ab) olyan művelési módot alkalmazni, amely a talaj szerkezetességének megóvásával, a talajtömörödés 

megakadályozásával, megszüntetésével elősegíti a csapadékvizek talajba jutását, és/vagy 

ac) szintvonalas művelést folytatni; 

b) ültetvény területen 

ba) szintvonalakkal párhuzamos irányú telepítést végezni, vagy 

bb) a sorközök fedettségét gyepesítéssel, talajtakarással biztosítani; 

c) rét, legelő (gyep) művelési ágú földrészleten 

ca) fokozott gondot fordítani a talajt kímélő legeltetésre, valamint 

cb) ahol a gyeptakaró a talajvédelem követelményeinek nem felel meg, azt felújítással helyreállítani. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben írt kötelezettségek teljesítése sem alkalmas az erózió 

megakadályozására, úgy a földhasználó köteles 

a) a művelési ágat megváltoztatni, vagy 

b) gyep-, cserje- és erdősávot létesíteni, vagy 

c) talajvédelmi műszaki beavatkozásokat, valamint létesítményeket alkalmazni. 

(3) Az erózió elleni védelmet nyújtó terepalakulatokat, gyep-, cserje- és erdősávokat meg kell őrizni. 
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Agrárágazat – 2018. augusztus 
 

Hasznos tanácsok termőföldi vízkárok megelőzéséről, enyhítéséről 

 

Napjaink gyorsan változó, szélsőségesebbé váló időjárási viszonyai rávilágítanak arra, hogy milyen fontosak is 

volnának bizonyos régen alkalmazott, mára azonban elfeledett tevékenységek. 

Ezek közé tartozik a vízerózióval érintett és veszélyeztetett mezőgazdasági művelés alatt álló területek 

vízrendezésének megoldása is. Ez nem pusztán a növénytermesztés sikeressége miatt elengedhetetlen – 

hiszen a növénytermesztés alapfeltétele a helyben meglévő, azaz erózió által el nem szállított humuszos 

termőréteg –, hanem a mezőgazdasági művelésű területek környezetében lévő lakóterületek épségének 

megőrzése szempontjából is. Nem egy esetben ugyanis a magasabban fekvő, lejtős térszínen elhelyezkedő 

szántóföldek talaját a nagy intenzitású csapadék lemossa a környező, mélyebben fekvő utcákba, károsítva a 

lakóhelyeket és infrastruktúrát, veszélyeztetve az emberi egészséget, valamint anyagi károkat is előidézve. A 

lehulló csapadékvíz általi erózió, lepusztulás és lemosódás kialakulásának okai összetettek. A 

természetföldrajzi tényezőkön túl az emberi tényezők is szerepet játszanak benne, kezdve mindjárt a 

haszonelvűséggel, azaz hogy a gazdálkodók a földjükből a lehető legtöbb hasznot termeljék ki. Ennek 

érdekében ugyanis minél kiterjedtebb területet vonnak művelésbe, mely sok esetben jár egykori árkok, füves 

és fás területek megszüntetésével, beszántásával és bevetésével. A birtokviszonyok átalakulása, a táblák közti 

utak megszűnése, a változatos domborzati viszonyok, az éghajlatváltozás és a közgazdasági tényezők egyaránt 

közrejátszanak abban, hogy napjainkban egyre sűrűbben jelentkezik problémaként a mezőgazdasági 

területekről lemosódó talaj lakott területeken való károkozása. A vízrendezés a felszínen elfolyó, vagy a 

mélyben mozgó víz elvezetésének olyan módja, mely a területek termékenységét hivatott óvni. A víz 

rendezési tevékenység a kedvező vízgazdálkodási állapot megteremtéséből, valamint a káros vizek elleni 

védekezésből tevődik össze. A vízrendezés a melioráció egyik fontos eleme. A melioráció azon tevékenységek 

gyűjtőneve, melyek célja kémiai, biológiai, fizikai vagy vízszabályozási tevékenységek által az adott terület 

termékenységének pozitív irányba történő befolyásolása, a kedvezőtlen tulajdonságok mérséklése vagy 

megszüntetése. Jelen írás a lejtős mezőgazdasági területek felszíni csapadékvíz-elvezetésének napjainkra 

jellemző problémakörét járja körül. 

 

A vízerózió folyamata és következményei 

 

A talajképződés egy igen lassú folyamat, a talajpusztulás viszont pillanatok alatt végbemehet. A vízerózió 

folyamata a csapadékhullással vagy hóolvadással veszi kezdetét. A beszivárogni nem tudó víz a lejtéssel 

rendelkező felületen utat talál magának, és megfelelő lefolyási intenzitás esetén a talaj felső rétegét magával 

sodorja a mélyebb területek (a lejtő alja) felé. A lefolyó vizek barázdás, árkos, extrém esetben vízmosás jellegű 

talajpusztulást idézhetnek elő. A lefolyó víz a talaj legértékesebb szegmensét, a humuszban gazdag réteget 

viszi el, magával sodorva a kijuttatott növényvédő szerek és műtrágyák egy részét is. Ez amellett, hogy 

környezeti kockázatot jelent, gazdasági kár is. Tapasztalatok szerint súlyosabb eróziós károk keletkeznek egy 

hosszú, enyhe lejtésű területen, mint egy rövid, de nagyobb lejtéssel bírón. 

A lejtő alján az energiáját vesztett víz lerakja a hordalékát, ezáltal a lejtő alsó szakaszán ún. szedimentációs 

felszín (leülepedett réteg) alakul ki. 

Ez problémát okoz, ha az érintett területen emberi létesítmények találhatók (épületek, utca, burkolt utak). A 

lerakott hordalék miatt az építmények használhatósága csökken, emellett jelentős anyagi kár keletkezik. Így a 

lefolyó víz káros hatása egyrészt a helyben lévő humuszos termőréteg elhordásában, másrészt az elhordott 

talaj lerakási helyén előidézett károkozásban nyilvánul meg. 
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A vízrendezés szükségessége, módjai 

 

A lejtős mezőgazdasági területek vízelvezetésének megoldása tehát a termőréteg helyben tartása, valamint 

ezen területrészek alatt elhelyezkedő lakott területek védelme szempontjából is szükségszerű. Elsődleges cél 

lenne a lejtős területeken történő vízlefolyás megelőzése: ez napjainkban nem könnyű feladat az egyre 

szélsőségesebbé és intenzívebbé váló csapadékhullás és a monokultúrás növénytermesztés adta körülmények 

között. 

A kiemelten fontos megelőző tevékenységek közé soroljuk a megfelelően megválasztott művelési ágat, a 

megfelelő táblaméret kialakítását, a talajvédő művelési módok alkalmazását, valamint a jól összeállított 

vetésszerkezetet (bővebben lásd: Agrárágazat 2017. májusi szám, „Talajvédő gazdálkodás” c. cikk). 

Ha a fentiek nem vezetnek kielégítő eredményre – illetve a már kialakult negatív helyzetet szeretnénk kezelni 

–, akkor érdemes műszaki beavatkozásokhoz folyamodni. A beavatkozások célja a csapadék lefolyási 

irányának és sebességének irányítása, a lefolyó víz hatásának mérséklése, illetve a már kialakult károk további 

növekedésének megakadályozása. 

A vízelvezetést biztosító létesítmények lehetnek felszíniek (árkok) vagy felszín alattiak (talajcső rendszerek). 

Felszíni, árkos vízrendezést akkor indokolt alkalmazni, ha a vízkárokat kizárólag vagy nagyobbrészt a felszíni 

vizek (csapadék, mederből kilépő víz stb.) okozzák. A felszíni vízrendezés művei az utak, vasutak, burkolt 

felületek vízelvezető árkai, övárkok, záportározók, stb. A felszín alatti vízrendezési létesítmények, 

talajcsőrendszerek alkalmazására akkor kerül sor, ha a zömében kötött, agyag talajok vizenyősödését a talajvíz 

okozza. Ezek a területek jellemzően mélyebb fekvésűek, síkok. 

 

Az árkos vízelvezetés módjai 

 

Vízelvezető árok többféle formában is létesülhet: az árkok lehetnek földmedrűek vagy burkoltak, s 

létesülhetnek lejtésirányban vagy arra merőlegesen is. Az övárkok – mint a vízelvezető árkok egyik fajtája – a 

rétegvonalon, egymástól bizonyos távolságokban kialakított vízelvezető árkok, melyek a beléjük folyó vizeket 

nagyobb vízlevezetőkbe kötik. Legfontosabb céljuk, hogy a magasabb fekvésű területekről lefolyó, és a 

védendő területet elárasztással fenyegető vizek összefogását, és a terület határain kívüli elvezetését 

szolgálják. Az övárkokat célszerű füvesíteni a gyep talajvédő hatása miatt. 

 

Napjaink helyzete, problémái és a megoldási lehetőségek 

 

Mára sajnos sokhelyütt a korábban kialakított felszíni és felszín alatti vízelvezető-rendszerek leromlása, 

feledésbe merülése, esetenként szándékos megszüntetése következett be. A talajcsőrendszerek fenntartása, 

karbantartása ma már nemigen jellemző: a csövek eltömődtek, nem alkalmasak a víz elvezetésére, és 

meglétükre már csak a felszínen lévő zavaró, művelést akadályozó kútgyűrűk emlékeztetnek. A nyílt árkok egy 

részére jellemző, hogy azokat – a megművelhető terület növelése érdekében, vagy mert évek óta nem volt 

rájuk szükség – művelésbe vonták, inkább beszántották. Ezeken a helyeken meglehet, hogy évekig nem 

jelentkeznek problémák, ám elég egy nagy intenzitású csapadék ahhoz, hogy az árkok szükségessége ismét 

világossá váljon. Az utóbbi hónapokban bekövetkezett vízerózió okozta kártétel példái közül két esetet emelek 

ki. 2018. május 2-án egy Váli-víz menti településen nagyjából 20 mm csapadék hullott le a hajnali órákban. A 

település szélső utcája a Váli-víz síkjának szélén helyezkedik el a vízfolyással párhuzamosan. Az utca 

vízfolyással átellenes oldalán a telkek egy magasabb térszín irányába emelkednek. A magas térszínen 

mezőgazdasági tevékenység folyik. Erről a részről az intenzív csapadék által megmozgatott termőréteg néhány 

óra alatt utat talált magának a befogadó (a Váli-víz) irányába – azaz az utca felé – és eltömítette az árkokat, 

átereszeket, átrohant lakóházak udvarain, és az utat is elborította. Összességében nagy károkat okozott: az 
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árkok feltöltődtek, a házak udvarai, valamint az utak, járdák sárral borítódtak be, ezáltal funkciójuk csökkent. 

Ennél az eseménynél a probléma több dologból fakadt. Egyrészt a magasabb térszínen elhelyezkedő szántók 

egy részének lejtése vegyes, valamint túl nagy (találhatók rajta 12, illetve 17%-os lejtésű részek is), így 

szintvonal szerinti művelése maximálisan nem valósítható meg. 

 

A teljes cikk elérhető az alábbi internetes címen: 

https://agraragazat.hu/hir/vizkarok-es-talajvedelem-kapcsolata-helyzetkep 

 

 

 

1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő 

tevékenységekről 
 

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása 

 

6. § 

(1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett 

zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); 

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá 

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló 

terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok 

eltávolításáról. 

(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó 

rendelkezéseinek megfelelően történik. 

(4) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - ettől 

eltérő megállapodás kivételével - a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani. 

(5) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata 

esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

A Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

13/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete 

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK 

JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL 

Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 

32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Mötv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el. 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra, 

valamint a magatartások elkövetőivel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályaira. 

(2) E rendelet Magyarszék Község közigazgatási területén 14. életévét betöltött természetes személy, jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra 

kell alkalmazni. 

(3) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, 

mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, 

mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő. 

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a 

hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. A közigazgatási hatósági eljárás 

a) valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől, 

b) mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre 

nyitva álló határidő lejártától, 

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a 

jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható meg. 

(5) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

2. § 

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000 

forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság 

kiszabásának van helye. 

(2) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását Magyarszék Község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete a Jegyzőre (a továbbiakban: Jegyző) ruházza át.  

(3) Az (1) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás 

csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható. 

(4) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel 

rendelkezik vagy önként vállalja a közigazgatási bírság megfizetését. 

(5) A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetni. 

(6) A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, a magatartás elkövetőjének szociális, 

vagyoni körülményeit.  
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Értelmező rendelkezések 

3. § 

E rendelet alkalmazásában: 

1. közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás: az a tevékenység vagy mulasztás, vagy jogellenes állapot 

fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi 

együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti, vagy veszélyezteti, és amelyet Magyarszék Község Önkormányzatának 

Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartásnak minősít (a továbbiakban: közösségellenes magatartás). 

2. mezőőri járulék bevallásának elmulasztása: a mezőőri szolgálat működéséről szóló 5/2015. (IV.15.) önkormányzati 

rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti önbevallás. 

3. járda tisztántartásának elmulasztása: a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM 

rendelet mellékletének 3.2.2. pontjának b) alpontjában írt kötelezettség elmulasztása. 

4. szabálytalan csapadékvíz elvezetés: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 

20.) Korm. rendelet (OTÉK) 47.§ (8) bekezdésébe ütköző csapadékvíz elvezetés. 

5. közterület rendjének engedély nélküli megváltoztatása: a közterülettel rendelkezni jogosult engedélye nélkül a 

közterület rendjének olyan megváltoztatása, amelynek eredményeként a közterület a rendeltetésszerű használatra részben 

vagy egészben alkalmatlanná válik vagy a közterület használatát korlátozza. 

 

II. Fejezet 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások 

4. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki a 3. § 2. pontjában írt kötelezettségét nem 

teljesíti, továbbá az is, aki a járda tisztántartását elmulasztja, ismét továbbá az is, aki szabálytalanul vezeti el a 

csapadékvizet, közterület rendjét engedély nélkül megváltoztatja. 



Magyarszék Község Önkormányzat 
9/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete 

A parlagfű irtásáról szóló 

8./2008. (VI.24.) sz. Rendelet módosításáról 

 

 
A parlagfű irtásáról 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet célja 

1. § 

A rendelet célja a parlagfű okozta allergiás betegségek csökkentése érdekében a 

Magyarszék Község közigazgatási területén elszaporodott parlagfű irtása. 

A rendelet hatálya 

2. § 

A rendelet hatálya Magyarszék Község közigazgatási területén állandó vagy 

ideiglenes jelleggel tartózkodó, tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi 

személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 
 
 

A parlagfű irtás szabályai  
3. § 

 

(1) Magyarszék Község közigazgatási területén a jogi és magánszemélyek, valamint 

a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek a tulajdonukban 

(kezelésükben, használatukban; a bérlők a bérleményükben) lévő területet 

kötelesek a virágzó parlagfűtől mentesen tartani. 

(2) A parlagfű irtásáról – virágzás előtt – az időjárástól függő gyakorisággal kell 

gondoskodni. 

(3) A területen található parlagfű gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, 

vegyszer, illetve engedélyezett készítmények, peszticidek) felhasználásával kell 

elvégezni. 

(4) A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a megyei Növény-egészségügyi és 

Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó. 

(5) A földhasználó köteles az adott év május 31. napjáig az ingatlanon a parlagfű 

virágzását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 

végéig folyamatosan fenntartani. 
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4. § 

(1) A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyével, irtásával, továbbá 

a parlagfű okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 

lakosság körében történő tudatosításáról az önkormányzat szórólapok által 

valamint hirdető táblák igénybevételével gondoskodik. 



Magyarszék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

6/2015. (IV.15.) Önkormányzati rendelete 

Az avar és kerti hulladék nyílt téri kezeléséről, a levegő tisztaságvédelmi követelmények 

szabályozásáról szóló 

6/2012. (VI. 12.) Önkormányzati Rendelete 

módosításáról 
 

Magyarszék Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Az avar 

és kerti hulladék nyílt téri kezeléséről, a levegő tisztaságvédelmi követelmények szabályozásáról szóló 

6/2012. (VI. 12.) Önkormányzati Rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja. 

1.§ 

Az R. 4. § (4) bekezdésében lévő szövegrész hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„a.) Tűzgyújtás és égetés közterületen, valamint a település belterületén és magán ingatlanon belül 

minden hónap első, valamint harmadik hetének péntekén 8-17 óra között, szélmentes időben 

megengedett. Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat, a tartós füstölés nem megengedett. 

b.) Amennyiben az a.) pontban megjelölt napok bármelyike ünnepnapra esik, úgy az azt követő első 

pénteken lehet az ünnepnap miatt kimaradt égetést elvégezni. 

2.§ 

Az R. 4. § (5) bekezdésében lévő szövegrész hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„a.) Háztartási hulladék és bármilyen más eredetű szemét megsemmisítése, ártalmatlanítása nyílt téri 

égetéssel egész évben tilos.  

b.) Szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől augusztus 31-ig) kerti zöldhulladék, 

nyesedék, venyige megsemmisítése céljából a tűzgyújtás szabad térben nem megengedett. 



MAGYARSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

6/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete 

Az avar és kerti hulladék nyílt téri kezeléséről, 

A levegő tisztaságvédelmi követelmények szabályozásáról szóló 

9./2008./VI. 24./sz. rendelet módosításáról 

 

Az avar és kerti hulladék nyílt téri kezeléséről, 

a levegő tisztaságvédelmi követelmények szabályozásáról 

 

Magyarszék Község Önkormányzata Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990.évi LXV.tv.16.§./1/ bekezdése, az 1995.évi LIII. tv. 48.§./1/ bekezdése, a 48.§./3/ bek. 

b., pontja, a 2000.évi XLIII. tv. 2.§./4/ bek., továbbá a 21/2001./II.14./Korm.rend.11.§-aiban 

kapott felhatalmazás alapján az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről, a levegő 

tisztaságvédelmi követelményekről – a helyi körülmények megfelelő szabályozása 

érdekében – az alábbi rendeletet alkotja. 

A rendelet célja 

1.§. 

/1/ A rendelet célja az avar és kerti hulladékok kezelésének helyi szabályozása a levegő 

tisztaságvédelmi követelmények érvényre juttatása 

 
 

A rendelet hatálya 

2.§ 

/1/ A rendelet hatálya Magyarszék község közigazgatási területére terjed ki. 

 

/2/ E szabályozás minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetre kiterjed, akik (amelyek) tevékenysége, létesítménye, terméke légszennyeződést okoz, 

vagy okozhat. 

 

/3/ Rendelkezései az avar és kerti hulladék, mezőgazdasági termelés során keletkező növényi 

hulladék ártalmatlanítására, a háztartási berendezések légszennyező forrásaira a 140 kW névleges 

bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő és egyéb, kizárólag füstgázok kibocsátó 

berendezésekre vonatkoznak, valamint a 21/2001.(II.14.) Korm. számú rendeletből adódó 

levegőtisztaság védelmi szabályokat állapítják meg. 

 

 

Avar és kerti hulladék, mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék 

ártalmatlanításának szabályai 

3§ 

A rendelet alkalmazása szempontjából: 

 

a./ Avar és kerti hulladékok: falomb, korhadék, nyesedék, egyéb növényi maradványok 

(továbbiakban: kerti hulladék) és mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék . 
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b./ Hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása 

 

c./ Tároló edény:kukatartály, konténer, papír vagy műanyag zsák. 

 

4§ 

 
 

/1/ Avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással, ha ez nem 

lehetséges elszállításáról gondoskodni. 
/2/ Avar és kerti hulladék égetésére csak legvégső esetben- vírusos, baktériumos, gombás vagy 

egyéb fertőzéskor kerülhet, amikor kezelésük az (1) bekezdésben meghatározott módon nem 

végezhető el 

/3/ Fák, cserjék égetésénél a tűzhalálos betegségekkor (erwina amylovora) a Megyei 

Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás előírásai szerint kell eljárni.. 

 

/4/ Tűzgyújtás és égetés közterületen és magán ingatlanon belül minden hónap elő hét péntekén 8- 

17 óra között, szélmentes időben megengedett. Az égetés maximum 30 percig tarthat, tartós füstölés 

nem megengedett. 

 

/5./ Szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől augusztus 31-ig) szemétégetés céljából 

tűzgyújtás szabad térben nem megengedett. A tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók. 

 

/6/ A ( 4.5.) bekezdésben foglalt időkorlátok a kerti tűzrakó helyen ( un. Bográcsozás céljából) 

történő tűzgyújtásra nem vonatkoznak. Azonban az erdőtől 200 m- es távolságon belüli ingatlanok 

esetében az országos tűzgyújtási tilalom ideje alatt e tevékenység nem megengedett. 

 

5.§. 

 

/1/ Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető 

módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakó hely oltásáról az égetést befejezően köteles 

gondoskodni. Az égetés helyszínén megszerelt kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet 

edényben vagy egy db 34 A vizsgálati tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben 

tartani. Ezen felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell az égetés helyszínén 

készenlétben tartani, amellyel a tűz terjedése megakadályozható. 

Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni. 

 

/2/ Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot. (műanyagot, gumit, 

vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait.) 

 

/3/ Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani. 

Száraz nád és más vízi növényzet égetéséhez a vízfolyások területén hatósági engedély szükséges. 

 

/4/ A kerti hulladék elszállítására az évente szükség szerint szervezett és meghirdetésre kerülő 

lomtalanítási akció is igénybe vehető. 

 

6.§. 

 

/1/ hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 
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/2/ Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok, bevágás, stb.) mentén – a létesítmény tengelyétől 

számított 100 méteren belül – bármely növényzet égetése tilos. 

 

/3/ Belterületen mezőgazdasági termelés során, keletkező növényi hulladékot égetni tilos! 

Külterületen, lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 

hulladék égetése tilos, kivéve, ha a jogszabály másként nem rendelkezik. 

 

/4/ Engedély nélküli nyílt égetésnek minősül, ha a hulladék – elemi kár kivételével – bármilyen más 

okból eredően kigyullad. 

 

7.§. 

 

/16 A levegőtisztaság védelme érdekében mindenféle anyag szállítása, tárolása, kezelése, 

feldolgozása csak úgy végezhető belterületen, hogy az ne legyen káros (por, bűz) hatással a 

környezetére. 

 
 

/2/ Káros légszennyezést okoz az a természetes és jogi személy, aki az általa folytatott tevékenység 

vagy az általa üzemeltetett gép, gépi berendezés, gépjármű működése során a légszennyező 

anyagokra vonatkozó, számára megállapított kibocsátási értéket (emisszió) túllépi. 

 

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 

8.§. 

Háztartási-fűtési tevékenységgel okozott légszennyezés 

 

/1/ Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanokon 140 kW összteljesítmény alatti tüzelőberendezés, 

illetve valamennyi fűtő- és tüzelőberendezés használata során csak olyan tüzelőanyagok elégetése 

engedélyezett, melyek a berendezés használati utasításában szerepelnek. 

 

/2/ A tüzelőanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, ipari hulladékot, műanyagot, 

gumit, vegyszert, gyógyszert, festéket, elemeket, stb. különösen veszélyes hulladékot nem 

tartalmazhat. Háztartási energiatermelő berendezésben vegyileg kezeletlen tűzifa, szén, földgáz, PB 

gáz, fűtőolaj, a háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék égethető csak el. 

/3/ Az egészségre káros légszennyezés esetén a közegészségügyi hatóság (ÁNTSZ) állásfoglalása, s 

a kéményseprők szakvéleménye alapján az önkormányzat körjegyzője a helyhez kötött 

légszennyező forrás üzemeltetőjét más energiahordozó vagy üzemmód használatára kötelezheti. 

 
 

Bűzös anyagok kezelése és a porképződés megelőzése 

9.§. 

/1/ Bűzös anyagot csak légmentesen záró tartályban szabad szállítani és tárolni. 

 
 

/2/ Könnyen kiporzó és lesodródó anyagokat csak rakszelvényű vagy ponyvával ellátott 

gépjárművön szabad szállítani. 
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/3/ Építési munkák során, valamint az úttest felbontásával keletkező törmeléket és kiporzó anyagot 

a porképződés megakadályozására nedvesíteni kell a munkálatok jellegétől függően legalább 

naponta, illetve közterület esetében a közterület foglalási engedélyben előírt időpontig el kell 

távolítani a munkavégzés helyszínéről, vagy zárt konténerben kell tárolni. 

 
 

Területi besorolás 

10.§. 

 

A levegő tisztaságának védelme szempontjától a község teljes közigazgatási területe védett I. 

kategóriába tartozik. 



Magyarszék község Önkormányzat 

5/2012. (VI.12.) Önkormányzati Rendelete 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, 

A település tisztaságáról szóló 

10./2008.(VI.24.) számú rendelet módosításáról 

 
Magyarszék község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 

módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében az 1995. évi LIII. törvény 46.§. (1) 

bekezdés c pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§ és 31.§. (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarszék község tiszta, esztétikus képének, valamint 

a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében a helyi 

körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja. 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1.§. 

 

1.) A rendelet célja, hogy Magyarszék község közigazgatási területén a köztisztaságot 

fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi 

sajátosságoknak megfelelően rendezze. 

2.) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel 

tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint 

jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. Nem terjed ki a 

rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal 

összefüggő tevékenységekre. 

3.) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért 

ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, 

fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. 

4.) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról, az ingatlan tulajdonosának, használójának 

(haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a 

használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondoskodni. 

5.) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az Önkormányzat gondoskodik. 

 

II. Fejezet 

 

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása. 

 

2.§. 
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1.) A község területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges 

használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, 

rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák. 

2.) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, 

portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság-mentesítéséről, a szilárd burkolatú 

utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezéséről, ürítéséről az önkormányzat a 

Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. 

3.) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek 

tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése a 

szennyeződést okozó szerv illetve személy feladata. 

4.)  Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített   

és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig terjed. 

5.) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve 

tulajdonosának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és 

más elárusító helyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani 

függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik e. Ez a kötelezettség 

kiterjed a hó eltakarítással és a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is. 

6.) A tényleges használó illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a 

járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. 

7.) Ónos esőtől, jégtől, hótól, síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel  

kell hinteni. A felhintésre bomló szerves anyagot nem tartalmazó szóró anyagot (homok, 

hamu, fűrészpor, kőporliszt) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos, 

sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra 

kötelezettnek kell gondoskodni. 

8.) A járda és a közút síkosság mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, 

hogy abból ne származzon baleset. 

 

3.§. 

 

1.) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a 

csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – 

az ingatlan tényleges használójának illetve tulajdonosának kötelessége. 

2.) Járműbehajtók átereszeinek építése, jó karban-és tisztán tartása minden esetben az ingatlan 

használójának illetve tulajdonosának kötelessége. 

3.) Az ingatlanon keletkezett csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg 

kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről – előzetes bejelentés alapján 

– az ingatlan tulajdonosa gondoskodik. 

4.) A csapadék elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet bevezetni tilos! 

Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, 

törmeléket, tűz-és robbanás veszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, 

beleönteni, beleseperni vagy bevezetni tilos! 
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4.§. 

 

1.) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végző kivitelezőnek kell 

biztosítania a tisztaságot. 

2.) Beruházások esetén a birtokba vételtől a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak 

(bonyolítónak) ezt követően a kivitelezés befejezéséig a kivitelezőnek kell gondoskodni az 

általa elfoglalt terület tisztán tartásáról. 

3.) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési  és  

bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne 

keletkezzen. 

4.) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati 

engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig 

szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad 

tárolni amely közegészségügyi szempontból veszélytelen. 

5.) Közterületen bárminemű burkolat felbontása csak a körjegyző, az országos közúthálózatba 

tartozó utak tekintetében a közút kezelőjének hozzájárulásával lehetséges. 

6.) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladék anyag  

keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésőbb a munka befejezésétől számított 48 órán belül a 

kivitelezést végző szervnek vagy személynek el kell szállítani és a közterületet helyre kell 

állítani illetőleg meg kell tisztítani. 

7.) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket illetve szemetet szállítani és szemetet 

helyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan 

tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani illetve 

elszállítani. 

 

5.§. 

 

1.) Közterületen szennyező anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon 

szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. 

Ha a szállítás közben a terület szennyeződnék a szennyeződés előidézője köteles azt 

eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. 

2.) Ha bármilyen szállítmány fel-vagy lerakásánál a köz-vagy magánterület szennyeződik a 

szennyeződés előidézőjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban el kell 

végeznie. 

 

6.§. 

 

1.) A község közterületén tilos gépjárművet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet 

végezni, amely szennyeződést okoz. Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell 

végezni, hogy a szennyeződés közterületre ne kerüljön. 

2.) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani 

tilos. 
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7.§. 

 

1.) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. 

Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat bármilyen felirattal megrongálni! A 

közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén 

eltávolítani. 

2.) Épületen, egyéb létesítményben lévő idejétmúlt hirdetményt az elhelyező köteles  

eltávolítani legkésőbb a felhívás kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az 

így keletkezett hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni. 

 

8.§. 

 

1.) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló és táborozó 

helyek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az 

említett területen szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot 

kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos! 

2.) A szemetet, hulladékot csak az arra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet 

elhelyezni. 

3.) Aki közterületet, kiránduló helyeket valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési 

tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról gondoskodni. 

4.) Állati hullát valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget 

veszélyezteti vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen sem magánterületen 

elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz-vagy magán területet fekáliával (emberi 

ürülékkel) szennyezni tilos! 

5.) Az ebtartássa kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik. 

6.) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtemetőbe  szállítani.  

Közúton történt állat elhullását – ha annak tulajdonosa ismeretlen – a Polgármesteri 

Hivatalnál azonnal be kell jelenteni. 

 

9.§. 

 

1.) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépek, járművek 

tárolása közterületen tilos. 

2.) Alkalmi jelleggel igénybevett közterület és az azt körül vevő 10 méteres területsáv 

tisztántartása az alkalmi használó kötelessége. Az árusításból származó hulladék gyűjtésére 

zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségén elszállítani. 

 

10.§. 
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1.) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé  a  

járdára ne csorogjon. 

2.) A település területén lévő tavakba, holtágakba, élő vízfolyásokba, belvíz elvezető árkokba 

tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék 

lerakásával beszennyezni tilos! 

 

11.§. 

 

1.) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a 

gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. 

2.) Tilos az összerakott hó elhelyezése: 

 a gyalogos közlekedési útvonalon 

 útkereszteződésben 

 az út torkolatban 

 a kapubejárat elé, annak szélességében 

 a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a 

járda között 

 a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein 

3.) A járdáról a havat, ha szükséges naponta többször is hóesés után azonnal el kell takarítani. 

 
III. Fejezet 

 

A települési szilárd hulladék kezelése, a köztisztasági szolgáltatás 

12.§. 

1.) Az önkormányzat közigazgatási területén a települési szilárd hulladék összegyűjtése 

elszállítása és ártalommentes elhelyezése az önkormányzat által szervezett Dél-KOM (Dél- 

dunántúli Kommunális Szolgáltató) KFT. által végzett köztisztasági közszolgáltatás útján 

történik. Az összegyűjtött szilárd hulladék a komlói lerakóra kerül elhelyezésre. 

2.) A szolgáltató háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött szerződés szerinti 

gyakorisággal hetente egy alkalommal zártrendszerű kukás autóval végzi. 

3.)  Lomtalanításra évi két alkalommal kerül sor a Polgármesteri Hivatal és a szolgáltatást  

végző szerv között egyeztetett időpontban, melyről a lakosságot előzetesen tájékoztatni kell. 

4.) Az ingatlan használója, illetve tulajdonosa az önkormányzat által megszervezett 

szemétszállítási szolgáltatást köteles igénybe venni. A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával 

szemben a teljesítést csak jogszabályban illetve a jelen rendeletben meghatározott esetekben 

szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja. A szolgáltató a rendszeres szemétszállításba bevont 
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valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni. 

5.)  Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el köteles a szemetet a következő munkanapon 

elszállítani. 

6.) Veszélyes háztartási hulladékok elszállításáról évente két alkalommal gondoskodik az 

önkormányzat. Az időpontról és a feltételekről a lakosságot előzetesen tájékoztatni 

kell. 

13.§. 

 

1.) Az ingatlan használója illetve tulajdonosa a hulladékot köteles bármilyen edénybe vagy 

megfelelő teherbírású műanyag szákba elhelyezni, oly módon, hogy az elszállítható legyen. 

2.) Minden szállítás alkalmával maximálisan 1 db 110 literes szabvány méretű kukának 

megfelelő fedhető gyűjtőedény és 1 db 100 literes hulladékgyűjtő zsák helyezhető el az 

ingatlan előtt. A gyűjtőedények illetve műanyag zsákok ürítése a szolgáltatást végző 

feladata. 

3.) A keletkező szemét mennyiségének megfelelő számú fedhető szemétgyűjtő edény és 

műanyag zsák beszerzése, pótlása, javítása, tisztántartása, fertőtlenítése a tulajdonos illetve 

használó kötelessége. Az önkormányzat ingatlanonként 1 db 110 liter gyűjtőedényt 

biztosított pályázati pénzből. 

4.) Szemetet felhalmozni nem szabad, azt a megadott szemétszállítási  napon  elszállítás  

céljából a szolgáltatást végző szerv rendelkezésére kell bocsátani. 

5.) A szemétgyűjtő edénybe nem szabad mérgező, robbanó, folyékony vagy egyéb olyan 

anyagokat elhelyezni, amely veszélyezteti a szolgáltatást végző dolgozók testi épségét vagy 

a szállító járműben rongálódást okozhat. 

6.) Ha szolgáltatást végző szerv dolgozója azt észleli, hogy a gyűjtőedénybe vagy műanyag 

zsákba olyan tárgyakat helyeztek el amely nem minősül szállítható szemétnek valamint ha a 

nyesedék átmérője 2 cm-t, kötegelése 70x40cm-t meghaladja annak szállítását 

megtagadhatja. 

7.) A szolgáltatást végző dolgozóknak a gyűjtőedények megrongálása nélkül kell a 

szemétszállítással kapcsolatos feladatokat ellátni. 

 

14.§. 

 

1.) Az egyéb – nem háztartási szemét- összegyűjtéséről és saját  költségen  történő 

elszállításáról annak kell gondoskodni, akinél az keletkezett. 

 

2.)   A   szolgáltatási   szerződésben   meghatározott   jogi    személyekkel,    jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel az egyéb -nem háztartási- szemét 

elszállítására a szolgáltatást végző szerv külön megállapodást köthet. 

3.) Az egyéb –nem háztartási- szemét gyűjtésére szolgáló tartályok beszerzése, 
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javítása, pótlása, elhelyezése, tisztántartása és fertőtlenítése azt terheli, akinél a szemét keletkezik. 

4.) A vegyes (részben lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett egyéb (nem 

háztartási) szemét gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényeket, műanyag zsákokat általában a 

tulajdonos, használó által biztosított helyen, a háztartási szemétgyűjtő tartályokkal együtt 

kell elhelyezni. 

 
15.§. 

 
1.) A községgazdálkodási körbe tartozó parkfenntartási feladat magában foglalja a község 

területén lévő parkok, játszóterek, sorfák, sövények gondozását. 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 
 

1. Esővíz a kommunális szennyvíz csatornába nem vezethető! A 

Víziközmű Szolgáltató és a Hatóság ellenőrzi, és szabálysértés esetén 

bírságot vet ki. 

2. A termőföld vízelvezetését a föld használójának vagy 

tulajdonosának kötelessége biztosítani úgy, hogy nem okozhat kárt a 

szomszédos területek tulajdonosainak. 

3. A földhasználó köteles olyan művelési módot alkalmazni, amely 

elősegíti a csapadékvíz talajba jutását, vagy köteles a művelési ágat 

megváltoztatni, amennyiben más megoldással nem tudja a hirtelen 

nagy mennyiségű víz levonulását biztosítani. 

4. Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan előtti-melletti járdát és 

a zöldterületet karbantartani egész évben, a vízelvezető árkokkal 

együtt az országút vagy belterületi út széléig (országos rendelet). 

5. 2019. január 1-jétől a parlagfű elleni védekezés egész évre 

kiterjed! 

6. Fűtőberendezésekben nem oda való anyagot égetni szigorúan tilos! 
A Katasztrófavédelem rendszeresen ellenőrzi, és bírságot vet ki. 

7. Szennyvizet és más szerves anyagot élővízbe vezetni szigorúan 

tilos! A Vízügyi Hatóság ellenőrzi és bünteti. 



LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

A község hulladékgazdálkodási rendje .2019.. évben az alábbiak szerint alakul: 

1. A NORMÁL (vegyes, kommunális hulladékgyűjtés, régi ZÖLD, sorszámozott Dél-Kom címkével 

ellátott kuka – vagy ha nem rendelkezik ZÖLD kukával, akkor FEKETE, sorszámozott Dél-Kom 

címkével ellátott kuka) HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK ELSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTJAI: 

.MINDEN HÉTEN SZERDAI NAPON. A REGGELI ÓRÁKTÓL. 

Kérjük, ebbe a kukába csak azt a vegyes hulladékot rakják ki, amit nem tudnak szelektálva gyűjteni 

vagy komposztálni! A környezetvédelmi szempontokon kívül a kommunális, vegyes hulladék 

mennyisége növelheti az elszállítás költségét! 

Információ, igénybejelentés, panasz: 

Dél-Kom Nonprofit Kft., tel.: 72/502-101, 72/502-111, ingyenes zöld szám: 80/200-590. 

 

2. KOMPOSZTÁLÁS 

Kérjük, törekedjenek az élelmiszerjellegű, kerti és konyhai hulladékok komposztálására! 

Térítés ellenében újragyártjuk a komposztáló ládákat. Komposztálni minden nap lehet. 

 

3. A SZELEKTÍV (BARNA és KÉK kukák) HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK ÜRÍTÉSI IDŐPONTJAI  

.MINDEN HÓNAP NEGYEDIK CSÜTÖRTÖKÉN.: 

JANUÁR 24.; FEBRUÁR 28.; MÁRCIUS 28.; ÁPRILIS 25.; MÁJUS 23.; JÚNIUS 27.; JÚLIUS 25.; 

AUGUSZTUS 22.; SZEPTEMBER 26.; OKTÓBER 24.; NOVEMBER 28.; DECEMBER 26. 

A két edénybe tehet minden olyan háztartásban keletkező hulladékot – az üvegen kívül –, ami 

hasznosítható, úgymint az üdítős/ásványvizes PET palackokat, a polietilén flakonokat (pl.: tusfürdő, 

öblítő, sampon), tégelyeket, zacskókat, fóliákat, joghurtos/vajas/tejfölös dobozokat, műanyag 

kupakokat. Ide dobja az újságokat, kartonpapírt, csomagoló dobozokat, szórólapokat, hullámpapírt, 

telefonkönyvet, papírzacskót, többrétegű italos és tejes dobozokat, használt füzeteket, papír 

tojástartót. Ide kerülnek az üdítős, sörös alumínium dobozok, az alufólia, a fémkupakok, a 

konzervdobozok, vagy a kisebb fémtárgyak is. 

Kérjük, kizárólag csak a felsorolt hulladékfajtákat tegyék a BARNA és a KÉK edényekbe! 

Településszerte elérhetők a szelektív hulladékgyűjtő szigetek is. Kérjük, a MŰANYAG, a PAPÍR és az 

ÜVEG hulladékokon kívül ne helyezzenek ki a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre más típusú 

hulladékot! A közterület felügyelő ellenőrzése alapján bírságot fizet a szabálytalan elhelyező! 

A kommunális és a szelektív hulladékok elszállításának rendjét a Dél-Kom Nonprofit Kft. szervezi, 

a változtatás jogát fenntartja. 

 

4. TAVASZI ÉS ŐSZI LOMTALANÍTÁS 

A lomtalanítási akciók időpontjáról külön szórólapon fogjuk tájékoztatni a lakosságot. 

 

5. FŰTŐBERENDEZÉSEK HASZNÁLATA 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy fűtőberendezésben nem oda való anyagot, pl.: 

műanyag, ruhanemű, cipő, bőrhulladék, textilhulladék, stb. égetni szigorúan tilos! A hatósági 

kéményvizsgálat (Katasztrófavédelmi Igazgatóság) során kimutatható veszélyes anyag esetén a 

bírság mellett a teljes kéményrendszert is újraépíttethetik! Ellenőrzések várhatók! 



6. NYÍLT TÉRI ÉGETÉS, TŰZGYÚJTÁS 

2019. évben januártól áprilisig és szeptembertől decemberig 

.A HÓNAP ELSŐ ÉS HARMADIK PÉNTEKÉN. 8-17 óra között, szélmentes időben lehet 

avart és kerti hulladékot nyílt téren, a község belterületén égetni. Az égetés legfeljebb 30 percig 

tarthat, a tartós füstölés nem megengedett. Fentiek betartása mellett az alábbi napokon 

engedélyezett az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése: 

JANUÁR 4., 18.; FEBRUÁR 1., 15.; MÁRCIUS 1., 15.; ÁPRILIS 5., 19.; 

SZEPTEMBER 6., 20.; OKTÓBER 4., 18.; NOVEMBER 1., 15.; DECEMBER 6., 20. 

.Egyéb időpontokban, különös tekintettel májusra és a nyári hónapokra a nyílt téri égetés. 

.hatóságilag tilos (országos rendelet alapján)., melynek betartását a közterület felügyelő, és ese-

tenként a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzi, és szabálytalanság esetén pénzbírságot szab ki! 

*Országos és helyi tűzgyújtási tilalmi időszakban a kijelölt időpontokban is tilos a nyílt téri égetés! 

Kérjük, kísérje figyelemmel a híradásokat, vagy keresse a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot: 

www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=tuzoltas_tuzgyujtasi_tilalom 

HÁZTARTÁSI ÉS EGYÉB HULLADÉK NYÍLT TÉRI ÉGETÉSE EGÉSZ ÉVBEN TILOS!  

Külterületen minden esetben a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kell nyílt téri 

égetéshez engedélyt kérni. Tel.: 72/587-190. 

Belterületi ingatlanon belül a kerti grillsütésre, bográcsozásra vonatkozó állásfoglalás: 

www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=web_gyik_reszletek&gyik_id=131 

A közösségi együttélés alapvető szabályainak szellemében a kerti grillezéssel, bográcsozással járó 

kellemetlen hatásokra (füst, szag, zaj) illik figyelmeztetni a tágabb lakóközösséget, hogy ne ebben az 

időpontban szellőztessenek, vagy teregessenek. 

Magyarszék, 2019. április 25. 

NAPTÁR 

2019. 1. félév hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat/vasárnap 

január 
   02   09   16   23   30 . 

   kommunális 
 24 . 
   szelektív 

 04   18 . 
   égetés* 

 

február 
   06   13   20   27 . 

   kommunális 
 28 . 
   szelektív 

 01   15 . 
   égetés* 

 

március 
   06   13   20   27 . 

   kommunális 
 28 . 
   szelektív 

 01   15 . 
   égetés* 

 

április 
   03   10   17   24 . 

   kommunális 
 25 . 
   szelektív 

 05   19 . 
   égetés* 

 

május 
   01   08   15   22   29 . 

   kommunális 
 23 . 
   szelektív 

   

június 
   05   12   19   26 . 

   kommunális 
 27 . 
   szelektív 

   

2019. 2. félév hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat/vasárnap 

július 
   03   10   17   24   31 . 

   kommunális 
 25 . 
   szelektív 

  

augusztus 
   07   14   21   28 . 

   kommunális 
 22 . 
   szelektív 

  

szeptember 
   04   11   18   25 . 

   kommunális 
 26 . 
   szelektív 

 06   20 . 
   égetés* 

 

október 
   02   09   16   23   30 . 

   kommunális 
 24 . 
   szelektív 

 04   18 . 
   égetés* 

 

november 
   06   13   20   27 . 

   kommunális 
 28 . 
   szelektív 

 01   15 . 
   égetés* 

 

december 
   04   11   18   25 . 

   kommunális 
 26 . 
   szelektív 

 06   20 . 
   égetés* 

 

 


