
HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

6/1999. (X. 29.) ÖR. számú  

RENEDELETE 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,  

a település tisztaságról 

Hajdúbagos község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

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

46.§ (1) bekezdés c) pontjában, és az 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján Hajdúbagos 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 Hajdúbagos 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, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 

szervezetekre terjed ki. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes 

hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő 

tevékenységre.  

(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 tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosának, 

használójának (haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok 

tisztán tartásáról pedig a használati joggal rendelkező bérlőnek) kell 

gondoskodni.  

(5) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az 

önkormányzat gondoskodik.  



 

2.§  

(1) Alapfogalmak:  

a) települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb 

szilárd hulladék; 

b) háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás, üdülés, 

pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakás közös 

használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd 

hulladék, így pl.: a salak (beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is), 

a rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai 

hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget), a kerti és gazdasági 

hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási 

tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező 

mennyisége nem haladja meg a rendelet alkalmazása szempontjából 

szokásosnak minősülő mennyiséget, mely 15 liter,  

c) nem háztartási szemét: az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a 

hó, a sár, az épület vagy egyes részeinek megrongálódásából, bontásából 

vagy javításából származó nagyobb mennyiségű anyag, továbbá tűz – vagy 

robbanásveszélyes, mérgező, illetve fertőző anyag, valamint a nem lakás 

céljára szolgáló épületekben (irodákban, intézményekben, üzemekben, 

üzletekben stb.) és a hozzájuk tartozó területen, továbbá a vegyes (részben 

lakás, részben egyéb) célra szolgáló épületekben keletkezett hulladék, 

tekintet nélkül arra, hogy az a működési tevékenység gyakorlása során 

keletkezett-e, vagy sem; 

d) egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló 

más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb mértékű 

berendezési tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék 

stb., valamint az azokhoz tartozó területeken, illetőleg közterületeken 

keletkezett szilárd hulladék, szemét) az ipari tevékenység során keletkező, a 

b) pontot meghaladó mennyiségű hulladék, építési törmelék; 

e) köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a köztér 

tisztán tartása, a települési szilárd hulladék kezelése; 

f) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó-

és síkosság mentesítése, illetőleg pormentesítése; 

g) kezelés: a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása és a 

kijelölt lerakóhelyre való elszállítása.  



II. Fejezet 

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása 

3.§  

(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 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 (szegélyéig) terjed. 

(5) Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, 

illetve tulajdonosának kötelessége.  

Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más 

elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani 

függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységéből származik-e. 

Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, 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 szóróanyagot (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. 

4.§  

(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, jókarban-és tisztántartása minden 

esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.  

(3) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő 

elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abban történő 

bevezetéséről – előzetes bejelentés alapján – az ingatlan tulajdonosa 

gondoskodik. 

(4) A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet 

bevezetni tilos.  

Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, 

papírt, törmeléket, tűz-és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető 

árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezeti tilos.  

5.§ 

(1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti 

területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.  

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtől 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, 

hogy az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy 

por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.  

(4) Közvetlen 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 (úttest, járda stb.) felbontása csak a 

jegyző, 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, helyezni. Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket 

az érintett ingatlan tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját 

költségén összetakarítani, illetve elszállítani. 

(8) Föld építési törmelék elhelyezése a polgármesteri hivatal által kijelölt 

lerakóhelyre történhet.  

6.§  

(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 meg kell tisztítani.  

7.§  

(1) A község közterületén tilos járművet mosni, olajcserét vagy más olyan 

tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.  

Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkát úgy kell végezni, hogy a 

szennyeződés közterületre ne kerüljön.  

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

károsítani tilos.  

8.§  

(1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen 

szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élőfákat bármilyen 

felirattal megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértő feliratokat a tulajdonos 

24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.  



(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egy létesítményben lévő, idejét múlt 

hirdetményt az elhelyező köteles eltávolítani, legkésőbb a felhívás 

kézhezvételétől számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett 

hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról is gondoskodni.  

9.§ 

(1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló-és 

táborozó-helyek beszennyezése tilos. 

(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított 

szeméttárolóba 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 magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos. Tilos a 

közterületen szeszes ital fogyasztása.  

(5) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul elszállítani. 

Közúton történt állat elhullását – ha annak tulajdonosa ismeretlen – 

polgármesteri hivatalnál azonnal be kell jelenteni.  

 

A közterületen lévő fák, parkok védelme 

10.§ 

/1/ A gondozott parkokban, játszótereken lévő fák, valamint az ezekhez tartozó 

felszerelési tárgyak, padok, játszókák, stb. állagának megvédéséről és azok 

felújításáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni.  

/2/ A nem közutak tartozékát képező, állampolgárok által lakott, vagy használt 

ingatlanok előtti területeken lévő fákat, perjéket, bokrokat az ingatlan 

tulajdonosa, használója gondozza, nyírja, metszi és permetezi, rendelkezik 

annak termésével.  

/3/ Zöldterületek létesítése és gondozása társadalmi úton is megvalósítható.  



/4/ A tulajdonosok használók, bérlők kezelésében  lévő közös területeken, 

utakon, járdák mellett az utak középvonaláig továbbá bel és külterületi 

földrészleteken a parkokat, gyomnövényeket kaszálással kell rendben tartani.  

11.§  

(1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges 

gépek, járművek állandó tárolása közterületen tilos. 

(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres 

területsáv tisztán tartása az alkalmi használó kötelessége.  

(3) Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell 

kihelyezni és azt saját költségen elszállítani. 

 

12.§  

(1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetőzetéről az 

esővíz, hólé a járdára ne csorogjon. 

(2) A település területén lévő tavakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető 

árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy 

egyéb hulladék lerakásával beszennyezi tilos.  

(3) A víz által kimosott területeket nagyobb esőzés után fel kell tölteni és 

megtisztítani.  

13.§  

(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, 

- az útkereszteződésben, 

- az úttorkolatban, 

- 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  

 

Rendszeres szemétszállítás a község belterületén 

14.§. 

/1/ A háztartási szemét a Polgármesteri Hivatal szervezésében kerül elszállításra 

heti egy alkalommal (csütörtökön).  

/2/ A háztartási hulladék összegyűjtésére az elszállításra alkalmas tárolóedények 

(kuka, műanyagzsák stb.) beszerzése, azok tisztán tartása, javítása, cseréje az 

ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége.  

/3/ A tárolóedényeket ürítésre a kapun belül vagy kívül, annak közelében a 

szemétszállítási járati napokon a tulajdonos, használó köteles előkészíteni. A 

tárolóedények ürítése és visszahelyezése a szemét szállítást végző személy 

feladata.  

/4/ Balesetveszélyes (éles, csorbult szélű vagy más módon megrongálódott 

fedetlen) tárolóedényeket használni tilos.  

/5/ A szemétszállítást végző fokozott gondossággal köteles a tárolóedények 

ürítését végezni. Az ürítéskor szennyeződött közterület megtisztításáról köteles 

gondoskodni.  

/6/ A tulajdonos, használó köteles gondoskodni az egyéb szilárd hulladék 

elszállításáról.  

/7/ A tárolóedényben csak háztartási hulladéknak minősülő szemetet szabad 

elhelyezni. Tilos olyan anyagokat, tárgyakat (forró hamu, maró-vagy 

mérgezőanyag, növényvédő szer, fekália, folyadék, zsiradék, gyúlékony vagy 

robbanóanyag, kellő nagyobb mennyiségű épület törmelék és tárgy) elhelyezni, 

amelyek veszélyeztetik a szemétszállítással foglalkozó dolgozók egészségét, 

megrongálják a szállító jármű műszaki berendezését.  

/8/ Tilos a tárolóedényekben hulladék vagy egyéb anyag keresése céljából 

belenyúlkálni, guberálni vagy a szemetet – különösen az élelmiszer hulladékot – 

a tárolóedényből elvinni.  



/9/ Télen a járda tisztán tartása kötelező. A szeméttárolóhely és az úttest között 

lévő hóban átjárót köteles létesíteni, hótól megtisztítani és síkosság mentessé 

tenni, hogy a tárolóedény ürítése biztosított legyen.  

IV. Fejezet 

Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése 

15. § 

(1) Avart és kerti hulladékok csak jól kialakított tűzrakóhelyen és telken 

szabad égetni, úgy hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, 

és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. Égetésre csak áprilisban és november 

hónapban- a nappali időszakban végezhető. 

(2) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve 

ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék). 

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, 

hogy az a környezetére tűz-vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni 

nem szabad, s veszély esetén, vagy ara szükség nincs, a tüzet azonnal el kell 

oltani.  

(5) A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket 

és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése 

megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.  

(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő 

lomtalanítási akció is igénybe vehető.  

(7) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem a d 

felmentést.  

V. fejezet 

az állattartás rendje 

16.§. 

/1/ A községben a házas ingatlanok udvarán csak akkor tartható haszonállat, ha:  

a./ az állatok elhelyezésére szolgáló melléképületek, vagy melléképítmények 

/istálló, ól, kifutó, trágyatároló,/ létesítése vonatkozásában az állattartó betartja 

az 1-es számú mellékletben megjelölt védőtávolságokat.  



b./ Az elhelyezésre szolgáló helyiségek könnyen tisztán tarthatók, 

hézagmentesek, megfelelő lejtésűek, szilárd burkolatúak és szivárgásmentes 

trágyalé tárolóba be van kapcsolva, vagy kisebb számú állattartás esetén 

egyébként biztosítható a trágyalé tárolása és elszállítása.  

/2/ Az állatok tartására szolgáló helyiségek karbantartása tisztítása, a mindenkori 

tulajdonost terheli, aki köteles naponta egyszer, vagy a szükséghez képest 

többször ennek az előírásnak eleget tenni, az összegyűjtött trágyát a trágya 

tárolóba elszállítani és gondoskodni arról, hogy a trágyalé a szomszédos, vagy a 

saját telket ne szennyezze.  

/3/ Az állatok tartására szolgáló udvart, kertet rendszeresen takarítani kell és az 

ott található rágcsálókat irtani kell. Az elhullott állatokat elszállításukig zárt, 

csurgásmentes göngyölegben, műanyagzsák, tartály, /kell tárolni/. 

17.§ 

/1/ Baromfiak /liba, kacsa, tyúk, pulyka/ elhelyezésére szolgáló 

melléképületekre, /ketrec, ól és trágyalé tároló/ az 1-es számú mellékletben 

meghatározott elhelyezési és tisztán tartási követelmények vonatkoznak.  

/2/ A polgármesteri hivatal indokolt esetben egyes utcarészekre vonatkozóan 

rendeletben elő nem írt állattartási feltételeket állapíthat meg.  

19.§. 

/1/ Belterületeken állatokat legeltetni még állandó felügyelet mellett sem lehet. 

/2/ Az állatokat a legelőre és visszahajtani csak a kijelölt útvonalon és 

meghatározott időben lehet.  

Az útvonal kijelöléséről, a ki és visszahajtás idejének meghatározásáról a 

polgármesteri hivatal gondoskodik.  

/3/ Az állatokat a legelőre és onnan történő visszahajtásakor az utcán és más 

közterületen őrizetlenül nem lehet hagyni. Az állattartó köteles állatait a pásztor 

elé az állat kihajtására kijelölt útvonalára kihajtani és tőle a behajtáskor ott 

átvenni. A pásztor köteles a tulajdonosoktól az állatokat kihajtásra átvenni és 

haza hajtásra átadni.  

/4/ Közterületen kutya csak pórázon vezethető. A kóbor ebek befogásáról a 

polgármesteri hivatal intézkedik.  



/5/ Ebeket élelmiszerboltba, vendéglátó egységekbe, szórakozóhelyekre, 

egészségügyi és oktatási intézményekbe még pórázon sem lehet.  

/6/ Dögtéren, dögkút közelében a szállítás kivételével indokolatlanul tartózkodni 

tilos.  

/7/ Az egészségügyi és gyermekintézmények, közétkeztetési konyhák udvarán 

az állattartás tilos.  

/8/ Tilos az állattartás a 7. pont alatti intézmények 50 m-es távolságon belüli 

körzetében is.  

/9/ Az állatok vezetését és kísérését végző személyek kötelesek gondoskodni 

arról, hogy az állatok az utcai fákban, parkban kárt ne tegyenek.  

20.§.  

/1/ Az állati trágyát az állatok elhelyezésére szolgáló helyiségekből naponta ki 

kel hordani a gazdasági udvar erre a célra kijelölt helyére.  

/2/ A trágya telep helyét a gazdasági udvarba úgy kell kijelölni, hogy oda víz, 

valamint onnan szennyező lé ne folyhasson. A trágya telep aljzatát agyaggal kell 

kidöngölni, vagy le kell betonozni, körül kell keríteni, határvonalán 

peremtömítést, vagy perem árkot kell létesíteni.  

A trágya telepet lakóépülettől, legalább 15m – ásott kúttól 15 m, fúrott kúttól 5m 

védőtávolság betartásával kell elhelyezni.  

VI. fejezet 

Zaj és rezgésvédelem 

21.§.  

/1/ A zaj és rezgésvédelemről szóló előírásokat 

alkalmazni kell az önkormányzat működési 

területén működő kulturális, szórakoztató, ipari, 

üdülési. Sport és más hasonló létesítményekben, 

továbbá a helyi hírközlési, vagy hirdetési célokra 

alkalmazott hangosító berendezések 

üzemeltetésekor a környezetbe történő zaj – 

illetőleg rezgés kibocsátása során. 



 /2/ A rendelet szabályait kell alkalmazni 

különösen az olyan létesítmények alkalmi, vagy 

rendszeres működésére, mint: 

- mozi, művelődési ház, vidámpark, (mutatványos, vándorcirkusz) 

- bármely zenés, vagy táncos szórakozóhely 

- üzlet, elárusítóhely, műhely, kölcsönző, 

- sportpálya, autóbusz-állomás 

ha annak szabadban elhelyezett hangosító berendezése van, illetőleg ha a 

létesítmény zárt tereiből a hangosító berendezés működése zaj hallatszik ki, 

valamint 

- hirdetésre, figyelemfelkeltésre, illetőleg tájékoztatásra használt és szabad, vagy 

zárt térben elhelyezett bármilyen hangosító berendezés működése.  

/3/ E rendelet alkalmazása szempontjából hangosító berendezés bármely 

hangszóró, vagy más műsorforrás.  

/4/ A rendelet hatálya nem terjed ki arra a zajra, vagy rezgésre, amely a /2/ 

bekezdésben meghatározott létesítményekben, azok zárt terén belül az egyik 

helyiségből a másikba szűrődik át, illetve amely a szomszédos más 

létesítménybe átszűrődik.  

Hangosító berendezések működtetésének szabályai 

22.§.  

A rendelet hatálya alá tartozó hangosító 

berendezéseket, amelyek a működés során 

környezetünkben zajt okozhatnak, a helyi 

zajvédelmi szempontoknak megfelelően úgy 

kell üzemeltetni, hogy azok a lakosságot a 

lehető legkisebb mértékben zavarják.  

23.§.  

A hangosító berendezés működése a helyi zajvédelmi szempontoknak akkor 

megfelelő, ha zajkibocsátása az arra vonatkozó zajterhelési irányértéket nem 

haladja meg.  



A zajterhelési irányértéket – területrész jellegének megfelelően, napszakonként, 

az üzemelés időtartama és jellege szerint a jelen rendelet 2. számú melléklete 

állapítja meg.  

A helyi körülmények figyelembevételével – az illetékes közegészségügyi és 

környezetvédelmi hatóság szakvéleménye alapján – az önkormányzat 

Képviselő-testülete eltérő határértéket is megállapíthat. 

Zajvédelmi szempontból fokozottan védett területen viszont a zajterhelési 

irányértéknél 5 db-lel alacsonyabb értékeknek kell teljesülniük.  

A hangosító berendezések területi elhelyezése, üzemeltethetőségük ideje és 

módja, valamint annak műszaki és egyéb feltételei zajvédelmi szempontból 

határozattal rendelkezők.  

Az önkormányzat működési területén e rendelet hatálya alá tartozó bármely 

hangosító berendezés csak abban az esetben és olyan módon működtethető, ha 

azt zajvédelmi szempontból engedélyezték.  

Hangosító berendezés működtetése abban az esetben engedélyezhető, ha annak 

zajkibocsátása az arra vonatkozó zajterhelési irányértékeket nem haladja meg, 

illetőleg ha megfelelő feltételek előírásával és megtartásával biztosítható az, 

hogy a zajkibocsátás a helyi körülmények között még elfogadható zajterheléssel 

jár.  

Az engedélyezés során figyelembe kell venni az érintett területrészen lévő más 

hangosító berendezések zajkibocsátását is.  

24.§.   

A hangosító berendezés zajvédelmi szempontból történő engedélyezése iránti 

kérelmet a 17.§-ban meghatározott létesítmény tulajdonosa (kezelője) köteles 

benyújtani.  

Az engedély iránti kérelemhez a kérelmező akusztikai szakértői véleményt 

köteles csatolni, amely azt igazolja, hogy a megjelölt helyen a hangosító 

berendezés működtetése során az irányérték megtartható, illetőleg annak 

megtartása milyen műszaki, vagy más feltételek teljesítése esetén lehetséges. 

Ha a kérelmező magánszemély, elfogadható a kérelmező nyilatkozata az 

irányérték teljesüléséről. Vitás esetben a hatóság magánszemély kérelmező 

esetén is előírhatja az akusztikai szakértő vélemény bemutatását.  



Az engedély iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatal jegyzőjéhez kell 

benyújtani.  

25.§. 

A hangosító berendezések működésével kapcsolatos hangosító feladatokat a 

hivatal jegyzője látja el. E feladatkörben határozatot hoz a hangosító 

berendezések működtetésének engedélyével kapcsolatos ügyekben, a kiadott 

engedélyekről nyilvántartást vezet, továbbá rendszeresen ellenőrzi a rendelet 

hatálya alá tartozó hangosító berendezések működését. Vitás esetben kötelezheti 

a hangosító berendezés üzemben tartóját zajmérési eredmények bemutatására.  

26.§.  

Ha a hangosító berendezést ismeretlen az engedélyben foglaltakról eltérően 

üzemeltetik és ez a lakosságot zavarja, az engedélyt vissza kell vonni.  

27.§  

A rendelet hatálya alá tartozó berendezések engedélyezése iránti kérelmet a 

berendezés alkalmazását megelőzően kell kérni.  

 

VII. Fejezet 

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése 

28.§  

(1) Aki e rendeletben meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket 

és tilalmakat megszegi – amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem 

valósul meg – szabálysértést követ el és tízezer forintig terjedő pénzbírsággal 

sújtható az alábbiak szerint. 

Aki:  

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem műveli meg, nem 

tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,  

b) a háztartási és egyéb szemetet nem a polgármesteri hivatal által fenntartott 

szeméttelepen rak le, valamint oda mérgező, robbanó, sugárzó, fertőzést keltő 

anyagot helyez el,  



c) a szeméttelepen nem szemétlerakás céljából tartózkodik, 

d) szemetet felhalmoz, 

e) a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást 

végző dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető 

anyagot helyez el, 

f) a szemétgyűjtőedény és környékének tisztán tartásáról (takarításáról, 

fertőtlenítéséről) nem gondoskodik.   

g) az ingatlan és az ingatlan előtti járda tisztán tartásáról (hó eltakarításáról, 

síkosságmentesítéséről) nem gondoskodik, illetve ha tevékenységei körében a 

közterületen okozott szennyeződést nem szünteti meg, 

h) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a 

csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja, 

i) a beépített, illetve  beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette 

nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik, 

j) az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén helyezi el, illetve 

azt bejelentés nélkül a kiépített csapadékcsatornába vezeti, 

k) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve a járműközlekedést akadályozó 

módon rakja le. Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, 

tömegközlekedéshez szolgáló jármű megállóhelyénél, a közüzemi szolgáltatási, 

felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja, 

l) gépkocsit tiltott helyen és módon mos, 

m) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a 

csapadékvíz lefolyó utcai aknába, illetőleg a csapadékelvezető árokba vezet, önt, 

n) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve 

hozzájárulás nélkül igénybe vesz, 

o) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el, 

p) építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felírattak megrongál 

q) közterületen és kirándulóhelyen elhelyezett és általa beszennyezett 

felszerelési és berendezési tárgyat nem tisztítja meg, 



r) közterületet beszennyezi és az általa előidézett szennyeződést vagy szemetet 

nem takarítja el, illetőleg közterületen szeszes italt fogyaszt, 

s) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol, 

t) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít 

vagy elhelyez, 

u) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, 

gépjárművet közterületen tárol, 

v)alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett 

hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik, 

w) a településen lévő tavakba, holtágakba élővízfolyásokba, belvízelvezető 

árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb 

hulladék lerakásával beszennyezi, 

x) a rothadó bűzös szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről 

haladéktalanul nem gondoskodik, 

y) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a rendeletben 

foglaltak szerint végzi 

z) az állattartás szabályait megszegi 

zs) a zaj és rezgésvédelem helyi előírásait megszegi 

szabálysértés követ el. 

(2) Szabálysértés miatt első fokon a jegyző, másodfokon a Hajdú-Bihar Megyei 

Közigazgatási Hivatal jár el. 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

29.§ 

Ez a rendelet 1999. december 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző 

gondoskodik. Kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a többszörösen 

módosított 11/1999./VII.19./ÖH.sz. Rendelet.  

 

                   /: Szabó Lajos :/                                  /:Dr. Balla György :/ 

                     polgármester                                                  jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.sz. melléklet 

 

Az állattartásra szolgáló épületek és építmények elhelyezésének  

feltételei 

 

Melléképületek                                                               védőtávolságok (méter) 

(Melléképítmények)  

 lakóépü-

lettől 

ásott 

kúttól 

fúrott 

kúttól 

Kerti 

vízveze-

ték csap  
 

 

Kis állat  

/baromfi, nyúl, galamb, nutria stb. 

ólja, kifutója, trágyatárgyalója: 

a./ 50 db-ig                                                  8                10               5           -  

b./ 50 db. Felett                                      az érintett szakhatóságok bevonásával 

                                                                egyedi elbírálás alapján  

Haszon állat  

/ló, szarvasmarha, juh, kecske, sertés/  

istállója, ólja, kifutója, trágya és trágyalé 

tároló:  

a./ 5 db-ig 10 15 5 - 

b./ 5-10 db-ig 13 15 5 3  

c./ 10 db felett                         az érintett szakhatóságok bevonásával 

                                                 egyedi elbírálás alapján  



 

2.számú melléklet  

1.számú táblázat 

A műsorzajra vonatkozó zajterhelési értékek.  

 

Sor- 

szám 

Területi funkció Az egyenértékű A-hang 

nyomásszint irányértéke  

db 

nappal                  éjszaka 

1. 

2. 

 

3. 

Üdülőterület, üdülőhely 

Lakó és intézményterület laza 

beépítéssel. (III.,IV.-es építési övezet) 

Ipari-üzemi- terület lakóépületekkel, 

intézményekkel vegyesen 

50 

55 

 

65 

40 

45 

 

55 

 

2.számú táblázat  

Módosító tényező a létesítmény üzemeltetési rendszere szerint 

 

Üzemelési rend  Működési napok száma 

30 napra vetítve 

Módosító tényező 

db. 

Rendszeres  

időszakos 

alkalmi 

7 nap, vagy több  

3-6 nap 

kevesebb, mint 3 nap  

0 

+5 

+10 



 

 

3. számú táblázat 

Módosító tényező a létesítmény környezete szerint.  

 

A létesítmény környezetének jellege  Módosító tényező db. 

Település központ, fő közlekedési út, 

közlekedési létesítmény (busz váró)  

50-100m-es körzetében:  

 

 

+5 

 

4. számú táblázat 

Módosító tényező a napi műsoridő alapján  

 

Műsoridő az adott 

napszakban óra 

Módosító tényező (db)  

n a p p a l                                                    é j j e l   

1 óránál kevesebb 

1-2 óra 

2 óránál több  

+5 

+2 

0 

+5 

- 

- 

 


