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önkormányzati rendelete 
 

a helyi szintű környezetvédelmi szabályok megalkotásáról- és az elkülönített 
helyi környezetvédelmi alap létrehozásáról 

 
(egységes szerkezetben a 11/2012.(V.29.) önkormányzati rendelettel) 

 
 
Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Kt.) a 
környezet védelmének általános szabályairól szóló, többször módosított 1995. 
évi LIII. tv. (továbbiakban Kvt) 46.§. (1) bekezdés c) pontjában, valamint 58.§. 
(1) bekezdésében, illetve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény ( a továbbiakban: Ötv.) 16.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az 
Ötv. 8.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a helyi 
környezetvédelmi szabályokról és az elkülönített helyi környezetvédelmi alap 
létrehozásáról a következőket rendeli el. 
 

 
 

I. FEJEZET 
 

A környezeti elemek védelme 

Környezeti elemek egységes védelme 
 

1.§ 
 
(1) Minden környezeti elemet önmagában, valamint a többi környezeti 
elemmel alkotott szerves egységében, illetve az egymással való kölcsönhatás 
figyelembe vételével kell megvédeni.  
 
(2) A környezeti elemek védelme egyaránt jelenti azok minőségének, 
mennyiségének és készleteinek védelmét. 
 
(3)  Az egyes környezeti elemek igénybevételének, terhelésének megelőzése, 
csökkentése, esetleges megszüntetése céljából nem engedhető meg másik 
környezeti elem szennyezése, károsítása, veszélyeztetése. 
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A környezeti elemekre vonatkozó közös szabályok. 

 
2.§ 

 
(1) A környezet védelme érdekében szigorúan meg kell határozni az egyes 
környezeti elemek mennyiségi – és minőségi értelemben elérendő un. 
célállapotát. 
 

(2) E rendelet hatályba lépését követően – az érvényes Szabályozási Tervvel 
összhangban - védelmi övezetek jelölendők ki az egyes környezeti elemek, 
illetve azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében. 
 
(3) Ezekben a védelmi övezetekben egyes tevékenységek korlátozása, tilalma, 
valamint rendszeres mérési és figyelési, ellenőrzési kötelezettségek rendelhetők 
el.  
 
(4) Veszélyes technológia bevezetése, alkalmazása, üzemeltetése során az 
esetlegesen bekövetkező rendkívüli környezetkárosítás megakadályozására, 
felszámolására még az adott tevékenység megkezdése előtt - a környzetkárosodás 
megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007.(IV.26.) Korm. rendelet 
előírásait kell követni.  
 
(5) A környezeti elemek védelme, a veszélyeztető hatások elleni eredményes- 
és hatékony védelme érdekében igénybevételi, kibocsátási, valamint 
szennyezettségi határértéket minden esetben maximálisan be kell tartani.  
 

II. FEJEZET 

A települési környezet védelme, a közterülettel – és köztisztasággal 
összefüggő feladatok, valamint azok ellátása. 

                            
A települési környezet védelme, az ingatlanok- és a közterületek tisztántartása, a 

köztisztaság fenntartása, köz(magán) területek védelme. 
 

3.§ 
 
(1) a) A város köztisztaságának, tisztántartásának eredményes, folyamatos 
fenntartásában mindenki köteles hatékonyan közreműködni, a települési 
környezet szennyeződését, fertőzését, veszélyeztetését, károsítását vagy 
fertőzését eredményező tevékenységektől és magatartástól tartózkodni.  
       b)  Köz-, és magánterületen környezetszennyezést, veszélyeztetést, 
károsítást okozó mindennemű tevékenységet végezni szigorúan tilos. 
(2)  Az ingatlanokat, annak tulajdonosa,- bérlője, -használója, vállalkozások 
esetén annak tulajdonosa, üzemeltetője, bérlője köteles tisztán, rendben tartani. 
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Érvényes ez a bel-, és külterületi ingatlanokra, függetlenül a terület 
hasznosításától, lakottságától.  
(3)  a) A lakó- és emberi tartózkodásra szolgáló épületek közös használatú 
részeinek tisztításáról, tisztántartásáról, takarításáról, esetleges rovar- és rágcsáló 
irtásáról a környezethasználónak kell gondoskodni. 
         b)  Lakóházak ablakán, erkélyén, tilos bármely tárgy,- hulladék.- folyadék 
kidobása illetve kiöntése. 
 
(4) A közparkok, zöldfelületeken, illetve parkosított területeken lévő kijelölt, 
gyalogosok közlekedését szolgáló utak, járdák, sétáló utak tisztántartása, hó- és 
síkosság mentesítése, por elleni hatékony védekezés az önkormányzat feladata. 
 
(5) Az egyes ingatlanok előtti járdaszakasz takarítása, hó és síkosság mentesítése, 
por elleni hatékony védekezés az ingatlan tulajdonosának (bérlőjének) feladata, 
beleértve a járdaszakasz melletti nyílt árkokat, zöldsávokat is. 
 
(6)  a) Úszótelken levő épületek járdái közül, az egyes épületek gyalogos 
megközelítésére szolgáló- és az épületek körüljárását biztosító járda, az ingatlan 
előtti járdaszakasznak minősül. 
        b.) Két szomszédos ingatlan közötti területsáv /átjáró/ esetében, a 
tisztántartási kötelezettség  a szomszédokat, azonos arányban terheli.  
 
(7)  A környezethasználó köteles a tulajdonában /használatában,- 
bérleményében stb./ lévő kirakatot, cégtáblát, reklámtáblát, egyéb hirdetőtáblát a 
szükségesnek megfelelően tisztítani, rendben tartani.          
 

4.§ 
 
Rendkívüli vásárok, sport,- szórakoztató,- művelődési célt szolgáló, egyéb 
rendezvények tartása idején a rendezvény szervező köteles gondoskodni a 
várható forgalomnak megfelelő kapacitású illem- és mosdó helyiségek 
biztosításáról, azok üzemeltetéséről, illetve a rendezvény teljes ideje alatt és azt 
követően, az ehhez szervesen kapcsolódó terület tisztántartásáról, takarításáról. 
 

5.§ 
 
(1)  A Város közigazgatási területén lévő burkolt  közutak – kivéve az 
országos (számozott) közutak átmenő szakaszait – terek, sétányok, járdák, 
(gyalogos felüljáró, lépcsők, sétáló utcák) területén, továbbá zöld területeken, 
parkokban keletkezett hulladék, por eltakarításáról, összegyűjtéséről és 
elszállításáról, a közterületek állandó tisztántartásáról az Önkormányzat 
szolgáltatón keresztül köteles gondoskodni. 
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(2)  A közforgalmú közúti közlekedéssel kapcsolatos köztisztasági feladatok 
ellátásának rendje: 

a) A közterületen levő üzemi területek, busz végállomások (busz 
pályaudvar), valamint autóbusz közlekedéssel összefüggésében létesített 
megállóhelyek, kiemelt járdaszigetek tekintetében, az említett terület 
tisztántartásáról a járművek üzembentartója,  
 b) A belterületen lévő, az a) pont hatálya alá nem tartozó váróhelységek, 
várakozóhelyek (fedett, részben fedett, nyílt) járdaszigetek, vagy egyéb, a 
járdától füvesített területtel, esetleg más módon elkülönített megállóhelyek 
tekintetében a közterület tisztántartásáról annak tulajdonosa, 

c) Vasutat keresztező – közforgalmi célt szolgáló – gyalogos felüljáró, 
önkormányzati tulajdonú (kezelésű) burkolt, burkolatlan út, járda, folyamatos, 
tisztántartásáról a közterület tulajdonosa (a vasúti kisajátítási határon kívül, az 
űr,- és rakszelvénybe, illetve ennek terepi vetületébe tartozó terület kivételével), 
köteles gondoskodni. 

 
6.§ 

 
(1) a) Bármely anyag szállításánál fokozottan ügyelni kell arra, hogy a köz- és 
magánterület ne szennyeződjön. 
           b) A szállítási útvonalon kiemelt figyelmet kell fordítani arra 
vonatkozóan, hogy a szállítmányokból semmi ki ne hullhasson, por, bűz, 
csepegés, elfolyás, vagy veszélyes anyag (hulladék) ne kerülhessen a szabadba.  
           c) Amennyiben a szállítmány rakodásánál a környezet szennyeződik, úgy 
azt a szennyeződés előidézője köteles maradéktalanul megtisztítani. 
             d) Átmenő forgalom esetén bekövetkező környezetszennyezés, károsítás 
esetén, a szennyezést, károsítást elkövető személyét pontosan be kell azonosítani, 
hogy ellene az eljárást le lehessen folytatni. Ellenkező esetben a hatályos Kvt. – 
és ennek végrehajtási utasításai, rendeletei – alapján a mindenkori tulajdonos 
vonható felelőségre. 
 

(2)  Magán- és közterületre szennyvizet, emberi-, állati vizeletet, ürüléket ki, 
illetve ráengedni szigorúan tilos. 
Emberi fekália, állati eredetű trágya – a külterület kivételével – magán- és 
közterületen nem kezelhető, nem tárolható, felszíni csapadékvíz elvezető 
rendszerbe egyáltalán bele nem engedhető. 
 

(3) A kutyák és más háziállatok egészségügyi sétáltatásának alapvető 
feltétele, hogy a tulajdonos az állati ürüléket mindenkor, minden körülmények 
között köteles eltakarítani. 
 

(4)  A Város közigazgatási területén belül, közterületen, a Mátészalka város 
Önkormányzata tulajdonában lévő, bármely parkosított, illetve zöldfelületén, 
közparkjában tilos állatot legeltetni (még tulajdonosi felügyelet mellett sem). 
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(5)      a) Tilos – az önkormányzati tulajdonba lévő – öntözési céllal kialakított 
vízvezetékek kerti csapjainak magán célú, közkutak kifolyóinak emberi 
fogyasztáson kívül más célra történő használata.  
           b) Közterület közparkjain, parkosított és egyéb zöld felületein 
gépjárművel parkolni, azon áthaladni, vagy ideiglenesen ott tartózkodni tilos. Ez 
alól kivételt képez a parkok kezeléséhez, a fenn- és karbantartásához szükséges 
anyagokat és eszközöket szállító gépjárművek helyszínen való célirányos 
közlekedése, parkolása. 
 
(6)  a) A város bel-, és külterületén - évente két alkalommal – lomtalanítási 
akciót kell szervezni, egyeztetve a mindenkor Szolgáltatóval. Ennek időszerű, 
aktuális hirdetése a helyi médián keresztül történik.  
         b) A lakásokban már használhatatlanná vált, nagyobb méretű háztartási 
felszerelési tárgyat (pl. bútor), egyéb feleslegessé vált ingóságot – a lomtalanítási 
akció hivatalos meghirdetését megelőzően legfeljebb 12 órával – lehet 
közterületen elhelyezni.              
 

(7)  Gépjármű üzemeltetése során a köz- illetve magánterületen keletkezett 
szennyeződést (környezeti kár) az előidézőnek haladéktalanul meg kell 
szüntetnie. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a 
megszüntetés költségeit köteles megtérítenie annak, aki helyette e tevékenységet 
elvégezte.          

7.§ 
 

 (1)  a) Tilos a közterületre bármilyen szemetet, sittet, építési vagy bontási 
hulladékot, göngyölegeket, salakot, nyesedéket, egyéb növényi- állati 
(biológiailag bomló, szerves anyag tartalmú), egészségre ártalmas anyagot, 
bármiféle veszélyes (radioaktív vagy fertőző) anyagot, egyéb hulladékot kitenni, 
elszórni és eldobni.  
A veszélyes hulladékokra a hulladékgazdálkodásról szóló (továbbiakba: Hgt) 
2000. évi XLIII. Törvény és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 
végzésévnek feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15) Korm. rendelet előírásai 
vonatkoznak. Ezekben az ügyekben a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jár el. 
           b) Állati hullákat, illetve olyan szerves- vagy szervetlen anyagot, amelyek 
undort, bűzt keltenek, a környék levegőjét szennyezhetik, a szomszédos terület 
lakóinak, vagy a közterületen közlekedőknek egészségét veszélyeztetik, mind 
közterületen, mind magánterületen lerakni egyaránt szigorúan tilos. 
           c) A közterületen megtalált állati tetem elszállításáról, ártalmatlanításáról 
Mátészalka Város Önkormányzata Szolgáltatón keresztül gondoskodik. 
 

(2)     a) A Város közigazgatási területén belül a kommunális és egyéb hulladék 
csak zárt edényzetben tárolható az elszállításig. 
 b) közterületen zárt hulladéktároló edényzetet, a szállítási napok 
kivételével, csak közterület foglalási engedély birtokában lehet elhelyezni. A 
közterület foglalási díj mértéke 5.000.- Ft +ÁFA/m2/hó.  
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 c) a közterület használója köteles saját költségén, Mátészalka Város 
Főépítésze által jóváhagyott tervek alapján megépített zárt hulladéktárolót 
kialakítani, vagy a hulladéktároló edényzet biztonságos zárhatóvá tételét 
biztosítani.   

 d) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője a települési hulladék egyes 
összetevőit (pl: a veszélyes hulladékokat) köteles elkülönítetten, a környezet 
veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni, a meghatározott begyűjtőhelyre vinni, 
vagy a begyűjtésre feljogosított hulladékkezelőnek átadni, illetőleg a Hgt 12.§ (2) 
és (3) pontja szerint eljárni. A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékoknak 
a speciális gyűjtőhelyre, hulladékgyűjtő udvarra, vagy átvételre jogosult 
kezelőhöz való saját járművel történő szállítása a környezetvédelmi hatóság 
engedélye nélkül történhet. 
           e) A téli  hó és síkosság mentesítéshez kizárólag fűrészpor, homok, ezek 
keveréke, hamu, valamint magnézium-klorid használható. Tilos a kősó, vagy az 
ezzel kevert bármilyen típusú anyag kiszórása. 
 
(3) a) Az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közutak, 
kerékpárutak hó– és síkosság mentesítése a mindenkori Szolgáltató feladata, 
melyet minden évben a Polgármester által jóváhagyott un. „Hószolgálati” terv 
alapján kell, hogy végrehajtson.  
        b) A közparkokat,- zöldfelületeken,- illetve parkosított területen lévő 
kijelölt, gyalogosok közlekedését szolgáló utak (járdák, sétáló utak) síkosság 
mentesítése, a zöldfelület és a burkolat  védelme miatt, fűrészporral illetve 
homokkal történhet.  
           c) Az eltakarított havat úgy kell összegyűjteni, hogy az a gyalogos és 
járműforgalom folyamatosságát, biztonságát ne zavarja, illetve veszélyeztesse. 
           d) Tömegközlekedési járművek megállóhelyét szabadon kell hagyni. 
           e) Tűzcsapok, közkifolyók megközelíthetőségét biztosítani kell. 
           f) A zártrendszerű csapadékvíz csatornák gyűjtőaknáit szabadon kell 
hagyni. 
 
(4)  Tilos a város közterületein, vízfolyásokban, felszíni csapadékvíz hálózat 
mentén gépjárművet mosni, állatokat itatni, valamint azokat fürdetni.  
 
 

III. FEJEZET 

A föld,- a termőföld védelme 
 

A föld védelme 
 

8.§ 
 
(1) Mátészalka Város közigazgatási területén belül hulladékok, szennyvizek, 
hígtrágyák, egyéb hulladéknak minősülő anyagok, veszélyes, radioaktív jellegű 
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anyagok termőföldön (földön), termőföldben (földben) való lerakása, tárolása 
tilos.  
 
 
 
(2) A talajvédelmi hatóság engedélye szükséges: 

a.)- hígtrágya termőföldön történő felhasználáshoz az állattartás során  
  keletkező egyéb szerves trágya kivételével, 

b.)- szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásához, 
c.)- nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön   

 történő felhasználásához 
d.)- mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék 

termőföldön történő felhasználásához, kivéve a mezőgazdasági táblán keletkező 
növényi maradványokat. 
 

9.§ 
 
Azokon a közterületeken, ahol jármű- és gyalogos forgalom nincs, a 
Polgármester egyetértésével, lehetőség szerint gondoskodni kell a terület 
füvesítéséről, parkosításáról, zöld területek,- zöldfelületek ésszerű kialakításáról.   
 

A zöldfelületek védelme 
 

10.§ 
 

(1) Mátészalka Város közigazgatási területén belül zöldfelületnek 
minősülnek: 

a) Közparkok, ligetek, sétányok, virágos ágyások, virágtartók, 
b) Temetők, kegyeleti parkok, 
c) Díszkutak,- szobrok környéke, az ezekhez kapcsolódó- és más művi 

elemek, 
d) Játszóterek, 
e) Intézményi és magánházkertek, 
f) Üdülők, beépített hobbi, és zárt kertek, 
g) Ipari és közlekedési területek biológiailag aktív felületei (védőerdősávok), 
h) Közutat (kerékpárutat) járdát szegélyező, valamint közúti forgalmat 

irányító, vagy elválasztó, részben vagy egészben növényzettel betelepített 
közterület, 

i) Azok a területek, ahol a parkosítás (növény, virágültetés, bokor, cserje és 
a faültetés) elkezdődött, 

j) Pihenésre, szórakozásra, testedzésre is szolgáló területek, 
k) A strandfürdő, és az ehhez szervesen kapcsolódó terület. 
 

(2)  a) A zöldfelület (terület) tulajdonosa köteles a tulajdonában, kezelésében, 
használatában lévő zöldfelületeket (az ezekhez tartozó berendezési tárgyakkal, 
építményekkel együtt) rendeltetésszerűen használni, karbantartani, fenntartani. 
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       b) Tilos az önkormányzati tulajdonú közhasználati területek – 12.§. (1) 
bekezdésében felsorolt valamennyi terület, azok elemeinek, tartozékainak, 
felszerelési, berendezési tárgyainak, a növényzetnek rongálása, pusztítása, 
károsítása, továbbá az olyan szakszerűtlen kezelés, amely állagsérelmet, s egyben 
értékcsökkenést okoz. 
       c) A zöldterületet, vagy annak, valamely részét eredeti funkciójától 
eltérően felhasználni, beépíteni, esetleg megszűntetni csak jóváhagyott 
Belterületi Szabályozási Terv alapján szabad. 
       d) A zöldterületet ellátó nyomvonalas létesítmények és műtárgyak 
tartozékainak hivatalosan engedélyezett építése – pl. térvilágítás, öntöző hálózat, 
valamint öntöző csapok kiépítése – nem minősülnek az érintett terület más célú 
felhasználásának. 
        e) Kijelölt védőterületet – az előzőekben megjelöltektől – eltérő célra 
használni tilos. 
(3) a) A zöldterületek, zöldfelületek fenntartásáról, gondozásáról a 
Mátészalka Város Önkormányzata  Szolgáltatón keresztül gondoskodik.  
       b) Közhasználatú zöldterületek fenntartásának minősül azok karbantartása, 
felújítása, korszerűsítése.  
 
 (4)  a) Beruházások – és közterület fásítása során törekedni kell a jó 
„várostűrő” növényfajok, fajták növényeinek telepítésére, ezen túlmenően a 
többszintes (fű, bokor, cserje, fa lombkorona szintek) növényállomány ligetes 
kialakítására. 
         b) A beépítésre szánt területek legkisebb zöldfelület mértékének 
meghatározását a hatályos építési, településrendezési, fejlesztési, 
területfejlesztési jogszabályok előírásai határozzák meg. 
 

 (5)  Közhasználatú zöldterületre kiültetett növény mindig az önkormányzat 
tulajdonába kerül, így kivágása – a későbbiekben - engedélyköteles.  
 

IV. FEJEZET 
 

A vizek védelme. 
 

Felszíni- és felszín alatti vizek védelme. 
 

11.§ 
 
(1)  a) Zárt szennyvíz tároló folyamatos ürítéséről az ingatlan tulajdonosa 
(környezethasználó) köteles gondoskodni. 
       b) Azok a környezethasználók, akiknek - a rendszer kiépítettlensége miatt 
nincs lehetőségük a zárt hálózatra rákötni, kötelesek engedélyezett, vízzáróan 
kialakított gyűjtőaknában gyűjteni a szennyvizet és ezt – a szükséges hatósági 
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engedélyekkel rendelkező Szolgáltatón keresztül, a Szennyvízkezelő- telepre 
kijuttatni. 
 
        c) Az a környezethasználó, aki a keletkezett szennyvizét a talajban 
szikkasztja el (esetenként, rendszeresen) szándékos környezetszennyezést követ 
el, s büntetőjogi felelősségén túl (szennyvízbírság), valamint talajterhelési 
bírságot köteles fizetni. 
 d)  Az a környezethasználó aki éves szinten a mért ivóvízhez képest 
megállapított szennyvíz mennyiség elhelyezését nem tudja igazolni, 
környezetterhelési díjat köteles fizetni.          
 

(2)  Az elválasztott rendszerű (nyílt vagy zárt szelvényű) települési 
csapadékvíz-elvezető csatornába szennyvizet vezetni tilos  
(3)  Szennyvízcsatornába (csatornarendszerbe) a tisztítási technológiára nézve 
veszélyes anyagot (savat, lúgot, egyéb maró hatású folyadékot, olajat, 
növényvédő, vagy egyéb vegyszert, nehézfém tartalmú anyagokat stb.) bejuttatni 
szigorúan tilos. 
 
(4)  a) A szennyvíz elvezető csatornák folyamatos működéséről 
(működtetéséről), tisztításáról, dugulás elhárításáról és egyéb karbantartásáról a 
mindenkori Szolgáltató köteles gondoskodni. 
       b) A zárt, és nyílt felszíni csapadékvíz elvezető rendszerben a csapadékvíz 
szabad elfolyását gátolni szigorúan tilos. 
 
(5)  A termálvizet, egyéb csurgalékvizet, technológiai vizet, a kiadott hatósági 
engedélyben előírtaknak megfelelően kell elvezetni.              
 
(6)  Ipari, és egyéb közüzemi, intézményi technológiából származó 
veszélyesnek minősülő folyékony hulladékot tilos bármely közcsatornába 
vezetni, elhelyezni. 
 
(7)  Gép- és egyéb járművet mosni tilos: 

a) közterületen, 
b) vízparton (élő- és mesterséges víz, illetve csapadék, szennyvíz elvezető 

csatornába bevezetve), valamint annak közvetlen környezetében (a 
parttól számított 100 méteren belül), 

c)  az előzőekben jelzett távolságon kívül is, ha a járműről lemosott 
szennyező anyag (összetétele, mennyisége, minősége) a vizet 
szennyezheti, veszélyeztetheti, károsíthatja. 

 
(8)  A közkifolyóknál- és a tűzcsapnál járművet mosni, állatot itatni, vagy 
azokból vizet  magán célra  elvezetni tilos.       
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(9)  a) Települési folyékony hulladékot csak végső ártalmatlanítás céljából 
lehet – érvényes hatósági engedély alapján – elhelyezni a szintén engedéllyel 
rendelkező ártalmatlanító helyen (szennyvíztelep). 
         b) Veszélyes, folyékony, iszapszerű települési hulladékot a kommunális 
szennyvíziszap közé jutatni tilos. 
 

V. FEJEZET 

A levegőtisztaság védelem. 

Levegőtisztaság-védelmi előírások, tilalmak. 
 

12.§ 
 
(1)  A mezőgazdasági, kertészeti, valamint ilyen jellegű tevékenységből 
adódó, a termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról, 
elsősorban helyben, vagy a Komposztáló telepre való beszállítás után 
komposztálással kell gondoskodni.    
             
(2) a) Mátészalka Város közigazgatási területén belül – nyílt téren – csak 
akkor égethető el a keletkezett növényi hulladék, ha más jellegű ártalmatlanításra 
már egyáltalán nincs mód. 
       b) Az égetés ideje: a megfelelő meteorológiai viszonyok figyelembe 
vételével március 1.- és  október 31. között lehetséges, amennyiben az erre 
illetékes miniszter tűzgyújtási tilalmat erre az időintervallumra nem rendel el. 
       c) Hagyományos energiatermelő berendezésben (pl. kazán) a keletkezett 
növényi hulladék elégethető. 
 
(3)  Közigazgatási területen belül, a nyílt téri égetésre vonatkozó szabályok: 

a) csakis olyan helyen végezhető a tevékenység, ahol az a vagyoni- és 
személyi biztonságot egyáltalán nem veszélyezteti. 
b) minimum 20 méteres védőtávolságot kell betartani az égetés 
területéhez közel eső épületektől, műtárgyaktól (villany, és telefonkábel, 
egyéb oszlopok, gáz és olajvezetékek, kútfejek), és minden egyéb olyan 
anyagtól, amelyben a tűz, hő, illetve a füst hatása kárt okozhat. 
c) a tűzgyújtási hely 5 méteres közvetlen környezetében éghető anyag, 
amelyen a tűz tovább terjedhet, nem lehet. Szükség esetén, elsősorban a 
külterületen, az érintett helyszínt,- földrészletet körül kell szántani. 
d) minden esetben készenlétben kell tartania helyszínnek, valamint az 
égő anyagnak megfelelő oltószert /vizet,- tűzoltó készüléket/ ezen kívül az 
oltóeszközt /lapátot,- ásót,- traktort ekével stb./  
e) Az erdő szélétől számított 200 méteren belül, közút szélétől mért 
100 méteren belül mezőgazdasági, növényi hulladékot nyílt téren égetni 
tilos. 
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f) Az égetendő mezőgazdasági hulladék kommunális,- ipari eredetű 
veszélyes- és nem veszélyes hulladékot (műanyag, gumit, vegyszert, 
festéket, stb.) egyáltalán nem tartalmazhat. 
 

 (4)  Az avar- és kerti hulladék ártalmatlanítása,- kezelésére vonatkozó 
szabályok: 

a) csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés 
környezeti kárt nem okoz, személyi és vagyoni biztonságot nem 
veszélyeztet, 

b) a szomszédos telken lévő épületektől min. 10 méter a saját telken lévő 
épületektől minimum 5 méter távolságon belül nem szabad, égetni, 
illetve tűzet gyújtani, 

c) a magánszemélyek a saját ingatlanukon égethetnek, közterületen 
egyáltalán nem, 

d) az égetést a reggeli és az esti talaj közeli inverzió hatása miatt 8- 17 
óra között lehet végezni, csakis szélcsendes időben,  

e) a tűz őrzéséről, valamint a tüzelési tevékenység befejezése után az 
oltásról a környezethasználó köteles gondoskodni,  

f) az elégetendő avar- és kerti hulladék nem tartalmazhat más 
kommunális,- illetve ipari eredetű (veszélyes, vagy nem veszélyes) 
hulladékot.  

 
(5)   A háztartási fűtési tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó 
szabályok: 

a) az 500 KW összteljesítmény alatti egyedi fűtéssel rendelkező 
lakóházakban, csak az arra a berendezésre, készülékre,  engedélyezett 
tüzelőanyagot szabad égetni, 
b) háztartási energiatermelő berendezésben (kazán, kályha, kandalló stb.) 
vegyileg kezeletlen tűzifa, szén, földgáz, fűtőolaj, PB gáz, kis 
mennyiségben keletkező papír hulladék égethető el. 
c)  veszélyesnek nem minősülő hulladék a háztartási energia termelő 
berendezésekben nem égethető el. 
 

(6) Helyhez kötött légszennyező forrás létesítése engedélyköteles 
tevékenység, mely engedély kiadására a környezetvédelmi, természetvédelmi és 
vízügyi felügyelőség(továbbiakban: felügyelőség) jogosult. Kivételt képeznek ez 
alól az 500 KW összteljesítményt meg nem haladó, egyedi fűtéssel rendelkező 
lakóházakba beépített berendezések. Ezekben az esetekben az üzemeltetéshez 
szükséges engedélyt a tüzeléstechnikai berendezéseket felügyelő hatóság adja ki. 
 
 

VI. FEJEZET 
 

Zaj- és rezgésvédelem 

Települési zaj- és rezgés védelem 
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13.§ 

 
(1)  Nagyobb zajjal járó, a Város közigazgatási területén belül, Szabályozási 
Tervvel összhangban megállapított, megengedett zajterhelési, és kibocsátási 
határértéket meghaladó közterületi rendezvények esetén, a környezethasználó 
minimum 15 nappal az esemény megkezdése előtt a lakosságot a helyi sajtó,- 
média útján tájékoztatni köteles.   
 
(2)  A Város Közigazgatási területén belül tilos olyan gépjárművet 
üzemeltetni, amelynek zajkibocsátása megbotránkoztatást kelt, köznyugalmat 
sért. Kivételt képez a műszakilag meghibásodott gépjárműveknek a legrövidebb 
úton történő szerelő műhelybe való eljutása. 
 
(3)  magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenység végzése esetén 
a környezethasználónak az általa üzemeltetett eszközöket úgy kell használnia, 
hogy a zajforrások által keltett zaj a köznyugalmat ne zavarja. 
 
(4) társasházakban a lakások felújításánál, karbantartásánál követendő 
szabályok: 
 a)   a felújítási, karbantartási, építési munkákat úgy kell ütemezni, hogy a 
munkavégzés hétköznapra essen. A munkák végzését 800 és 1600 között lehet 
elvégezni. 
 b) szombati napokon a fenti munkákat 1000 és 1400 között lehet 
elvégezni 
 c) vasárnap és ünnepnapokon társasházakban karbantartási, felújítási, 
építési munkákat végezni tilos.  

d) Kivételt képeznek a fentiek alól a vagyoni kár bekövetkezését 
megakadályozó beavatkozások.  

 
 

VII. FEJEZET 
 

A ”fennmaradó” környezeti elemek védelme 
 

Élővilág védelme 
 

14.§ 
 
(1) Az élővilág védelme kiterjed valamennyi élő szervezetre, azok 
életközösségeire és élethelyeire. 
 
(2) Az élővilág igénybevétele magába foglalja az életközösségek természetes 
folyamatait és viszonyait, s mindezt olymódon, hogy biztosítja a biodiverzitás 
fenntartását, fennmaradását. 
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Az épített környezet védelme 
 

15.§ 
 
(1)  Az épített környezet védelme kiterjed Mátészalka Város közigazgatási 
területére, az egyedi építményekre, valamint műszaki- és egyéb létesítményekre, 
az érvényes Szabályozási Tervben foglaltak szerint övezeteket kell kialakítani. 
(2)  Ezekben az övezetekben az egyes tevékenységek a környezetterhelés 
jellege alapján meghatározott védőtávolság- védőterület- és a meghatározott 
védelmi előírások teljes körű megtartása esetén engedélyezhetők. 
 
(3)  A (2) bekezdésével összhangban zöldterületeket, védőerdőket kell 
kialakítani, fenntartani. 
 

Sugárzások elleni védelem, a fény szennyezés helyi szabályozása 
 

16.§ 
 
A sugárzások elleni védelem kiterjed a mesterséges és természetesen ionizáló-, 
valamint a nem ionizáló sugárzásokra és hősugárzásokra. 

Veszélyes anyagok és technológiák 
 

17.§ 
(1) A veszélyes anyagok kezelése, felhasználása esetén, illetőleg veszélyes 
technológiák alkalmazásakor fokozott védelmi, biztonsági intézkedéseket kell 
tenni, melyek a környezet szennyezésének, veszélyeztetésének, esetleges 
károsításának a kockázatát is a minimálisra csökkentik, vagy kizárják. 
 
(2)  Ezekben az esetekben – a veszélyforrás jellegéhez igazodó - 
védőterületet, illetve védőtávolságot kell kijelölni.  
A megvalósítás költségeit minden esetben, a felelősség arányában kell viselni. 
 
(3)  Veszélyes anyagok és az ehhez kapcsolódó technológiák alkalmazása 
során, az esetlegesen bekövetkező környezetkárosítás megakadályozására, 
felszámolására, úgynevezett „Környezeti Kárelhárítási Tervet” kell készíteni a 
környezethasználónak. 

VIII. FEJEZET 
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Helyi környezeti nevelés,- képzés 
 

18.§ 
 

(1)  Helyi (települési) környezetvédelmi nevelés, szervezett képzés ki kell, 
hogy terjedjen bölcsődei, óvodai, általános és középiskolai szintekre, valamint a 
felsőfokú tanulmányokban részesülők körére. 
 
(2)  Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Alapból e célra minden évben elkülönít a következőkre 
feladatokra: 

a) Ismertető jellegű,- környezetvédelmi vonatkozású szóróanyagok,- 
plakátok,- hirdetmények,- ismeretterjesztő anyagok megjelentetésére, 

b) A környezetvédelemmel összefüggő – egyéb – rendezvények 
előkészítése,- megrendezése- és részleges vagy teljes körű lebonyolítása. 

 
A lakosság /állampolgárok/ részvétele a környezetvédelemben, 

tájékozódás,- tájékoztatás és nyilvánosság 
 

19.§ 
 
(1)  Az állampolgárok, a városlakók mindannyian jogosultak részt venni a 
környezettel kapcsolatos eljárásokban, a hatályos jogszabályokban 
meghatározottak szerint. 
 
(2)Környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés, vagy környezetkárosítás 
esetén mindenkinek joga és kötelessége, hogy az illetékes környezetvédelmi 
hatóságok figyelmét ezekre felhívja. 
 
(3)A városlakók – környezetvédelmi érdekeik képviseletére – környezetvédelmi 
egyesületeket,- és ezzel kapcsolatos, más társadalmi szervezeteket /politikai 
pártnak, ezek érdekképviseletének nem minősülő/, is létrehozhatnak a hatályos 
Kvt. 98.-100.§.-aiban részletezettek szerint. 
 

IX. FEJEZET 
 

A környezetvédelem helyi gazdasági alapjai, elkülönített önkormányzati 
Környezetvédelmi alap 
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20.§ 
 
(1) Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elkülönített 
Környezetvédelmi Alapot hoz létre a helyi (települési), környezetvédelmi 
vonatkozású, valamint az ezzel kapcsolatos -magasabb szintű jogszabályból 
eredő feladatok és kötelezettségek ellátásának, teljesítésének pénzügyi 
fedezetére. 
(2) Célja: a helyi Önkormányzat környezetvédelmi feladatai megoldásának 
elősegítése, az ehhez szükséges anyagi fedezet megteremtése a 
környezetvédelmi, az egyes környezetvédelmi intézkedések végrehajtásának 
segítése. Járuljon hozzá a környezeti ártalmak megelőzéséhez, a 
környezetveszélyeztetés (szennyezés), környezetkárosítás minimálisra történő 
csökkentéséhez, mérsékléséhez, valamint az előbbiekben felsoroltak - társadalmi 
tevékenység körében történő – racionális, koordinált, lineáris ösztönzése, a 
környezet minőségének folyamatos – legalább szinten való tartása – fejlesztése.         
(3) A Környezetvédelmi Alap bevételei:  

a) Mátészalka Város Önkormányzatának Jegyzője által már jogerősen 
kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege. 

b) A területi környezetvédelmi hatóság által Mátészalka Város 
illetékességi (közigazgatási) területén jogerősen kiszabott 
környezetvédelmi bírságok teljes összegének a 30 %-a. 

c) A környezetterhelési díjak illetve az igénybevételi járulékok hatályos 
jogszabályban meghatározott része. 

d) Mátészalka Város Önkormányzata bevételeinek környezetvédelmi 
célokra elkülönített összege. 

e) Egyéb bevételek. 
 
 

X. FEJEZET 
 

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése, 
szabálysértési rendelkezések 

 
121.§ 

 
 
 

XI. FEJEZET 
 

Záró rendelkezések 
                   
1 Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2012. június 27. napjától. 
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22.§ 

 
(1) E rendelet hatályba lépését követően – folyamatosan, minden év december 
31.-ig -, lakossági fórum keretei között beszámolási,- tájékoztatási kötelezettsége 
van: 

a) A mindenkori közszolgáltató/k/nak,- szolgáltató/k/nak, az általuk végzett 
feladatok (mennyisége, minősége) és az anyagi ráfordítás tekintetében, 

b) A Képviselő-testületnek (Városfejlesztési, Városüzemeltetési és 
Környezetvédelmi Bizottság) a környezetvédelem aktuális helyzetének, és 
mindenkori állapotának, az elkülönített Önkormányzati Környezetvédelmi 
Alap pénzügyi elszámolása vonatkozásában, teljes összhangban a 
magasabb rendű jogszabályból eredő kötelezettség, és esedékes, kitűzött 
feladatok teljesítése alapján. 

 
(2) Ez a rendelet 2011. december 1. napján  10.00 órakor lép hatályba.  
 
(3)     Hatályát veszti: 
     a) Mátészalka Város Önkormányzatának 28/2005.(X.18.) Ök. számú rendelete  
     b) a módosításról rendelkező 14/2009.(IX.30.) Ök. számú rendelet 
     c) a módosításról rendelkező 16/2009.(XI.2.) Ök. számú rendelet 
     d) a módosításról rendelkező 23/2009.(XII.30.) Ök. számú rendelet   

 
 
 
 
                        Szabó István                                            Dr. Takács Csaba 
                      polgármester                                                      jegyző 
 

Egységes szerkezetbe foglalta: 
Dr. Hadi Éva 

önkormányzati-és jogi irodavezető 
2012. június 27. 

 
 


