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Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló módosított 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 

Kvt.) 46. §. (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a 

hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 21. § (1) 

bekezdésében és 23. §-ában, 27. § (4) bekezdésében, 31. § (2) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet védelméről és alakításáról szóló 

1997. évi LXXVIII. tv., a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény (a 

továbbiakban: Kbt.), előírásaira, a Képviselő-testület 2/2004. (I. 29.) Öh. számú 

határozatával jóváhagyott Környezetvédelmi Programban foglaltakra, a településtisztasági 

szolgáltatás ellátásáról és a települési folyékony hulladék ártalmatlanításáról szóló 4/1984 

(II. 1.) ÉVM rendelet (a továbbiakban: Tfr.), a köztisztasággal és a települési szilárd 

hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes (a 

továbbiakban: Er.) rendelet, a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Kormány 

rendelet (a továbbiakban: Hdr.), a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartásról és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Hnyar.), a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 

közszolgáltatási szerződésről szóló 224/2004. (XII. 23.) Kormány rendelet (a továbbiakban: 

Hkr.), a levegő védelmének egyes szabályairól szóló módosított 21/2001. (II. 14.) Kormány 

rendelet (a továbbiakban: Lvr.), a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek 

végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Khr.) 

előírásaira, a köztisztaságról, a hulladékkezelésről (települési szilárd és folyékony hulladék 

összegyűjtéséről és elszállításáról), szelektív hulladékgyűjtésről és a környezetvédelemről 

az alábbi rendeletet alkotja (dőlt betűs szöveg az Er., Lvr., Hgt., Khr. szövege): 

 

I. FEJEZET  

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

A rendelet célja 

 

1. § 

 

A rendelet célja Ecser községben (továbbiakban: község) 

a) a köztisztaság fenntartására vonatkozó szabályok megállapítása, természetes és 

épített környezetének megóvása a hulladékgazdálkodás eszközeivel, a 



közigazgatási területen belül keletkező települési szilárd és folyékony hulladék, 

szelektív hulladék káros hatásaitól, azok célszerű és gondos kezelése által, 

b) az ember egészségének védelme, a természeti és épített környezetének megóvása 

érdekében a levegőtisztaság- védelemre, víz- és földvédelemre vonatkozó helyi 

előírások megállapítása. 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet céljának elérése végett a község közigazgatási területén minden 

tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy 

a) a környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése 

és igénybevétele csökkenjen, 

b) biztosítsa a keletkező hulladék mennyiségének és minőségének megfelelő 

kezelését, hasznosítását, ártalmatlanítását. 

 

(2) A képviselő-testület, a hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi célok elérése érdekében 

a) a szabályozás eszközével érvényesíteni kívánja a Hgt.-ben, Kvt.-ben foglalt 

elveket, végrehajtási típusú jogszabályokban meghatározott feladatokat, 

b) meghatározza a hulladékgazdálkodás és környezetvédelem körében, a 

hatáskörébe tartozó kérdésekben az általános követelményeket, valamint az 

érintettek jogait és kötelezettségeit, 

c) a települési szilárd hulladék kezelésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő 

hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn, 

d) támogatja a legkíméletesebb környezet-igénybevétellel járó technológiák 

alkalmazását, illetve a környezetkímélő hulladékkezelő technológiák bevezetését. 

 

 

A rendelet hatálya 

 

3. § 

 

(1) A rendelet területi hatálya a rendeletben foglalt kivételekkel a község közigazgatási 

területére terjed ki. 

 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közigazgatási határon belül élő, működő vagy 

tartózkodó valamennyi természetes és jogi személyre, illetve nem jogi személyiségű egyéb 

szervezetre. 

 

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed:  

a) a települési szilárd hulladék komponenseire; 

aa) a háztartási hulladékra, 

ab) a háztartási hulladékkal összetételében hasonló, együttesen kezelhető 

hulladékra, 

c) a települési folyékony hulladékra; 

d) szelektív hulladékokra. 

 

 



(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a Hgt. 2. számú melléklete szerinti, eredete, összetétele,  

koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő veszélyes (különleges  

kezelést igénylő) hulladékra, radioaktív hulladékra és az ezekkel összefüggő tevékenységre. 

 

(5) A háztartásban, illetőleg intézményi fogyasztásból, felhasználásból vagy szolgáltatásból 

keletkezett veszélyes hulladékot a termelő köteles a Hgt. 20. § (3) bekezdésében, valamint a 

Hgt. 32. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megfelelően elkülönítve, a környezet 

szennyezését vagy károsítását kizáró módon gyűjteni és az annak begyűjtésére és 

szállítására, illetőleg ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére 

átadni, valamint a szolgáltatásért járó díjat megfizetni. 

 

 

II. FEJEZET 

 

AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA 
A köztisztasággal összefüggő rendelkezések 

 

4. § 

 

A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a települési 

környezet (különösen a közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező 

tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni. [(Er. 2. § (1)] 

 

5. § 

 

(1) A község területén a közterületek tisztántartásáról, télen a síkosság elleni védekezésről 

az 1. számú melléklet szerinti közforgalmú utak, parkok, terek esetében az önkormányzat a 

Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportján (a továbbiakban: PHMCS.) keresztül 

gondoskodik. 

 

(2) A közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése és a szükséges takarítás 

elvégzése annak a kötelezettsége, akinek a tevékenysége következtében a szennyeződés 

keletkezett. 

 

(3) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre rendszeresített és felállított tartályokba 

szabad elhelyezni. A szeméttárolók kihelyezése és rendszeres ürítése a PHMCS. feladata a 

(4) bekezdés kivételével. 

 

(4) Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt a szemétgyűjtő tartályok 

elhelyezése és tisztántartása, ürítése az üzemeltető kötelessége.  

 

(5) Utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet, valamint annak közvetlen környezetét 5 

méteres körzetben folyamatosan tisztántartani, valamint az árusításból származó hulladékot, 

göngyöleget összegyűjteni és annak elszállításáról saját költségükön, gondoskodni. 

 

6. § 

 

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni: 



a) a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyom-mentesítéséről,  

 

 

b) az ingatlan – beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott 

belterületi földrészletet is – és ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méter széles 

területsáv), illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, 

szilárd burkolattal nem rendelkező utcák esetében az úttest középvonaláig terjedő 

terület, valamint a gépjárműbehajtók átereszeinek tisztántartásáról, hulladék 

eltávolításáról, 

c) az ingatlannal határos járdaszakasz hó-eltakarításáról, síkosság-mentesítéséről, a 

járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (mederelemmel burkolt 

csatornák), áteresz, folyóka tisztántartásáról, 

d) a telekingatlanról járdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, a lehullott 

lomb összegyűjtéséről. 

e) az ingatlan előtt a közterületen lévő fák, bokrok növényvédelméről és megfelelő 

nyeséséről úgy, hogy a növényzet a járda űrszelvényébe ne lógjon be és a 

közlekedést ne akadályozza. 

 

(2) Az ingatlan előtti járdát szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal kell 

takarítani.  

 

7. § 

 

(1) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv, átjáró esetében a 

tisztántartási kötelezettség a tulajdonosokat egyformán (50-50 %-os arányban) terhelik. 

 

(2) A közterületről önálló bejárattal rendelkező üzletek és egyéb elárusítóhelyek, 

vendéglátóegységek, intézmények előtti járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt – a 

tulajdonossal kötött ettől eltérő megállapodás hiányában – az ilyen ingatlan használó, illetve 

bérlő köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani. 

 

8. § 

 

Tilos: 

a) a helyiségek, területsávok takarításánál keletkezett szennyeződést, szennyvizet  

aa) közterületre, 

ab) csapadék-levezető rendszerbe, csapadék-levezető árokba,  

beleseperni, belevezetni, 

b) az utcai hulladékgyűjtőkbe a hulladékgyűjtő térfogati jellemzőitől lényegesen eltérő 

hulladékot (nagy méretű tárgyat) elhelyezni, 

c) a közterület felszerelési és berendezési tárgyainak beszennyezése, 

d) a közterületen lévő növények (fák, díszcserjék) rongálása, csonkítása, leszakítása, 

e) a járdáról összegyűjtött szemetet, illetve szennyező anyagot közúton elhelyezni, 

f) állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely az egészséget veszélyezteti, élősdiek 

számára tápot nyújthat közterületen elhelyezni, vagy elhagyni, 

g) közterületet emberi ürülékkel (fekáliával, vizelettel) beszennyezni, 

h) a Szerelem patakot, horgásztavakat, gyáli 170, 172. számú csatornákat, Forrás ért, 

egyéb vízlevezető árkokat, tisztítatlan szennyvíz, trágyalé bevezetésével, szemét 



vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni, 

i) közterületen szemetelni, szennyvizet kiönteni,  

j) közterületen gépjárművek (mezőgazdasági gépek, egyéb járművek, berendezések) 

mosása, 

k) szilárd burkolatú közterületen betont keverni. 

 

9. § 

 

(1) Közterületen megrendezett vásárok, sport-, és egyéb rendezvények tartása idején a 

rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú 

hulladékgyűjtő edény, továbbá mobil illemhely biztosításáról, valamint a rendezvény alatt 

és azt követően a terület tisztántartásáról. 

 

(2) Szennyező, illetve bűzös anyagokat (trágyát, ételhulladékot, moslékot, stb.) csak 

légmentesen elzárt tartállyal felszerelt vagy zárt rakterű járművel szabad szállítani. 

 

(3) Közterületen az állat által okozott szennyezés eltakarításáról az a személy köteles 

gondoskodni, akinek a felügyelete alatt tartózkodik a közterületen az állat. 

 

10. § 

 

(1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne 

szennyeződjék. Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál, vagy szállítás alatt a 

közterület beszennyeződik, a szállító köteles azt fel-, vagy lerakás elvégzése után azonnal 

megtisztítani. 

 

(2) Istállótrágya, szóródás-mentesen (belterületen csak letakarva) szállítható. 

 

(3) A szállítóeszközből könnyen kihulló anyag (homok, kavics) csak olyan járművel 

szállítható, amely megfelelő magasságú és a lehullást megakadályozó oldaldeszkával, 

ponyvával van ellátva. 

 

11. § 

 

(1) Az építési területek tisztaságáért és az építési tevékenységből adódó szennyeződés 

eltakarításáért (közterületek beszennyezésekor) a munkaterület átadásától, a felvonulási 

létesítmények eltávolításáig a mindenkori generál kivitelező a felelős. 

 

(2) Építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos 

burkolatfelbontási, illetve talajfeltárási tevékenységet úgy kell elvégezni, hogy annak során 

keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz 

elvezetését ne akadályozza és a környező növényzetet, ne károsítsa, valamint a közlekedést 

ne akadályozza. A földmunkák végzésénél a termő talajréteget külön kell deponálni és a 

munka végeztével, gondoskodni kell a termőréteg fedőrétegként terítéséről. Építésnél, 

bontásnál, tatarozásnál, az úttest felbontásánál keletkezett por- és egyéb szennyező anyagok, 

elterjedését meg kell akadályozni. A porképző anyagokat vízzel locsolni kell. A munkálatok 

során a közterületi létesítményeket és fákat védőburkolattal kell körülvenni. 

 



(3) A közterület-használati engedély (hozzájárulás) lejártáig az építést végző köteles a 

közterületet megtisztítani. 

 

Közterületek tisztántartásának speciális szabályai 

 

12. § 

 

(1) Járdákon síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (homok, zúzalék) 

kívül klorid tartalmú (pl. konyhasó) fagyáscsökkentő szer csak úgy alkalmazható, hogy 

annak egyszeri kijuttatási maximális mértéke 40 gr/m2 lehet. A szóróanyag beszerzéséről és 

keveréséről a tisztántartásra kötelezett gondoskodik. Ezen anyagok tárolása tárolóedényben, 

környezetszennyezést kizáró módon történhet. 

 

(2) Klorid tartalmú anyagok használata zöld területeken és azok közvetlen környékén tilos. 

 

(3) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles az ingatlan előtti járdát téli időszakban 

szükség szerint, havazás, jégképződés esetén, a biztonságos közlekedés érdekében – a hótól 

és jégtől – megtisztítani. 

 

(4) A havat a járda úttest felőli részén kell összerakni úgy, hogy a gyalogos közlekedésre 

legalább 1 méter széles terület maradjon. 

 

(5) Hórakást tilos elhelyezni: 

a) tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél, közüzemi és közérdekű létesítményre, 

ill. ezek köré (pl.: vízelzáró csap, gáz és egyéb közlétesítmény, stb.), 

b) útkereszteződésben, úttorkolatban, 

c) útburkolati jeleken, 

d) tömegközlekedésre szolgáló járművek megállóhelyeinél, a jármű megállóhelye és a 

járda között, 

e) közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekű létesítményein. 

 

(6) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka időbeni korlátozás nélkül végezhető. 

 

 

 

III. FEJEZET 

 

TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK 

 
A települési szilárd hulladékok gyűjtése, tárolása, szállítása. 

 

13. § 

 

(1) A képviselőtestület a 3. § (3) bekezdésében írt települési szilárd hulladék rendszeres 

gyűjtésére, szállítására, ártalommentes elhelyezésére helyi közszolgáltatást szervez, és e 

tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 

 



(2) Települési szilárd hulladékot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő újonnan 

létesített gyáli regionális ASA telepen lehet elhelyezni, ahol gondoskodnak az 

ártalmatlanításról. 

 

(3) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatással ellátott terület határait a 

2. számú melléklet (térképvázlat), a közszolgáltatás ellátásának működési területét a 3. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

(4) A község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 

teljesítésére a 24. § szerinti közbeszerzési eljárás alapján kizárólagos jogot szerzett, a Közép 

Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyével rendelkező és az 

önkormányzattal szerződést kötött A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és 

Hulladékgazdálkodás Kft.  szakvállalkozás (a továbbiakban: közszolgáltató) jogosult.  

 

(5) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés a közszolgáltató és a tulajdonos között a 

szolgáltatás igénybevételével jön létre.  

 

(6) A tulajdonos legalább 30 nappal – kivéve tartós akadályoztatás (pl. kórházi ápolás 

esetén) – a kívánt időpont előtt írásban kérheti a szolgáltatótól a szilárd hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, ha legalább 30 napig 

megszakítás nélkül nem tartózkodik az ingatlanán, és azt más nem használja.  

 

(7) Ha a szüneteltetés (6) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, a tulajdonos 

a közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni. 

 

14. § 

 

(1) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása, szállítása (beleértve a háztartási és 

intézményi fogyasztásból származó hulladékot is) kizárólag oly módon történhet, hogy ne 

idézzen elő szennyezést, vagy károsítást sem épületen belül, sem azon kívül, sem pedig 

közterületen (beleértve a zöld területet és a parkosított területet is). 

 

(2) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása során olyan gondossággal kell eljárni, 

hogy a hulladék se a szállító járműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródhasson 

szét, ne porozhasson, és környezetszennyezést ne idézzen elő. 

 

15. §
###

 

 

(1) A települési szilárd hulladék gyűjtése és tárolása 

a)  családi házas ingatlanoknál, többlakásos épületeknél, üdülőingatlanoknál, valamint az 

intézményeknél egységesen 110 literes űrtartalmú szabványos gyűjtőedényben (a 

továbbiakban: kukában), 

b)  természetes személy ingatlanhasználó részére – kérésére – 80 literes űrtartalmú 

szabványos gyűjtőedényben 

c)  lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 

ingatlanhasználó részére 60 literes űrtartalmú szabványos gyűjtőedényben 

d)  társasházaknál, gazdálkodó szervek esetében (beleértve a kereskedelmi és szolgáltató 

egységeket is) 1 m
3
 űrtartalmú konténerben is lehetséges. 



A hulladék elszállítása céljából a szállítási napokon kihelyezett kuka, konténer fedelének 

– a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – csukott állapotban kell lenni. 

 

 

(2) A közszolgáltató a tulajdonosok által a kukában elhelyezett háztartási hulladékot az 

ingatlannal határos járdán, vagy a kapu közelében, közterületen, gazdálkodó szervek esetén, 

a telephelyen (működési helyen) veszi át. A kuka, konténer nem akadályozhatja a jármű- és 

gyalogos forgalmat és az elhelyezés egyébként sem járhat baleset vagy károkozás 

veszélyének előidézésével vagy mások jó közérzetének, illetve a község képének 

indokolatlan megzavarásával. 

 

(3) Az ingatlanon elhagyott hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél a hulladék 

keletkezett. Ha a keletkezés helye és a tulajdonos személye nem állapítható meg – ellenkező 

bizonyításig – ez a kötelezettség az ingatlan tulajdonosát terheli. 

 

(4) A szemétgyűjtő kukába, konténerbe nem szabad mérgező, folyékony, égő, parázsló vagy 

egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely a szállító berendezésében rongálást idézhet elő és 

veszélyeztetheti a szemétszállítással foglalkozó dolgozók testi épségét. 

 

(5) Amennyiben a hulladék gyűjtése és szállítása közben szennyezés keletkezne, a 

szennyezett területet megtisztítani és fertőtleníteni annak kell, aki azt okozta. 

 

(6) A települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló kuka, konténer beszerzése, javítása, 

pótlása az ingatlan tulajdonosának kötelessége. 

 

(7)
*
 A lomtalanításra kihelyezett zárt konténerekbe hulladékot csak az Ecseren lakóhellyel 

rendelkező helyezhet el.  

 

 

A közszolgáltató kötelezettségei 

 

16. § 

 

(1) A rendelet hatálya alá tartozó háztartási hulladékot (a kerti hulladék kivételével), egyéb 

szilárd hulladék köréből a háztartási hulladékkal összetételében hasonló, azzal együttesen 

kezelhető hulladékot a közszolgáltató, az e rendeletben és a közszolgáltatási szerződésben 

foglaltak szerint köteles – a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások 

megtartásával – a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett, vagy azt igénybevevő 

ingatlantulajdonosoktól begyűjteni és elszállítani a regionális hulladéklerakó telepre, ahol 

gondoskodnak az ártalmatlanításáról. 

 

(2) Ha a közszolgáltatási szerződésben megállapított rendszeres szállítási nap ünnep vagy 

munkaszüneti napra esik és a szerződő felek másban nem állapodnak meg, a hulladékot a 

következő munkanapon kell elszállítani.  

 

(3) Ha a kuka ürítése az ingatlantulajdonosok hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a 

következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgáltatás is 

rendelhető díj ellenében a közszolgáltatótól.  



(4) Ha a hulladékot, a lakossági veszélyes hulladékot, vagy a lomokat közszolgáltató a 

szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a 

szállítás kimaradása nem az ingatlantulajdonosok hibájából történik, akkor a közszolgáltató 

köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új időpontról 

a lakosságot tájékoztatni kell.  

 

(5) Ha a szolgáltatást végzők észlelik, hogy a szeméttároló kukában olyan anyagot, tárgyat 

helyeztek el, amely nem minősül háztartási szemétnek, akkor annak elszállítását 

megtagadhatják. 

 

(6) Birtokosa számára tovább nem használható, használhatatlanná vált nagydarabos 

hulladék (lom), szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról hetente egy alkalommal (a 

nyári időszakban, május 1-től – szeptember 30-ig) – külön díj felszámítása nélkül – a 

közszolgáltatás keretében, a közszolgáltató gondoskodik. A hulladék elhelyezésére a 

képviselő-testület a közszolgáltató által 5 db, 5m3/db űrméretű konténert biztosít, melynek 

telepítési helyeiről a lakosságot hetente tájékoztatni kell.  

 

(7) A (6) bekezdés szerinti szolgáltatás semmilyen más hulladékra (inert hulladék, építési 

törmelék, járműroncs, bio hulladék, rendszeres háztartási szilárd hulladék) nem terjed ki. 

 

(8) A közszolgáltató a települési szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával kapcsolatos 

tevékenységéről köteles évente november 30-ig a képviselő-testületnek tájékoztatást adni, 

valamint költségelszámolást készíteni.  

 

(9) A közszolgáltató a (8) bekezdése szerinti éves beszámoló részeként tájékoztatja a 

képviselő-testületet, a gazdálkodó szervezetekkel a települési folyékony hulladékkezelési 

közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződések nyilvántartásában bekövetkező 

változásokról. 

 

(10) A közszolgáltató a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról 

szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak alapján köteles kezelni a közszolgáltatás 

igénybevételére kötelezettek személyes adatait. Ilyenek különösen a közszolgáltatást 

igénybevevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. 

 

 

Az ingatlantulajdonosok és gazdálkodó szervezetek hulladékkezelési közszolgáltatás 

igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei 

 

17. § 

 

(1) A tulajdonos a helyi közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni: 

a) az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék összegyűjtéséről, annak 

tárolóedénybe történő áthelyezéséről; 

b) a háztartási hulladékot tartalmazó tárolóedénynek a szállítási napokon történő, a 15. § 

(2) bekezdése szerinti kihelyezéséről.  

 

(2) A települési szilárd hulladékot az ingatlan tulajdonosa úgy köteles kezelni, hogy az saját 

maga és mások életét, testi épségét, jó közérzetét ne veszélyeztesse, a község természetes és 



épített környezetét az elkerülhetetlen mértéken felül ne szennyezze, a növény- és 

állatvilágot ne károsítsa, a közrendet, közbiztonságot ne zavarja. 

 

(3) A 15. § (1) bekezdésében írt kukát a tulajdonos köteles, lehetőleg vízsugárral való 

kimosással minden év május elsejétől október 30-ig szükség szerint, de legalább havonta 

egyszer klór tartalmú oldattal fertőtleníteni. A kuka fertőtlenítése az év más szakaszában 

negyedévente egyszer kötelező. 

 

(4) Ha a kuka olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömődött, 

befagyott, vagy ha a tartályban lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy a miatt az előirt 

módon kiüríteni, nem lehet, tulajdonosa köteles belőle a szemetet eltávolítani, és 

használhatóvá tenni. 

 

(5) A tulajdonos, a 16. § (6) bekezdése szerinti hulladékot kizárólag a telepítési helyeken 

lévő konténerekben helyezheti el. 

 

(6) A 16.§ (6) bekezdése szerinti nagydarabos hulladék elhelyezése során ügyelni kell arra, 

hogy az a jármű- és gyalogos forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket, parkosított területeket 

és növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset, vagy károsodás veszélyének 

előidézésével. 

 

(7) A közszolgáltatás körébe nem tartozó bármely más hulladék (16. § (7) bekezdés) 

hulladéklerakó-telepre, roncstelepre való elszállításáról az ingatlan tulajdonosának kell 

gondoskodnia jelen rendeletben és a jogszabályokban foglalt előírások betartásával.  

 

(8) A közterületi konténert csak kapacitása kihasználásáig lehet használni. A konténer mellé 

hulladékot elhelyezni nem szabad.  

 

18. § 

 

(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett települési szilárd hulladékának kezeléséről 

(hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem 

gondoskodik. 

 

(2) A Hgt. 13. §-ában előírtak szerintinek minősül a települési szilárd hulladék kezelése 

(hasznosítása vagy ártalmatlanítása), ha a gazdálkodó szervezet 

a) a hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségéről az erre 

feljogosított és környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkező 

kezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével gondoskodik, 

vagy 

b) e kötelezettségét a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett, megfelelő 

hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával 

saját maga teljesíti. 

 

(3) A (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének teljesítése ellenére is köteles a gazdálkodó 

szervezet a közszolgáltatás igénybevételére, ha a közszolgáltatás keretében nyújtott 



hulladékkezelés a környezetvédelmi felügyelőség által igazoltan környezeti szempontból a 

(2) bekezdésben foglaltaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. 

 

(4) Az ingatlantulajdonos, akinek a Hgt. 3. § c) pontja, illetve a 8. § (1) bekezdése szerint 

települési szilárd hulladéka keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet 

cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, úgy 

köteles azt a tevékenysége során keletkezett fogyasztói és települési hulladéktól 

elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni. 

 

(5) A települési szilárd hulladéknak a Hgt. 51. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti 

nyilvántartási és bejelentési kötelezettségre a Hnyar.-ban foglalt szabályokat kell 

alkalmazni. 

 

 

A hulladékkezelési közszolgáltatás díja, a közszolgáltatási díj megfizetése 

 

19. § 

 

(1) Az ingatlan tulajdonosa közszolgáltatási díjat köteles fizetni a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéért.  

 

(2) A közszolgáltató a következő évre vonatkozó közszolgáltatási díjra a javaslatát a Hdr. 6. 

§ (1)-(5) bekezdésében, valamint 7. § (7) foglaltak szerint a tárgyév november 30-ig teheti 

meg.  

 

(3) A képviselő-testület a közszolgáltatás éves díját, a Hgt. 25. §-ában, valamint a Hdr. 7. § 

(1) bekezdés, (2) bekezdés a) pont, (5) bekezdés a) pont, (6) bekezdés a) pont és 9. §-ában 

foglaltak alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozóan, 

a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

(4) A havi díj megállapítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy a közszolgáltatási díj 

nem tartalmazhat indokolatlan megkülönböztetést az ingatlantulajdonosok, illetve azok 

csoportjai között. 

 

(5) A közszolgáltató által teljesítendő, jogszabályokban meghatározott közszolgáltatás 

mértékét és minőségét meghaladó többletszolgáltatás esetére az egységnyi díjaktól 

arányosan eltérő és a teljesített közszolgáltatás jellegét figyelembe vevő díjszabás 

érvényesíthető. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett csak akkor kötelezhető a 

többletszolgáltatás miatti díjkülönbözet megfizetésére, ha a többletszolgáltatásra az ő 

felróható magatartása miatt volt szükség. 

 

(6) A közszolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett 

hulladékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is 

folytat, a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, 

elszámolását és díját el kell különíteni, és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet 

finanszírozni.  

 

(7) Az egyéb szilárd hulladékkal kapcsolatos szolgáltatás díjának megállapításához a 



tulajdonos és a közszolgáltató által kötött szerződésben meghatározott típusú kukát és 

ürítési gyakoriságot kell figyelembe venni. A díj fizetése eseti jelleggel számla ellenében 

történik. 

 

(8) Az ingatlan tulajdonosának változása esetén a települési szilárd hulladék díját a 

tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azután pedig az új 

tulajdonos köteles fizetni. 

 

(9) A tulajdonos köteles a képviselő-testület által megállapított mindenkori települési szilárd 

hulladék közszolgáltatási díját utólag – a közszolgáltató, vagy az általa megbízott 

díjbeszedőn keresztül, a díjfizetésre vonatkozó számla kézhezvételétől számított 15 napon 

belül a közszolgáltatónak megfizetni. A közszolgáltatási díj késedelmes kiegyenlítése esetén 

a megfizetni elmulasztott összeg után a számla benyújtója a Ptk. által meghatározott 

mértékű késedelmi kamatot számít fel. 

 

(10) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az 

ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla 

kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs. A kifogásra, 

annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a közszolgáltató válaszolni köteles. 

 

(11) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a közszolgáltató 

visszafizeti vagy az ingatlantulajdonos írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes 

díjfizetési kötelezettségbe beszámítja. 

 

(12) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd 

hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató a 

közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre 

állását igazolja. 

 

(13) Üdülőingatlan tulajdonosok esetén az ingatlantulajdonos a szünetelésre vonatkozó 

szabályok szerint járhat el, s kezdeményezheti a közszolgáltatónál az ingatlan szezonális 

használatához igazodó hulladékbegyűjtést. 

 

(14) Az, aki a díj megfizetésére anyagi, vagy szociális körülményei  miatt nem, vagy csak 

részben képes, a díj megfizetéséhez az önkormányzat a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátásokról, ellátási formák megállapításának helyi szabályairól szóló rendeletében 

meghatározott feltételek szerint lakásfenntartási támogatásban részesülhet.  

 

(15) Nincs helye a díjfizetési kötelezettségnek nem lakott épület esetében arra az időre, 

amíg azt nem lakják, használatát szüneteltetik.  
 

(16) Hulladékkezelési díjhátralék esetében követendő eljárásra a Hgt. 26. §-ában 

meghatározott rendelkezések az irányadók. 

 
 

 

 

 



A közszolgáltató kiválasztása 

 

20. § 

A helyi közszolgáltatás körébe tartozó tevékenység ellátására a közszolgáltató kiválasztása a 

Kbt. előírásai szerint lehetséges, melynek előfeltétele a közszolgáltatás keretébe tartozó 

ártalmatlanításról való gondoskodás. 

 

A közszolgáltatási tevékenység ellátására való jogosultság 

 

21. § 

 

(1) A helyi települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási tevékenység 

ellátására a Hkr., valamint a 23. § szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján jogot 

szerzett és az önkormányzattal a Hkr. 10-15. §-ai szerinti tartammal szerződést kötött 

ajánlattevő szakvállalkozás, több ajánlattevő szakvállalkozás együttes ajánlata esetén a Hkr. 

5. § szerinti szakvállalkozás – jogosult. 

 

(2) A közszolgálati szerződés módosítására és megszűnésére  a Hkr. 15.-16. §-ában foglalt 

rendelkezések az irányadók. 

 

 

IV. FEJEZET 

 

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK 
 

A folyékony hulladék gyűjtése, tárolása, szállítása 

 

22. § 

 

(1) Közcsatornára nem kötött ingatlan tulajdonosa gondoskodni köteles: 

a) az ingatlanon keletkező folyékony hulladéknak ingatlanon belüli és az építési hatóság 

által engedélyezett vízzáró, közműpótló berendezésben való gyűjtéséről oly módon, 

hogy az ne idézzen elő talaj- vagy talajvízszennyezést; 

b) a folyékony hulladéknak a közműpótló berendezésből való elszállításáról.  

 

(2) Települési folyékony hulladékot az önkormányzat 13,6 % tulajdoni hányadát képező 

gyömrői szennyvíztisztító (ártalmatlanító) telepen szabad elhelyezni. 

 

(3) A települési folyékony hulladék begyűjtését és elszállítását csak a Közép Duna-völgyi 

Környezetvédelmi Felügyelőség engedélyével rendelkező személy, vagy szervezet 

végezhet, a Tfr. mellékletében meghatározott műszaki, közegészségügyi és egyéb feltételek 

betartásával. 

 

(4) A közműpótló berendezésből települési folyékony hulladék szippantása és szállítása 

október 1-től március 31-ig reggel 8 órától – este 18 óráig , április 1-től szeptember 30-ig – 

reggel 8 órától 11 óráig és délután 16 órától este 20 óráig lehetséges. Mindezek az űrgödrös 

árnyékszékek vonatkozásában is irányadók. 

 



V. FEJEZET 

 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 

 

A hulladékgyűjtő szigetek működésével kapcsolatos szabályok 

 

23. §  

 

 

(1) A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának, 

visszanyerésének elősegítése, az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében a 

képviselő- testület a helyi feltételekhez igazodva - fokozatosan - vezeti be a hulladékok 

elkülönített, a hasznosítási lehetőségeknek megfelelő (szelektív) begyűjtésének kombinált 

rendszerét. 

 

(2) A települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésével, illetve begyűjtésével összefüggő 

tevékenységek teljesítéséhez szükséges feltételeket a képviselő-testület, a 13. § (4) 

bekezdése szerinti közszolgáltató közreműködésével biztosítja. 

 

(3) Az önkormányzat oly módon vesz részt a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében és 

népszerűsítésében, hogy a közszolgáltató által szervezett szelektív hulladék begyűjtést, 

illetve a közszolgáltató által üzemeltetett begyűjtőhelyek létesítését, fenntartását, 

működtetését és kiterjesztését támogatja. 

 

(4) Az önkormányzat a fentiekben foglalt kötelezettségeként a közszolgáltatási díjban 

biztosítja a közszolgáltató részére a települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésével 

felmerülő indokolt költségek és ráfordítások megtérülését. 

 

(5) A települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésének részletes feladatait a 

Hulladékgazdálkodási Tervben kell meghatározni, elősegítve a hulladékfajta szerinti, illetve  

az egyes hulladékalkotók újrafeldolgozását, visszanyerését és hasznosítását, továbbá az 

ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentését. 

 

(6) Az ingatlantulajdonos a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot az elhelyezés céljára 

kijelölt hulladékgyűjtő szigeten a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló 

gyűjtőedényben helyezheti el. 

 

(7) A rendeletben foglalt települési szilárd hulladékkal összefüggő hulladékkezelési 

közszolgáltatás kiterjed a települési szilárd hulladék elkülönített, szelektív gyűjtésére, az e 

rendeletben rögzítteti tartalommal. 

 

(8) Az ingatlantulajdonos jogosult, illetve köteles eleget tenni a hulladék szelektív 

gyűjtésére vonatkozó előírásoknak. 

 

 



A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő szelektív begyűjtése 

 

24. § 

 

(1) A lakosság a települési szilárd hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető 

papírt, fehér és színes üveget, műanyag üveget és papírt a közszolgáltató által működtetett 

hulladékgyűjtő szigeteken köteles elhelyezni. A hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedését az 

5. számú melléklet tartalmazza. 

 

(2) Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre 

történő szállításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen - a 

közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával 

ne keveredjen és a környezetet ne szennyezze. 

 

(3) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények 

elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a közszolgáltató, a 

gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság 

mentesítéséről a PHMCS gondoskodik. A begyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényt 

jelöléssel (piktogrammal, más színnel, felirattal stb.) vagy speciális kialakítással (más alakú, 

színű edény) meg kell különböztetni az egyéb gyűjtőedénytől. 

 

(4) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedények, illetve a 

gyűjtőszigetek használatának rendjéről a közszolgáltató rendszeresen köteles tájékoztatást 

adni az ingatlantulajdonosoknak. 

 

(5) A gyűjtőszigeten elhelyezett szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezelésről a 

közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött települési szilárd hulladék 

hasznosítható összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő telepen 

végezhető. A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, 

a hulladék válogatását és kezelését a közszolgáltató végzi. Jogosult a közszolgáltató az így 

gyűjtött hulladék értékesítésére is. A szelektíven gyűjtött hulladék értékesítéséből befolyó 

tiszta bevételét a hulladékszállítási díj megállapítására vonatkozó javaslata során köteles 

díjcsökkentő tényezőként számításba venni. 

 
 

VI. FEJEZET 

 

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM 

 

Avar és kerti hulladék hasznosítása, ártalmatlanításának szabályai 

 

25. § 

(1) Avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges, komposztálással. 

 

(2) Avar és kerti hulladék nyílt téri égetése október 1-jétől április 30-ig munkanapokon a 

(3)-(4) bekezdésben írt módon és időben lehet.  

 



(3) Avart és kerti hulladékot (egyszerre minimum 1 m3 mennyiséget), szélcsendes időben, a 

reggeli és esti talajközeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változásai) miatt, 10-18 óra 

között, csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni, ahol az égetés 

hősugárzása környezeti kárt nem okoz. 

 

(4) A (3) bekezdés szerinti hulladékot égetni csak úgy szabad, hogy az emberi egészséget és 

a környezetet ne károsítsa. 

 

(5) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 

hulladékot.  

 

(6) Tilos az avar, kerti hulladék és hulladék égetése közterületen. 

 

(7) Tilos az avar és kerti hulladék égetése magán ingatlanon akkor, ha annak 100 méteres 

körzetében ünnepi-, vagy egyéb településszintű rendezvény van folyamatban. 

 

26. § 

 

(1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelő berendezést használni csak úgy lehet, hogy az a 

környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.  

 

(2) Szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s 

veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 

 

(3) A tüzelés és a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és 

felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, 

illetőleg a tűz eloltható. 

 

27. § 

 

A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

 

Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 

 

28. § 

 

(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóingatlanokban a megfelelően karbantartott 

tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad 

égetni. 

 

(2) A fűtőberendezésben hulladékot, egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot, 

légszennyező anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket) 

égetni tilos. 

 

(3) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem minősülő 

fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése külön engedély nélkül végezhető. 

/(Lvr. 11. § (2)/ 



Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 

 

29. § 

 

(1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagot csak rögzített ponyvával, nedvesített 

állapotban szabad szállítani. 

 

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál (az úttest felbontásánál) keletkezett port, terjedésének 

megakadályozására vízzel kell locsolni. 

 

(3) Bűzös, rothadó anyagot csak légmentesen lezárt tartályban szabad szállítani. 

 

(4) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést, vagy 

határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való 

terhelése. /(Lvr. 5. § (1)/ 

 

(5) Bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell 

akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. /(Lvr. 14. § bevezető 

mondata)/ 

 

(6) A keletkező por képződésének megakadályozása érdekében törekedni kell, hogy a 

fedetlen talajterületek növényzettel borítottak legyenek. Az építési területek végleges 

rendezését és parkosítását az építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. 

 

Allergén növények elleni védelem 

 

30. §
#
 

 

 

31. §
#
 

 
 

VII. FEJEZET 

 

VÍZ- ÉS FÖLDVÉDELEM 
 

A vizek védelme 

 

32. § 

 

A vizek védelme a felszíni vizekre és felszín alatti vizekre, továbbá a felszíni vizek medreire 

és partjaira, valamint a víztartó képződményekre terjed ki. A vizeket - azok megóvása 

érdekében minden olyan behatástól védeni kell, mely káros az ember egészségére és a 

környezetre. 

 
 

 



A víz minőségének védelme 

 

33. § 

 

(1) Tilos az ivóvíz ellátást biztosító hálózatra engedély nélkül rákötni. 

 

(2) Tilos az ásott vagy fúrt kutakat engedély nélkül betemetni. 

 

(3) Tilos ásott kútba, fúrt kútba, mérgező-, szennyező anyagot, veszélyes hulladékot juttatni. 

 

(4) Az ivóvizet szolgáló kút, valamint a használt forrás környezetét a víz szennyeződésének 

megakadályozása céljából különleges gonddal kell tisztán tartani, és meg kell védeni az 

esetleges szennyeződéstől. Ivóvizet szolgáló kút környékén olyan létesítményt, amely a kút 

vizét vagy talajon keresztül a talajvizet szennyezheti, csak a közegészségügyi és építésügyi 

jogszabályokban meghatározott távolságban szabad létesíteni. 

 

(5) Telekalakítási és területrendezési munkák során a felszíni és felszín alatti vizek 

minőségét veszélyeztető anyagok felhasználása tilos. 

 
 

Természetes vizek, vízfolyások, felszín alatti vizek védelme 

 

34. § 

 

(1) Természetes vizekbe, vízfolyásokba, felszín alatti vizekbe mérgező-, illetve szennyező 

anyagot, veszélyes vagy egyéb hulladékot, trágyát, hígtrágyát juttatni, vagy szennyvizet, 

szennyezett csapadékvizet, illetve használt vizet bevezetni tilos. 

 

(2) Tilos a meglévő élővízlefolyásokat eltorlaszolni, a víz lefolyását, a víz áramlását 

megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni, a műtárgyak 

állapotát veszélyeztetni, üzemelését akadályozni.  

 

(3) A zárt csapadékvíz-elvezető csatornában, illetve nyílt árokban természetes vizek 

elfolyását gátolni tilos. 

 

(4) Védeni kell a csapadékvíz levezető rendszereket minden olyan behatástól, amelyek a víz 

öntisztulási képességét megváltoztatják. 

 

(5) A csapadékvíz akadálytalan levezetésének biztosításával meg kell gátolni a pangó vizek 

keletkezését és posványosodását. 

 

(6) Tilos a csapadékvíz elvezető árkokat betemetni, engedély nélkül befedni, az árok 

medrébe növényzetet ültetni és az átereszeket eltorlaszolni. 

 

 

 

 

 



Földvédelem 

 

35. § 

 

(1) Aki olyan tevékenységet folytat, amelynek eredményeként roncsolt földterület 

keletkezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározottakon túl, a 

roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell. 

 

(2) A község közigazgatási területén meg kell akadályozni mindenfajta káros hatású anyag, 

vagy hulladék talajba jutását. 

 

(3) Azokon a közterületeken, ahol gépjármű és gyalogosforgalom nincs, törekedni kell, 

hogy a földfelszín legalább füvesített legyen és az ne vízzáró módon, kerüljön lefedésre. 

 

VIII. FEJEZET 

 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 

Fogalmi meghatározások 

 

36. § 

 

E rendelet alkalmazása szempontjából 

 

1. közigazgatási terület: a város önkormányzatának működési területe, amely 

belterületből (beépített és beépítésre szánt terület) és külterületből (belterületen kívüli 

terület) áll, 

 

2. közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi 

földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott 

része (épületárkád alatti járda, alul- és fölüljáró), /(Er. 3. § c)/ 

 

3. köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a 

lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás, stb. céljára) 

szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk 

tartozó területek -, valamint a közterületek tisztántartása; /(Er. 3. § a)/ 

 

4. ingatlannal határos járda: az ingatlan előtt, mellett, gyalogos közlekedés céljára 

kialakított közterület; 

 

5. hulladék: bármely, a Hgt. 1. számú melléklet szerinti kategóriák valamelyikébe 

tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy 

megválni köteles; [Hgt. 3. § a)] 

 

6. veszélyes hulladék: a Hgt. 2. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül 

eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, 



eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot 

jelentő hulladék; [Hgt. 3. § b)] 

 

7. települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, 

illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt 

kezelhető más hulladék; /(Hgt. 3. § c)/ 

 

8. folyékony hulladék: az a hulladékká vált folyadék, amelyet nem vezetnek el, és nem 

bocsátanak ki szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen 

keresztül; /(Hgt. 3. § d)/ 

 

9. Települési szilárd hulladék: 

ia) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a 

pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú 

helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, 

ib) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, 

ic) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági 

vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott -veszélyesnek nem 

minősülő szilárd hulladék. /Khr. 3. § a)/ 

 

10. Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve 

szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely 

ja) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és 

egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, 

jb) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint 

jc) a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből 

származik. /(Khr. 3. § b)/ 

 

11. inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentős fizikai, kémiai vagy 

biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, illetve más 

fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy nincs 

kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy abból 

környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további 

csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása 

jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket. /(Khr. 3. 

§ c)/ 

 

12. nagy darabos hulladék (lom): a településen a háztartásokban keletkezett azon 

hulladék (háztartási berendezési, felszerelési tárgyak, eszközök és anyagok), amely a 

közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el. 

 

13. biológiailag lebontható hulladék (biohulladék): minden szervesanyag-tartalmú 

hulladék, ami anaerob vagy aerob módon (mikroorganizmusok, talajélőlények vagy 

enzimek segítségével) lebontható. /(Khr. 3. § d)/ 

 

14. hasznosítás: a hulladéknak vagy valamely összetevőjének a termelésben vagy a 

szolgáltatásban - a Hgt. 4. számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének 



alkalmazásával - történő felhasználása; [Hgt. 3. § j)] 

 

15. ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet 

veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet 

elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a 3. 

számú mellékletben felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával; /(Hgt. 3. § k)/ 

 

16. kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés 

megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő 

visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás 

alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is; /(Hgt. 3. § l)/ 

 

17. gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő 

elszállítás érdekében; /(Hgt. 3. § m)/ 

 

18. begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék 

birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, 

hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében 

történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén; /(Hgt. 3. § n)/ 

 

19. szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a 

fuvarozást is; /(Hgt. 3. § n)/ 

 

20. települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatás: a 

közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtő- edényben a közterületen 

vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott 

hulladék elhelyezés céljából történő rendszeres elszállítása; 

 

21. parkosított terület: füvesített, növényzettel borított közterület, amely magába foglalja 

a kerti utakat és szegéllyel elválasztott úttest és járda közötti szigetet is; 

 

22. zöldterület: nagyobb részt növényzettel borított közhasználatú terület, beleértve a 

kerti burkolatokat és az építmények területét is; 

 

23. közszolgáltató: a község közigazgatási területén a rendelet hatálya alá tartozó 

települési szilárd hulladékkal, folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatás teljesítésére - jelen rendelet szabályai szerint lefolytatott pályázat 

alapján - kizárólagos jogot szerzett intézmény vagy szakvállalkozás, illetve több 

pályázó együttes pályázata esetén a pályázatukban pályázatnyertességük esetére 

megjelölt intézmény vagy szakvállalkozás; 

 

24. szakvállalkozás: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos tevékenységre a 

vonatkozó jogszabályok szerint jogosultsággal rendelkező szervezet vagy személy; 

 

25. hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező hasznosításra 

alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék begyűjtésére 

szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan 

rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel, amely edényzet 



kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú települési szilárd hulladék szelektív 

begyűjtésére szolgál, a közszolgáltatást igénybe vevők részére. 

 

26. közszolgáltatási díj: a tulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, a képviselő-

testület által rendeletben megállapított díj;  

 

27. kijelölt ártalmatlanító-hely: az önkormányzat képviselő-testülete által megjelölt 

lerakóhely, létesítmény, hasznosító-hely, amely elsődlegesen a helyi közszolgáltatás 

körébe tartozó települési szilárd, valamint folyékony hulladék kizárólagos 

elhelyezését szolgálja, továbbá ahol a helyi közszolgáltatás körébe nem tartozó 

települési szilárd hulladék is elhelyezhető; 

 

28. avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok; 

 

29. avar és kerti hulladék hasznosítása: a kerti hulladék komposztálása; 

 

30.légszennyező anyag: a levegő természetes minőségét hátrányosan befolyásoló olyan 

anyag, amely természetes forrásból vagy az emberi tevékenység közvetlen vagy 

közvetett eredményeként kerül a levegőbe, és amely káros vagy káros lehet az emberi 

egészségre, a környezetre, illetve károsítja vagy károsíthatja az anyagi javakat; /(Lvr. 

3. § c)/; 

 

31. levegőszennyezés (légszennyezés): légszennyező anyagnak a légszennyező anyag 

kibocsátási határértéket meghaladó mértékű levegőbe bocsátása; /(Lvr. 3. § e)/  

 

32. légszennyezettség (immisszió): a levegőben a levegőterhelés hatására kialakult 

légszennyező anyag koncentrációja, beleértve a légszennyező anyag adott időtartam 

alatt felületekre történt kiülepedését;/(Lvr. 3. § f)/ 

 

33. bűz: kellemetlen szagú légszennyező anyag vagy anyagok keveréke, amely 

összetevőivel egyértelműen nem jellemezhető; /(Lvr. 3. § j)/ 

 

34. felszín alatti víz: minden, a föld felszíne alatt a telített zónában elhelyezkedő víz, 

amely közvetlen érintkezésben van a földtani közeggel; /(49/2001.(IV. 3.) Korm. 

rend. 3. § a)/ 

 

35. felszíni víz: a föld felszínén lévő minden állóvíz (tó, mocsár, tározó), vízfolyás 

(folyam, folyó, patak, ér, vízmosás, csatorna) vize, valamint a térszínen lefolyó 

minden víz; /(203/2001.(X. 26.) Korm. rend. 3. § a)/ 

 

36. trágya: minden olyan nitrogénvegyületet tartalmazó anyag, amely a termesztett 

növények tápanyagellátását szolgálja, szolgálhatja; /(49/2001.(IV. 3.) Korm. rend. 3. 

§ j)/ 

 

37. zöldfelület: az emberi környezet növényekkel állandóan vagy időszakosan fedett 

területeinek együttese; 

 

 



IX. FEJEZET 

 

SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 

 

37. §# 

 

X. FEJEZET 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 

 

38. § 

 

(1) Ez a rendelet 2005. november 1-én lép hatályba, egyidejűleg a köztisztaságról, a 

közterületi és környezetvédelemről szóló 8/1991. (VI. 11.) Ör. sz. rendelet, valamint az azt 

módosító 9/1992. (VII. 14.) Ör. rendelet, 2/2000. (III. 1.) Ör. rendelet hatályukat vesztik.  

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben szabályozott módon gondoskodik. 
 

(3)Az e rendeletben megállapított egy évre szóló díjak arányosításával kell a 2005 évi 

közszolgáltatási díjakat megállapítani.  

 

(4) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Hgt., Tfr., Er., Hkr., Hdr., Khr., 

Kvt., Lvr. rendelkezései az irányadók. 

 

**** (5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 

 

 

 Harazin István Barta Zoltán 

 polgármester jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került 2005. X. 15. napján a helyben szokásos módon. 

 
Ecser, 2005. október 15. 
 
 Barta Zoltán 
 jegyző 



 
Az alaprendelet hatályba lépett 2005. november 1. 
*
 A rendelet 15. §-a kiegészül (7) bek.-el; valamint a 37. § (4) bek.-e kiegészül p.) ponttal. 

A módosító rendelet száma: 14/2006./VI.08./ Önk. r. 

** A rendelet 4. sz. mellékletében szereplő díjak módosultak 2007.I.1-től sz: 23/2006.(XII.14.); 2009.01.01-től 

16/2008. (XII.17.); 2010.01.01-től 21/2009.(XII.10.);  2010.06.01-től 5/2010.(VI.10.);  2012.07.01-től 

***A rendelet 4. számú mellékletének 2. pontjában szereplő többlethulladék elszállításához használható zsák díja 245.- 

Ft/db. összegre változik. A módosító rendelet száma: 9/2008./V.08./, 2008. V. 10-én lép hatályba.   

A díj módosul 2010.06.01-től  4/2010.(VI.10.) illetve kiegészül a(80 literes) zsák díja 306 FT +ÁFA/db. 

**** A rendelet 38.§.-a kiegészül (5) bekezdéssel, a módosító rendelet száma 16/2008. (XII.17) Önk. rend.  
#
 A rendelet 30.§-a és a 31.§-a 2011.XII.1-től hatályát veszti  mód. rend. száma: 24/2011.(XI.24.) 

# A rendelet 37.§-a a szabálysértési rendelkezések hatályukat vesztik 2012.IV.15-től , mód. rend. száma: 

5/2012.(III.13.) 

**
#
A rendelet 4. számú melléklet 2. pontjában szereplő díjak módosultak 2012.VII.1-től  8/2012.(V.16.) 

## A rendelet 4. számú melléklete hatálytalan 2013. VII.09-től   13/2013.(VII.08.) Önk. rend. 

### A rendelet 15.§ (1) bek. kuka méretek módosulnak, hatályos 2015.07.01-től  mód. rend. sz: 9/2015.(VI.12.) Önk. 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú melléklet 

Az önkormányzat által tisztántartandó közterületek 
 

Közterület megnevezése 
Ady Endre utca 

Akácfa utca 

Állomás   utca 

Andrássy utca 

Apponyi utca 

Arany János utca 

Árpád utca 

Attila utca 

Bajcsy-Zsilinszky utca 

Bercsényi utca 

Bezerédi utca 

Eskü utca 

Gagarin utca 

Grassalkovich Antal tér 

Gyöngyvirág utca 

Határ utca 

Hunyadi utca 

Ibolya utca 

Ipar utca 

Jókai utca 

József Attila utca 

Kálvária utca 

Kereszt utca 

Kossuth Lajos utca 

Maros Rudolf utca 

Mátyás utca 

Meskó Rudolf utca 

Mikla Pál utca 

Nádas Béla utca 

Öregszőlő utca 

Petőfi utca 

Rákóczi utca 

Rózsa utca 

Steinmetz kapitány utca 

Széchenyi utca 

Szegfű utca 

Szent Antal utca 

Szent Imre utca 

Szent István utca 

Tabáni utca 

Teleki Pál utca 

Tölgyfa utca 

Tulipán utca 

Vasút utca 

Vörösmarty utca 

Zrínyi utca 



2. számú melléklet 
 

 

A települési szilárd hulladékkal összefüggő közszolgáltatással ellátandó terület 

határai 

 

(térképvázlat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. számú melléklet 

A települési szilárd hulladékkal összefüggő közszolgáltatás ellátásának működési területe 

 

Közterület megnevezése 
Ady Endre utca 

Agyagos  utca 

Akácfa utca 

Állomás utca 

Andrássy utca 

Apponyi utca 

Arany János utca 

Árpád utca 

Attila utca 

Bajcsy-Zsilinszky utca 

Bercsényi utca 

Bezerédi utca 

Cserfa utca 

Deák Ferenc utca 

Ecsellő utca 

Eskü utca 

Gagarin utca 

Grassalkovich Antal tér 

Gyöngyvirág utca 

Határ utca 

Hunyadi utca 

Ibolya utca 

Ipar utca 

Jókai utca 

József Attila utca 

Kálvária utca 

Kereszt utca 

Kerti dűlő 

Kossuth Lajos utca 

Lapos dűlő 

Maros Rudolf utca 

Mátyás utca 

Meskó Rudolf utca 

Mikla Pál utca 

Nádas Béla utca 

Öregszőlő utca 

Petőfi utca 

Rákóczi utca 

Rózsa utca 

Steinmetz kapitány utca 

Szalaska dűlő 

Széchenyi utca 

Szegfű utca 

Szent Antal utca 

Szent Imre utca 

Szent István utca 



Ujhelyi József utca 

Tabáni utca 

Teleki Pál utca 

Tölgyfa utca 

Tulipán utca 

Vasút utca 

Vida  dűlő 

Volly István utca 

Vörösmarty utca 

Zártkerti  dűlő 

Zrínyi utca 

 



 

4. számú melléklet 
## 

 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 

igénybevételének díja 

 
1. 

 

A kötelező közszolgáltatással ellátott – 3. számú mellékletben felsorolt – területeken a helyi 

közszolgáltatás igénybevételének díja az ingatlanra engedélyezett kuka, konténer számának, 

űrméretétől függő egyszeri ürítési díjának és az ürítések számának szorzata alapján került 

megállapításra. 

 

2.
**# 

 

A rendszeres gyűjtésben a kuka ürítési díja: 

 

Lakosság  részére 

Kukák száma 

(db) 

Kuka űrmérete 

(liter) 
Kuka havi bruttó ürítési díja  

(Ft) 

 

1 60 1.460 

1 110-120 1.800 

1 240  2.800 

Közület részére 

Kukák száma 

(db) 

Kuka 

űrmérete 

(liter) 

Kuka alkalmankénti bruttó ürítési díja 

(Ft) 

 

1 110-120 635 

1 240 1.210 

 

Többlethulladék elszállításához használható (110 literes) zsák díja  br. 560 Ft /db;  (80 literes) zsák 

díja br. 425 Ft /db. 

A zsák csak és kizárólag a háztartásokban alkalmanként keletkező többlet háztartási hulladék 

elszállítására használható, nem helyettesíti a szolgáltatás havi díját.  

 



5. számú melléklet 

 

 

A hulladékgyűjtő szigetek elhelyezkedése 

 

 

 

 

Utca, tér megnevezése 
Grassalkovich tér  Szolgáltató ház mellett 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. számú függelék 
 

 

 

SZÁLLÓ VIRÁGPOR NAPTÁR 
 

 

Fafajok 

(növények) 

Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember 

Mogyoró    ***    ***    ###      

Égerfa    ***    ***    ###      

Fűzfa     ***    ***    ###     

Szilfa     ***    ***      

Nyárfa     ***    ***    ###     

Kőrisfa     ***    ***      

Nyírfa      ***    ***     

Bükkfa      ***    ***     

Tölgyfa      ***    ***    ###    

Borjúpázsit       ***    ***    ***    ***    ### 

Akác       ***    ***    

Csomós ebír       ***    ***    

Bíborhere       ***    ***    ***   

Réti perje       ***    ***    ***   

Rozs       ***    ***    ***   

Aranyzab       ***    ***    ***   

Csenkesz       ***    ***     ***    ***  

Lándzsás útifű       ***    ***    ***    ***  

Rozsnok       ***    ***    ***    ***    ### 

Mezei komócsin       ***    ***    ***    ***    *** 

Angol perje       ***    ***    ***    ***    ### 

Fekete bodza       ***    ***    ***   

Búza        ***    

Pántlikafű        ***    ***    ***  

Taréjos cincor        ***    ***   

Zab        ***    ***    ***  

Selyemperje        ***    ***    ***  

Hársfa        ***    ***   

Csalán        ***    ***            ***    *** 

Tippan        ***    ***    ***      

Üröm         ***    ***    ### 

Aranyvessző         ***    ***    *** 

Parlagfű         ***    ***    *** 

 

Megjegyzés:  *** (Fővirágzás) 

  ### (Utóvirágzás) 
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2. számú függelék 
 

 

A PARLAGFŰ ÁRTALMAI 
 

 

Az allergiás megbetegedés korunk népbetegsége. 

 

Az allergiás megbetegedések közül az allergiás nátha vagy a szénanátha emelkedik ki, 

melynek legfőbb kiváltója a PARLAGFŰ (Ambrosia Elatior L.), népies nevén 

vadkender. E növény pollenjeit a légáramlás a település egész területén szétszórja. 

Egyetlen parlagfű 8 milliárd virágporszemet is képes termelni. 

 

A nyálkahártya tünetek a parlagfű virágzási időszakában jelentkeznek a betegeknél, 

melynek két fő klinikai megjelenési formája a szénanátha és az asztma bronchiale. 

 

TÜNETEK: 

– erős orrfolyás; 

– tüsszögés; 

– orr-, szem-, garat-, fülviszketés, 

– könnyezés; 

– rohamokban jelentkező nehéz légzés. 

 

A TÜNETEK JELENTKEZÉSE ESETÉN A BETEG HOVA FORDULJON? 

 
A tünetek jelentkezése esetén gyógykezelés céljából forduljon orvoshoz! Attól függően, hogy melyik tünet együttes van 

előtérben, az orr- fül- gégészeti vagy tüdőgyógyászati kivizsgálás szükséges.  

A legfontosabb feladat a betegség megelőzése, mivel jelenleg olyan gyógyszer, amely ezt a 

betegséget meggyógyítaná, illetve véglegesen megszüntetné, nem áll rendelkezésre.  

 

A betegség megelőzhető az allergiát okozó tényező megszüntetésével! 

 

HOL TALÁLHATÓ A PARLAGFŰ? 

 
Elsősorban a legmostohább körülmények között lévő talajokon, a beépítetlen, de elhanyagolt építési területeken, a gondozatlan 

parkokban és egyéb gyepes területeken, a közmű és utak mentén, a külterületek (a volt zártkerteket is beleértve) parlagon 

hagyott részein és az elhanyagolt, nem művelt mezőgazdasági területeken.  

 

A PARLAGFŰ IRTÁSA, VISSZASZORÍTÁSA HOGYAN TÖRTÉNJEN? 

 
A parlagfüvet a szükséges gyakorisággal végzett kaszálással, kapálással, gyomlálással kell irtani.  

 
A parkokban és egyéb területeken a füves rész, gyep rendszeres gondozása (trágyázás, öntözés, fűnyírás) nehezíti az 
elszaporodását. 

 
A parlagfű vegyszeres gyomirtása (elsősorban mezőgazdasági területeken) tekintetében a Veszprém Megyei Növény- 

egészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó. 

 

Ezúton kérjük településünk lakosságát, hogy mindannyiunk egészségének védelme 

érdekében, aktív közreműködésével állítsa meg a parlagfű terjedését.   


