
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
20/2004 (VI. 04. ) rendelete 
a levegőminőség védelméről 

 
 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város levegő minőségének 
javítása, megóvása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c.) pontjában és a 48. §. (3) bekezdés b.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.  
 

A rendelet célja  
1. §. 

 
A rendelet célja a környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, a 
légszennyezettségi határérték túllépések megakadályozása, az emberi egészség védelme és a 
levegő jó állapotának megőrzése a helyi levegővédelmi követelmények szabályozásával.  
 

A rendelet hatálya 
2. §. 

 
(1) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi 

személyiség nélküli szervezetekre, társaságokra terjed ki, akik állandó vagy ideiglenes 
jelleggel Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén működnek, tevékenykednek 
vagy tartózkodnak. 

 
Fogalom meghatározások 

3. §. 
 

A rendelet alkalmazása szempontjából: 
(1) környezeti levegő (a továbbiakban: levegő): a légkör egésze, a munkahelyek és a zárt 

terek levegőjének kivételével; 
(2) levegőterhelés (emisszió): valamely anyag vagy energia levegőbe juttatása; 
(3) levegőszennyezés (légszennyezés): légszennyező anyagnak a légszennyező anyag 

kibocsátási határértéket meghaladó mértékű levegőbe bocsátása; 
(4) légszennyezettség (immisszió): a levegőben a levegőterhelés hatására kialakult 

légszennyező anyag koncentrációja, beleértve a légszennyező anyag adott időtartam alatt 
felületekre történt kiülepedését; 

(5) levegővédelmi követelmény: minden olyan, a levegő terhelését, az azt okozó 
tevékenységet és létesítményt, valamint a légszennyezőt, továbbá a légszennyezettséget 
érintő intézkedés, előírás, tilalom, amely hatósági határozaton alapul, vagy amelyet 
jogszabály ír elő; 

(6) bűz: kellemetlen szagú légszennyező anyag, vagy anyagok keveréke, amelyek 
összetevőivel egyértelműen nem jellemezhető. 

(7) elérhető legjobb technika: a korszerű technikai színvonalnak megfelelő módszer, 
üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások megelőzése és – amennyiben ez 
nem valósítható meg – a kibocsátások csökkentése, valamint a környezet egészére 
gyakorolt hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátási határértékek 
megállapításának alapjául szolgál. Az elérhető legjobb technika meghatározásának 
szempontjait a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. 
sz. melléklete tartalmazza.  



- A technika fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és módszer, amelynek 
alapján a berendezést (technológiát, létesítményt) tervezik, építik, karbantartják, 
üzemeltetik és működését megszüntetik. 

- Az elérhető technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetővé teszi az érintett ipari 
ágazatokban történő alkalmazását, elfogadható műszaki és gazdasági feltételek 
mellett, figyelembe véve a költségeket és előnyöket, attól függetlenül, hogy a 
technikát az országban használják, vagy állítják elő, amennyiben az az üzemeltető 
számára ésszerű módon hozzáférhető.  

- A legjobb technika azt jelenti, hogy a leghatékonyabb a környezet egészének magas 
szintű védelme érdekében; 

(8) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (a 
továbbiakban: kerti hulladék); 

(9) hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása, 
(10) építmény helye szerinti építési övezet :a hatályos építési előírásokban és szabályozási 

tervekben megjelölt azon építési övezet, ahol az építési, fennmaradási, használati mód 
változtatási, használatba vételi engedélyezési eljárásban érintett építmény található, 

(11) meglévő tüzelőberendezés: e rendelet hatályba lépése előtt engedélyezett, létesített 
tüzelőberendezés, 

(12) új tüzelőberendezés: e rendelet hatályba léptetését követően engedélyezett, létesítendő 
tüzelőberendezés. 

(13) mezőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, halászat, 
haltenyésztés, szaporítóanyag termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, vegyes 
gazdálkodás  

 
A levegőminőség védelmének helyi általános szabályai 

4.§. 
 

A helyi levegővédelmi követelményeket a helyi környezetvédelmi, illetve társadalmi, 
gazdasági programokban, tervekben, településrendezési, szabályozási tervekben és a műszaki 
tervezésben, hatósági eljárásokban érvényesíteni kell.  
 

5. §. 
 

Levegőterhelést okozó tevékenységet, technológiát és technológiai berendezést úgy kell 
megtervezni, kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy a kibocsátott szennyező anyag 
mennyisége ne haladja meg az egyéb jogszabályban1 megszabott határértékeket. Eger Város 
Szerkezeti Terve, szabályozási előírásai városrészekre (zónákra) meghatározzák az adott 
területre vonatkozó határértékeket. Ebben a tekintetben e rendelet és a szabályozási tervek 
rendelkezéseit együtt kell alkalmazni. Azon tevékenységeknél, technológiáknál vagy 
technológiai berendezéseknél, ahol a kibocsátási határértékeket légszennyező forrás 
sajátosságai miatt megállapítani nem lehet, (ide tartozik különösen: nyílt égésű kandalló, 
kemence, húsfüstölő vagy kerti grillező, illetve szabadtüzű sütés, főzés pl. szalonnasütés, 
bogrács ), úgy a tervezésnél, kialakításnál, működtetésnél és fenntartásnál a cél a lehető 
legkevesebb szennyező anyag környezetbe juttatása. 

 
14/2004.(IV.7.) KvVM-ESzCsM-FVM rendelet 

 
Levegőterhelést okozó energiatermelő berendezésekre vonatkozó levegőtisztaság 

védelmi követelmények. 
6. §. 

 



(1) Energiatermelő berendezést úgy kell megtervezni, kiválasztani, kialakítani és 
üzemeltetni, hogy a környezet egészének magas szintű védelme érdekében az a lehető 
legkisebb levegőterhelést okozza.  

(2) A már működő energiatermelő, energiaellátó rendszerek megváltoztatása (különösen a 
berendezések cseréje és az energiahordozó váltás) az elérhető legjobb technikát 
figyelembe véve nem járhat a levegőterhelés növelésével, azaz a helyileg kibocsátott 
légszennyező anyagok fajlagos mutatószámai a teljesítményre, a megtermelt energiára 
vonatkozóan egyetlen szennyezőanyag tekintetében sem növekedhetnek. 

(3) Új létesítmények kialakításakor vagy a meglévő rendszerek átalakításakor az elérhető 
legjobb technikával megvalósítható, elsősorban helyi emisszióval nem járó 
rendszereket (különösen távhőt, villamos energiát, napenergiát használó 
berendezéseket).  

 
Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó 

szabályok 
7. §. 

 
(1) Egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a szakszervíz által karbantartott 

tüzelőberendezésekben és csak erre a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot 
szabad égetni. 

(2) Hulladékok ( háztartási, ipari veszélyes és nem veszélyes egyéb hulladékok, műanyag, 
gumi, vegyszer, festék ) nyílttéri égetése, továbbá a tüzelőberendezésben történő 
égetése tilos, kivéve a 9. § (2) bek.-ben szabályozott eset. 

(3) Háztartásokban a kismennyiségben keletkező papírhulladék veszélyesnek nem 
minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben történő égetése engedély nélkül 
végezhető. 

(4) Szilárd halmazállapotú tüzelőanyagok száraz állapotban tüzelhetők. 
 

A levegő minőségének védelmével kapcsolatos eljárási szabályok 
8.§. 

 
(1) A levegővédelmi követelmények betartása ellenőrzése céljából a családi ház illetve az 

egy vagy több lakás ellátására szolgáló, továbbá a nem gazdasági tevékenység 
keretében üzemelő oktatási, egészségügyi és szociális intézmények azon 500 kWth 
névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt 
kibocsátó berendezés (továbbiakban: tüzelőberendezés) létesítését és meglévő 
tüzelőberendezés átalakítását, tüzelőanyagának megváltoztatását a tüzelőberendezés 
létesítője a jegyzőnek – mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságnak – köteles 
bejelenteni.  

(2) Az (1) bek.-ben fel nem sorolt 500 kWth-nál nagyobb névleges bemenő 
hőteljesítményű tüzelőberendezések esetén a más jogszabály2 idevonatkozó 
rendelkezései szerint kell eljárni. 

(3) Új építmény 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó  
tüzelőberendezés létesítése esetén a létesítő az építési hatósági engedélyezési kérelem 
benyújtásával egyidejűleg a jegyzőnek – mint elsőfokú környezetvédelmi  hatóságnak 
- a tüzelőberendezés létesítését az alábbi dokumentáció csatolásával köteles 
bejelenteni: 

a.) a tervezett energiaigény mennyiségének és biztosítási módjának ismertetése, 



b.) annak bemutatása, hogy ez az energiaigény a létesítés helyétől számított 500 m-
en belül milyen energiahordozóval biztosítható (vezetékes hőenergia-hordozó 
esetén a szolgáltató(k) nyilatkozatának csatolásával),  

c.) a tüzelőanyag vagy a hőhordozó megjelölése és a választás indoklása, 
d.) a tüzelőberendezés típusa, műszaki adatai, működés időtartama, napi és éves 

tervezett átlagos- illetve csúcsfogyasztása, 
e.) a tervezett tüzelőberendezések légszennyező anyag kibocsátása (légszennyező 

anyagok fajtája, várható koncentrációja, fajlagos mennyisége) meghatározása. 
(4) A meglévő 500 kWth névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó 

tüzelőberendezés tüzelőanyagának megváltoztatásáról szóló bejelentéshez csatolni 
kell: 

a.) a jelenlegi és a tervezett tüzelőanyag-ellátás ismertetését, a tüzelőanyag-váltás 
indoklását, 

b.) a szolgáltatói nyilatkozatokat, 
c.) a meglevő és a tervezett tüzelőberendezés (3) bekezdés d.) és e.) pont alatti 

adatait a légszennyezőanyag kibocsátás változásának összehasonlításával, 
d.) a kéményseprő-ipari közszolgáltató kéményvizsgálati jegyzőkönyvét és 

terhelhetőségi szakvéleményét.  
(5) A jegyző – mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság – a családi ház, illetve egy vagy 

több lakás ellátására szolgáló, valamint a nem gazdasági tevékenység keretében 
üzemelő oktatási, egészségügyi és szociális intézmények 500 kWth névleges bemenő 
hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb kizárólag füstgázt kibocsátó 
berendezések forrásaival és egyéb 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem 
haladó tüzelő berendezések forrásaival kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi ügyekben 
eljárva:  
a.) ellenőrzi a megállapított levegővédelmi követelmények betartását; 
b.) hatáskörén belül a levegő-tisztaságvédelmi tilalmak megszegőivel 

szemben bírságot3 szab ki és hatósági intézkedést kezdeményez; 
 

247/2004.(III.18.) sz. Kormányrendelet az egyes környezetvédelmi jogszabályok 
módosításáról. 
321/2001. (II.14.) sz. Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 8. 
sz. melléklete szerint. 
 

c.) hatósági intézkedést kezdeményez a levegőtisztaság-védelem érdekében 
más hatóságoknál és egyéb szerveknél. 

(6) Nem adható építési, fennmaradási, használati mód változtatási, használatbavételi 
engedély az építményre akkor, ha az építmény helye szerinti építési övezetben 
rendelkezésre álló energiahordozók közül kiválasztott energiahordozóval tervezett, 
elérhető legjobb technikával megvalósítható fűtő-, energiatermelő berendezés nem a 
lehető legkisebb helyi levegőszennyező anyag kibocsátású, illetőleg ha a fűtési mód 
megváltoztatásával a meglevőnél fajlagosan nagyobb helyi levegőszennyező anyag 
kerülne kibocsátásra, azaz ha az építmény nem felel meg a 6.§(1) és (3) 
bekezdésekben foglalt követelményeknek, illetve a tüzelőberendezés és a fűtési mód 
megválasztásánál nem teljesülnek a 6. § (2) és (3) bekezdésekben foglalt előírások. 

 
Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék 

kezelésének, égetésének szabályai 
9. §. 

 



(1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék feldolgozásáról 
elsősorban komposztálással kell gondoskodni. 

(2) Külterületen - kivéve a védett természeti területeken - a mezőgazdasági termelés során 
keletkező növényi hulladék égetése csak október 1. és április 30. között lehetséges, ha 
az illetékes szakminisztérium tűzgyújtási tilalmat erre az időszakra nem rendel el. 
Amennyiben az időjárási viszonyok ezt indokolttá teszik kivételesen az égetés 
engedélyezhető május 31-ig. 

(3) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot nem tartalmazhat ( 
veszélyes hulladék, műanyag, gumi, vegyszer, festék, illetve ezek maradékai.) 

(4) Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi eredetű hulladékot belterületen 
égetni tilos. 

(5) Szeles időben égetni tilos. 
(6) Külterületen tüzet gyújtani csak úgy szabad, hogy a környezetére tűz- és 

robbanásveszélyt ne jelenthessen. Továbbá tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad. 
(7) Veszély esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani, a parázslást 

meg kell szüntetni.  
(8) A tüzelés helyszínén olyan eszközöket illetőleg felszereléseket kell készenlétben 

tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, eloltható.  
 

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályok 
10. § 

 
(1) Avar és kerti hulladék feldolgozása elsősorban komposztálással történhet.  
(2) A város azon részein, ahol az (1) bekezdés szerinti feldolgozás nem oldható meg, Eger 

város lakosságának lehetősége van havonta egyszer ingyenesen 1 m3 mennyiségig 
hulladékot elhelyezni az Eger, Szalóki úton található városi hulladéklerakó telepen  

(3) Avar és kerti hulladék égetése Eger város belterületén tilos. 
(4) A kerti hulladékok kezeléséről vagy hasznosításáról az ingatlan tulajdonos, illetve 

használó köteles gondoskodni. 
 

Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó 
helyi szabályok 

11. §. 
 

(1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, zárt állapotban 
szabad szállítani, illetőleg tárolni. 

(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, 
terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni, közterület esetén a közterület-
foglalási engedélyben előírt időpontig el kell távolítani a munkavégzés helyszínéről 
vagy zárt konténerbe kell tárolni. 

(3) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tárolóban szabad szállítani, illetve tárolni.  
(4) Eger város közigazgatási területén belül a kevesebb porképzéssel járó mezőgazdasági 

művelést, (gyepesítés) erdőtelepítést szorgalmazni kell. 
 

 Parlagfű elleni védekezés 
12. § 

 
(1) Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén a jogi és természetes személyek, 

valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a tulajdonukban     
( kezelésükben, használatukban ) a bérlők a bérleményükben lévő ingatlanokat 



kötelesek úgy gondozni, hogy azok az allergiakeltő növényektől, különös tekintettel a 
parlagfűtől mentesek legyenek. 

(2) A parlagfű irtását a felismerhetőség időszakától mechanikai eszközökkel, illetve 
engedélyezett gyomirtó szerek felhasználásával esetleg legeltetéssel kell elvégezni. 

(3) Vegyszeres gyomirtás estében a kereskedelmi forgalomban kapható gyomirtó szerek 
csomagoló anyagán feltüntetett felhasználási javaslat az irányadó. 

(4) A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásának,  
továbbá a parlagfű okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalóknak a lakosság körében történő tudatosításáról az Önkormányzat szórólapok 
útján gondoskodik. A parlagfű visszaszorítással kapcsolatos tájékoztatásokhoz igénybe 
kell venni a tömegkommunikációs eszközöket. 

 (5) A lakosság aktivitását fokozó akciókat kell szervezni a parlagfű mentesítésre. 
 

A rendelet betartásának ellenőrzése és 
szabálysértési rendelkezések 

13. §. 
 
(1) Az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely a levegővédelmi követelményeket nem teljesíti, bírsággal4 
sújtható. 

(2) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal, vagy 10.000 Ft-ig 
terjedő helyszíni bírsággal sújtható az, aki a rendelet 7.§,(1),(2), és (4) bekezdésben, 
8.§ (1),(3) bekezdésben, 9. §, 10. §, 11.§, 12.§.(1) bekezdésben foglalt 
rendelkezéseket megszegi.  

(3) Azokon a területeken, ahol a parlagfű irtási kötelezettségnek a szabálysértési eljárás 
lefolytatásától számított 15 napon belül sem tesznek eleget, a terület tulajdonosa 
/kezelője/, bérlője költségére a terület parlagfűtől való mentesítési munkáját a jegyző 
elvégezteti. 

(4) A parlagfű elleni védekezési kötelezettségüket nem teljesítők ellen 20.000-2.000.000 
Ft-ig terjedő növényvédelmi bírság szabható ki – a rendeletben (3) bekezdésben 
megfogalmazott közérdekű védekezés végrehajtása mellett. 

(5)  A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 
 

14.§. 
 
 

E rendeletben nem szabályzott kérdésekben a levegő tisztaságának védelme érdekében, a 
levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Kormány rendelet 
szabályait kell alkalmazni. 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően 
folyamatba tett ügyekben kell alkalmazni.  
Jelen rendeletet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004.június 3-i ülésén fogadta el. 
 
 
 
 Dr. Nagy  Imre s.k. Dr. Estefán Géza s.k. 
 polgármester jegyző 
 
 
 



421/2001. (II. 14.) sz. Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról 
8. sz. melléklete szerint. 
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