
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
16/2005. (IV.20.) sz. rendelete 

a levegõ minőségének védelmével kapcsolatos 
helyi szabályokról 

 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környe-
zet 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 és hatálya 

 
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 levegõ jó állapo-
tának megõrzése a helyi levegõvédelmi követelmények szabályozásá-
val. 
 

2. § 
 

A rendelet hatálya Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a 
jogi személyekre, a jogi személyiség nélküli szervezetekre és a magán-
személyekre terjed ki. 
 

Fogalom meghatározások 
 

3. § 
 

A rendelet alkalmazása szempontjából: 
(1) környezeti levegõ (a továbbiakban: levegõ ): a légkör egésze, a zárt 

terek levegõjének kivételével; 
 
(2) levegõ terhelés (emisszió): valamely anyag vagy energia levegõbe 

juttatása; 
 
(3) levegõ szennyezés (légszennyezés): légszennyez õ anyagnak a 

légszennyezõ anyag kibocsátási határértéket meghaladó mértékû 
levegõ be bocsátása; 

 
(4) légszennyezettség (immisszió): a levegõben a levegõterhelés hatá-

sára kialakult légszennyezõ anyag koncentrációja, beleértve a lég-
szennyezõ anyag adott idõtartam alatt felületekre történt kiülepedé-
sét is; 



 2 

 
(5) levegővédelmi követelmény: minden olyan, a levegõ terhelését, az 

azt okozó tevékenységet és létesítményt, valamint a légszennye-
zést, továbbá a légszennyezettséget érintõ intézkedés, elõírás, tila-
lom, amely hatósági határozaton alapul, vagy amelyet jogszabály ír 
elõ ; 

 
(6) elérhetõ legjobb technika: a korszerû technikai színvonalnak megfe-

lelõ módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsá-
tások megelõzése és – amennyiben ez nem valósítható meg – a ki-
bocsátások csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt 
hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátási 
határértékek megállapításának alapjául szolgál. Az elérhetõ legjobb 
technika meghatározásának szempontjait a 21/2001. (II. 14.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. sz. melléklete tar-
talmazza. 
- A technika fogalmába beleértendõ az alkalmazott technológia 

és módszer, amelynek alapján a berendezést (technológiát, lé-
tesítményt) tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik és mûkö-
dését megszüntetik. 

- Az elérhetõ technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetõvé 
teszi az érintett ipari  ágazatokban történõ alkalmazását, elfo-
gadható mûszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe vé-
ve a költségeket és elõnyöket, attól függetlenül, hogy a techni-
kát az országban használják, vagy állítják elõ , amennyiben az 
az üzemeltetõ számára ésszerû módon hozzáférhetõ . 

- A legjobb technika azt jelenti, hogy a leghatékonyabb a környe-
zet egészének magas szintû védelme érdekében; 

 
(7)  avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi 

maradványok   (a továbbiakban: kerti hulladék); 
 
(8) hasznosítás: a kerti hulladék komposztálása, 
 
(9) építmény helye szerinti építési övezet: a hatályos építési elõírá-

sokban és  szabályozási tervekben megjelölt azon építési övezet, 
ahol az építési, fennmaradási, használati mód változtatási, hasz-
nálatba vételi engedélyezési eljárásban érintett építmény található, 

 
(10) meglévõ tüzelõberendezés: e rendelet hatályba lépése elõtt enge-

délyezett,  létesített tüzelõberendezés, 
 
(11) új tüzelõberendezés: e rendelet hatályba léptetését követõen en-

gedélyezett, létesítendõ tüzelõberendezés. 
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A levegõminõség védelmének helyi általános szabályai 

 
4. § 

 
A helyi levegõvédelmi követelményeket a helyi környezetvédelmi, illetve 
társadalmi, gazdasági programokban, tervekben, településrendezési, 
szabályozási tervekben és a mûszaki tervezésben, hatósági eljárások-
ban érvényesíteni kell. 
 

5. § 
 

Levegõterhelést okozó tevékenységet, technológiát és technológiai be-
rendezést úgy kell megtervezni, kialakítani, mûködtetni és fenntartani, 
hogy abból a lehetõ  legkevesebb légszennyezõ anyag kerüljön a kör-
nyezetbe. 
 
 

A háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre 
vonatkozó szabályok 

 
6. § 

 
(1)  Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban és más létesítmé-

nyekben csak megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben és 
csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad 
elégetni. 

 
(2)  A fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, 

festéket, festékkel vagy vegyszerrel kezelt fahulladékot, olajos fű-
részport stb. égetni tilos. 

 
(3) A jegyzői hatáskörbe tartozó háztartási és az 500 kW névleges 

bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, - kizá-
rólag füstgázt kibocsátó- berendezések forrásait úgy kell üzemel-
tetni, hogy azok káros levegőszennyezést ne okozzanak. Ezekben 
a tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélye-
zett tüzelőanyagot szabad elégetni. 

 
(4) Hulladékok (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes egyéb 

hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.) nyílt téri, illetőleg 
háztartási tüzelőberendezésben történő égetése tilos. 

 
(5) A háztartásban, kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszé-

lyesnek nem minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben 
történő égetése külön engedély nélkül végezhető. 
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Levegőterhelést okozó energiatermelő berendezésekre vonatkozó 

levegővédelmi követelmények 
 

7. § 
 

(1) Energiatermelő, - ellátó berendezést úgy kell megtervezni, kiválasz-
tani, kialakítani és üzemeltetni, hogy a környezet egészének magas 
szintű védelme érdekében az a lehető legkisebb mértékű levegő-
terhelést okozza. 

 
(2) A már működő ilyen rendszerek megváltoztatása (különösen a be-

rendezések cseréje és az energiahordozó váltása) - az elérhető 
legjobb technikát figyelembe véve - nem járhat a levegőterhelés 
növekedésével, azaz a helyileg kibocsátott légszennyező anyagok 
fajlagos mutatószámai a teljesítményre, a megtermelt energiára 
vonatkozóan egyetlen szennyezőanyag tekintetében sem növe-
kedhetnek. 

 
(3) Új létesítmények kialakításakor vagy a meglévő rendszerek átalakí-

tásakor az elérhető legjobb technikával megvalósítható, helyi 
emisszióval nem járó rendszereket (különösen távhőt, geotermikus 
energiát, napenergiát használó berendezéseket), vagy – ennek hi-
ányában – a lehető legkisebb helyi emisszióval járó energiatermelő 
, energiaellátó rendszereket kell alkalmazni. 

 
A levegõ minőségének védelmével kapcsolatos eljárási szabályok 

 
8.§ 

 
(1) A levegővédelmi követelmények betartásának ellenőrzése céljából az 

50-500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű tüzelő - és egyéb, ki-
zárólag füstgázt kibocsátó berendezés (továbbiakban: tüzelőberen-
dezés) létesítését és meglévő tüzelőberendezés átalakítását, tüzelő-
anyagának megváltoztatását a tüzelőberendezés létesítője a jegyző-
nek – mint elsőfokú környezetvédelmi hatóságnak – köteles bejelen-
teni. A bejelentési kötelezettség szempontjából az azonos helyrajzi 
számú ingatlanon található tüzelő berendezések névleges bemenő 
teljesítményének összegét kell figyelembe venni.  

 
(2) 500 kWth-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőbe-

rendezés esetén a Kormányrendelet idevonatkozó rendelkezései 
szerint kell eljárni. 
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9.§ 

 
(1) Új építmény 50-500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű tü-

zelõberendezése(i) 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 kielégítése a léte-

sítés helyétől számított 500 m-en belül milyen energiahordozó-
val biztosítható.(vezetékes energia-hordozó esetén a szolgálta-
tó(k) nyilatkozatának csatolásával), 

c.) a tüzelőanyag vagy az energiahordozó megjelölése és a válasz-
tás indoklása, 

d.) a tüzelőberendezés típusa, műszaki adatai, működés időtarta-
ma, napi és éves tervezett átlagos- illetve csúcsfogyasztása, 

e.) a tervezett tüzelőberendezések légszennyezőanyag kibocsátá-
sának (légszennyező anyagok fajtája, várható koncentrációja, 
fajlagos mennyisége) meghatározása. 

 
(2) A meglévő 50-500 kWth névleges bemenő hőteljesítményű tüzelő-

berendezés tüzelőanyagának megváltoztatásáról szóló bejelen-
téshez csatolni kell: 
a.) a jelenlegi és a tervezett tüzelőanyag-ellátás ismertetését, a tü-

zelőanyag-váltás indoklását, 
b.) a szolgáltatói nyilatkozatokat, 
c.) a meglevő és a tervezett tüzelőberendezés (1) bekezdés 

d.) és e.) pont alatti adatait a légszennyező anyag kibo-
csátás változásának összehasonlításával, 

d.) a kéményseprő-ipari közszolgáltató kéményvizsgálati jegyző-
könyvét és terhelhetőségi szakvéleményét. 

 
(3) Vitás ügyben vagy panasz esetén műszeres méréssel is alá kell támasz-

tani a tüzelőberendezések emisszióját 
 

10.§ 
 
A jegyző – mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság – a háztartási be-
rendezések forrásaival, valamint a 500 kWth névleges bemenő hőtelje-
sítményt meg nem haladó tüzelőberendezések forrásaival kapcsolatos 
levegőtisztaság-védelmi ügyekben eljárva: 
a.) ellenőrzi a megállapított levegővédelmi követelmények betartását;  
b.) hatáskörén belül a levegőtisztaság-védelmi előírások megszegői-

vel szemben a Kormányrendelet 8. sz. melléklete szerinti bírságot 
szab ki és hatósági intézkedést kezdeményez;  

c.) hatósági intézkedést kezdeményez a levegőtisztaság-védelem ér-
dekében más hatóságoknál és egyéb szerveknél. 
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11. § 

 
(1) Nem adható építési, fennmaradási, használati mód változtatási, 

használatbavételi engedély az építményre akkor, ha az építmény 
helye szerinti építési övezetben (melyet a 21/ 2004.(VII.6.) önkor-
mányzati rendelettel jóváhagyott Miskolc Megyei Jogú Város Sza-
bályozási Terve állapít meg) rendelkezésre álló energiahordozók 
közül kiválasztott energiahordozóval tervezett, elérhető legjobb 
technikával megvalósítható fűtő -, energiatermelő berendezés nem 
a lehető legkisebb helyi levegõ szennyező anyag kibocsátású, illető-
leg ha a fűtési mód megváltoztatásával a meglevőnél fajlagosan 
nagyobb mennyiségű helyi levegõ szennyezőanyag kerülne kibo-
csátásra, azaz ha az építmény nem felelne meg a 7..§(1)-(3) be-
kezdésekben foglalt követelményeknek, illetve a tüzelőberendezés 
és a fűtési mód megválasztásánál nem teljesülnek a 7. § (2) és (3) 
bekezdésekben foglalt előírások. 

 
(2) Az (1) bekezdésben rögzített előírások lakóépületekre abban az 

esetben vonatkoznak, ha azok lakásszáma négynél több, 
 

 
Avar és kerti hulladék nyílttéri égetése 

 
12. § 

 
A kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell. 
 

13. § 
 
(1) A város azon – hulladékkezelési közszolgáltatásba bekapcsolt - te-

rületein, ahol a 12.§ szerinti hasznosítás (komposztálás) nem oldha-
tó meg és az égetése is tilos, az avart és kerti hulladékot kommuná-
lis hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyezni. 

 
(2) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásba (továbbiak-

ban: közszolgáltatás) be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék 
kezeléséről vagy hasznosításáról az ingatlantulajdonos, illetve a 
használó köteles gondoskodni. 
Ezeken a területeken a kerti hulladék égetése – a 14.-17.§-okban 
foglaltak betartásával – megengedett. 
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14. § 

 
(1) A közszolgáltatásba bekapcsolt területeken a kerti hulladék ége-

tése április és november hónapban – a (2) és (3) bekezdésben 
foglaltak kivételével - megengedett. 

 
(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a Munka Törvénykönyvé-

ben meghatározott munkaszüneti napokon a város teljes közigaz-
gatási területén. 

 
(3) A város közterületein (utak, terek, parkok, lakótelepi zöldterületek, 

stb.) egész évben tilos az avar és kerti hulladék égetése. Ezekben 
az övezetekben az avart és kerti hulladékot a kommunális hulla-
dékgyűjtő edényekben kell elhelyezni 

 
 

15. § 
 

(1)  Az égetést a reggeli és esti talajközeli inverzió (levegőréteg hő-
mérsékleti változásai) miatt 10,00 - 16,00 óra közötti időszakban 
lehet végezni, szélcsendes időben.  

 
(2)  Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad 

elégetni, ahol az égetés és annak hőátadása a személyi biztonsá-
got és az emberi egészséget nem veszélyezteti, vagyoni és kör-
nyezeti kárt nem okoz. 

 
(3)  A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója 

köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és fel-
szereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése 
megakadályozható, illetőleg az eloltható. 

 
(4)  Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg 

kell szüntetni. 
 
 

16. § 
 

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari 
eredetű hulladékot (háztartási, ipari, veszélyes és nem veszélyes 
egyéb hulladékok, műanyag, gumi, vegyszer, festék stb.)  
A tűz élesztésére, szítására kőolajszármazékot (benzin, gázolaj, petró-
leum, stb.), vagy egyéb vegyszert használni tilos. 
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17. § 

 
(1) A hatóságilag elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól a rende-

let nem ad felmentést. 
 
(2)  Az országosan elrendelt – erdőterületekre és azok 200 m-es kör-

nyezetére vonatkozó – általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet 
ugyancsak nem ad felmentést. 

 
Porképző és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok 

 
18. § 

 
(1) Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített pony-

vával, nedvesített állapotban szabad szállítani, illetőleg tárolni. 
 
(2) Építésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál kelet-

kezett port, terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíte-
ni. 

 
(3) Az építési és bontási munkálatokat végző szállító járművek okozta 

sárfelhordás folyamatos takarításáról a kivitelezőnek gondoskodnia 
kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának megelőzése érdek-
ében. 

 
(4) Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tárolóban szabad szállítani, 

illetőleg tárolni. 
 
(5) A keletkező por képződésének megakadályozása érdekében töre-

kedni kell, hogy a fedetlen talajterületek növényzettel borítottak le-
gyenek. Az építési területek végleges rendezését és parkosítását az 
építkezés befejezésével együtt kell biztosítani. A jegyző a kertészeti 
munkák elvégzését előírhatja. 
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Vegyes rendelkezések 

 
19. § 

 
(1) A rendeletben foglalt előírások betartását a Jegyző a Polgármes-

teri Hivatal útján ellenőrzi 
 
(2) Az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a levegõ védelmi köve-
telményeket nem teljesíti, a Kormányrendelet 8. számú melléklet-
ében meghatározott bírsággal sújtható. 

 
(3) Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal, vagy 

10.000 Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható az, aki a rendelet 
6., 13.-16.,valamint 18.,paragrafusaiban foglalt rendelkezéseket 
megszegi.  

 
(4) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik. 
 
(5) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a levegő tisztasá-

gának védelme érdekében a levegő védelmével kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet szabá-
lyait kell alkalmazni. 

 
20.§. 

 
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatály-
balépést követően indult ügyekben kell alkalmazni. E rendelet hatályba-
lépésével egyidejűleg az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről 
szóló 26/1992.(X.12.) számú önkormányzati rendelet, valamint a ház-
tartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló 49/1993.(IX.29.) számú önkormányzati rendelet 
hatályát veszti. 
 
 
 
Miskolc, 2005. április 14. 
 
 
 
Dr. Mészáros Miklós      Káli Sándor 
        jegyző       polgármester 
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