
RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
15/2010. (VI. 23.) önkormányzati rendelet 

r e n d e l e t e 

A helyi környezet védelemről
(egységes szerkezetbe foglalva 2012. május26.)

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv. 46 § (1) bekezdés  c.) 
pontjában kapott  felhatalmazás  alapján -  figyelemmel  a szabálysértésekről  szóló l999.  évi 
LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésére - a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi 
LXV  tv.  16  §  (1)  bekezdésében  biztosított  feladatkörében  eljárva  Révfülöp  Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testülete a következő rendelet alkotja:  

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja, hogy Révfülöp nagyközség közigazgatási területén a köztisztaságot 
fenntartsa,  az  ezzel  kapcsolatos  feladatokat,  kötelezettségeket  és  tilalmakat  a  helyi 
sajátosságoknak megfelelően rendezze.
(2)  A köztisztaság  és  a  települési  környezet  fenntartása  elsőrendű közegészségügyi  érdek, 
ezért  ennek előmozdításában mindenki  köteles hathatósan közreműködni,  a szennyeződést, 
fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

Ingatlanok és közterületek tisztántartása, fenntartása és kezelése

2. § (1) A község belterületén lévő helyi közutak, terek, sétányok, parkok, játszóterek, közcélú 
zöldterületek gondozásáról, tisztántartásáról, e  helyeken keletkező szemét elszállításáról az 
önkormányzat településgazdálkodási részlege gondoskodik.
A gondozás magába foglalja a fák gallyazását, fű nyírását, növények ápolását, felszerelési-, 
műtárgyak állagmegóvását, karbantartását, felújítását.
(2)  A  magántulajdonban  lévő  épületek  (családi  és  üdülőházak)  beépített  és  beépítetlen 
területek  tisztán,  rendben  tartásáról  az  ingatlan  tulajdonosa  (használója,  bérlője)  köteles 
gondoskodni. Különösen fontos:

a) az  épületek,  kerítések,  kapuk,  bejárati  ajtók,  külső  üvegfelületek  gondozott 
megjelenése érdekében azok rendszeres tisztán és rendben tartása

b) udvarok, kertek gyommentes tisztántartása.
(3) A gazdálkodó szervezetek, intézmények, vállalkozók kötelesek továbbá

a) a  telephelyeik  belső  rendjének  megfelelő  kialakítására,  tisztaságuk  folyamatos 
megoldására,

b) a telephely közvetlen – kerítésen kívüli – környezetének állandó tisztántartására.
(4) Az ingatlanok tulajdonosai (bérlői, használói) kötelesek gondoskodni:

a) az ingatlanuk mentén lévő járdaszakaszok, valamint az ingatlan telekhatára és a járda 
közötti  közterület  tisztántartásáról,  (ezen  kötelezettségek  a  bekerített  vagy be  nem 
kerített üres,   használaton kívül álló ingatlanokra is kiterjed),

b) az ingatlan melletti nyílt csapadékvíz-elvezető árokból (a gyűjtőárok kivételével)  – a 
víz természetes folyását akadályozó – hulladék, szemét, hordalék, iszap eltávolításáról, 
az árok karbantartásáról,

c) télen  a  síkossá  vált  járdaszakasz,  ennek hiányában  ingatlana  előtti  területi  szakasz 
hótól, jégtől való megtisztításáról, csúszásgátló anyaggal történő felszórásáról,
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d) az ingatlant  közvetlenül  határoló közterületen telepített  növényzet  gondozásáról,  az 
ingatlana  előtti  területen  lévő  és  közterületre  kinyúló,  kihajló  fák,  bokrok  és  más 
növények, valamint az élő sövény metszéséről, nyírásáról, gallyazásáról.

3. § (1) Az építési területek tisztaságáért és az építési tevékenységből származó szennyeződés 
eltakarításáért – a felvonulási létesítmények eltávolításáig – a mindenkori generálkivitelező 
felelős.
(2) Építési, bontási egyéb anyagot közterületen tárolni csak külön engedéllyel lehet.
(3)  A nem lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  (üzletek,  vendéglátóhelyek  stb.)  előtti  járda, 
parkolóhely,  zöldsáv,  árok rendben és  tisztántartása  és  hulladék eltávolítása,  elszállítása  a 
helyiség  használójának  feladata,  kötelessége.  Köteles  gondoskodni  továbbá  a  helyiség 
környékének (10 méteres körzetben) tisztán és rendben tartásáról,  az árusításból keletkező 
hulladék  és  egyéb  szemét  összegyűjtéséről  és  elszállításáról,  tekintet  nélkül  arra,  hogy  a 
szemét üzleti tevékenységéből keletkezik-e vagy sem.

4. §  (1) A kijelölt utcai és egyéb elárusító helyeket és környékét a használó köteles tisztítani, 
keletkezett hulladékot tárolóedényben gyűjteni és elszállításáról gondoskodni.
(2) Környezetszennyező anyagot (az üzleti tevékenységből származó szennyvizet – felmosó 
víz,  mosogatóvíz,  elhasznált  olaj,  zsír  –,  eldugulás  vagy  rongálódás  okozására  alkalmas 
anyagot  –  szemetet,  törmeléket,  iszapot,  hulladékot,  robbanásveszélyes  anyagot)  a 
közcsatorna víznyelőjébe és nyílt csapadékvíz elvezető árokba szórni, önteni vagy bevezetni 
tilos.
(3) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék be 
és az érintett szállítási útvonalon a szállítmányokból semmi ne hulljék ki. Könnyen kihulló 
anyagok (homok, murva, beton, salak, szén, stb.) csak olyan járművön  szállítható, amelynél a
lehullás megakadályozása biztosított.
(4)  Ha bármilyen  szállítmány fel,  vagy lerakásánál,  szállításánál  köz-,  vagy magánterület 
beszennyeződik,  a szennyeződés előidézője köteles azt  a fel-,  vagy lerakás elvégzése után 
nyomban megtisztítani.
(5) A közterületek rendeltetéstől eltérő célra történő használatáról,  annak engedélyezéséről, 
valamint a fizetendő díjakról a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 
11/2010. (VI.2.) önkormányzati rendelet  rendelkezik.

Csapadék-, szennyvízelvezetés, vízvédelem

5.  § (1)  Szennyvizet  a  meglévő  szennyvízhálózatba  kell  vezetni.  A  kiépített  és  üzemelő 
csatornahálózatra  az érintett  (beépített)  ingatlantulajdonosok kötelesek rákötni.
Szennyvízcsatorna hiányában közműpótló zárt szennyvíztárolóba kell vezetni a szennyvizet, 
melyből a szippantott kommunális szennyvíz rendszeres ürítéséről az ingatlan tulajdonosának, 
használójának kell gondoskodni. 
(2)  Kommunális szennyvizet, egyéb szennyező anyagot (mérgező anyag, veszélyes hulladék, 
motor-, kazán olaj)   közterületi csapadékvíz-elvezető és csapadékvíz-szikkasztó csatornába 
vezetni, leengedni, kiönteni tilos.
(3)  Csapadékvizet,  talajvizet  szennyvízcsatornába  vezetni  tilos.  Tilos  továbbá  a 
szennyvízcsatornába  a  csatornarendszerre,  a  tisztítási  technológiára  veszélyes  anyagot 
(savat, lúgot, maró hatású folyadékot, olajat, növényvédő szert, nehézfémeket)  beengedni. 
(4) A folyékony hulladékot a földekre kiengedni, kilocsolni tilos.
(5)  Vízfolyások,  nyílt  csapadékvíz  elvezető  árkok  szennyezése,  ezekbe,  valamint  ezek 
partjaira hulladék és törmelék lerakása tilos.
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6. § (1) Ásott és fúrt kút létesítése csak létesítési engedély alapján lehetséges. 
(2) Ásott vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes mérgező hulladékot juttatni tilos. 
(3) A közkutak, közkifolyók vizét nagy tételű (50 litert meghaladó) víz kivételre, öntözésre 
használni tilos. 
(4) Tilos a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatni, a 
vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni. A károkozó köteles az eredeti állapot 
visszaállítására, a károk megtérítésére is.

7.  § (1)  Szemetet  vagy  egyéb  háztartási,  építési  hulladékot,  szennyvizet;  egészségre, 
környezetre ártalmas (mérgező, fertőző)  anyagot a Balatonba vagy közvetlen vízgyűjtőjébe 
kivezetni,  vagy kiönteni,  lerakni  tilos.  Ez  a  tilalom vonatkozik  a  kikötők  (hajó,  vitorlás, 
csónak), stégek és víziállások használóira is.
(2) A partra kihordott,  illetve közvetlenül a vízparton,  továbbá a parti víz sávján található 
szemét,  uszadék  és  hulladék  eltávolításáról  és  elszállításáról  az  érintett  parti  ingatlanok 
tulajdonosai, használói kötelesek gondoskodni.
(3)  Viziállást  a  parton  kizárólag  szeptember  15-től  május  15-ig  lehet  tárolni  közterület 
foglalási engedély birtokában.
(4)  Horgászcsónak  és  használaton  kívüli  víziállás  közforgalmú   szárazföldön  történő 
tárolására engedély nem adható, ezen magatartás tilos.

A levegő tisztaságának védelme, 
avar és kerti hulladék nyílttéri égetése

8.  § (1) A levegő tisztaságvédelmi  követelményeinek érvényre  juttatása érdekében a  kerti 
hulladékot  elsősorban  hasznosítani  (komposztálni)  szükséges,  vagy  beszántani,  beásni  a 
termőhelyen. 
A komposztáló helyet úgy kell kialakítani, hogy a szomszédos ingatlanok lakóit a szaghatás 
ne zavarja. 
(2) Kerti hulladéknak minősül a falomb, kaszálék (fű), nyesedék (pl. venyige) egyéb növényi 
maradványok.  
(3) Az égetéssel  történő megsemmisítés során avart és kerti hulladékot csak jól kialakított 
tűzrakó helyen szabad égetni, úgy hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, ne 
veszélyeztesse, az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
Az égethető kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű veszélyes 
hulladékot (pl. gumi, műanyag, PVC,vegyszer, festék, veszélyes hulladék).  
(4) Tűzet gyújtani  és égetni  száraz és szeles időben tilos. A  tartós füstölés nem megengedett. 
Kerti hulladékot nyers, vizes állapotban égetni, a gyors égést gázolajjal, egyéb szénhidrogén 
termékkel elősegíteni minden időszakban tilos. 
(5) A kerti hulladékot  égetni  október 1-től május 15-ig  lehet  -  vasárnap és ünnepnap 
kivételével -.  Minden  más időszakban az égetés tilos. 
(6) Az égetés nagykorú cselekvőképes személy felügyelete mellett,  a látási viszonyok és a 
talaj-közeli légmozgások miatt 10.00  és 16.00  óra között történhet.  

9. § (1) A szabadban tüzet gyújtani és tüzelőberendezést használni csak  úgy lehet, hogy a 
környezetére  tűz- vagy robbanásveszélyt  ne okozzon, a közúti  közlekedést  ne zavarja.  Az 
égetés során a tűzvédelmi szabályokat be kell tartani.
(2) A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén a tüzet azonnal el kell 
oltani.  A tüzelés  színhelyén  olyan  eszközöket  és  felszereléseket  kell  készenlétben  tartani, 
amelyekkel  a  tűz  terjedése  megakadályozható,  illetőleg  a  tűz  eloltható.  Az égetést  végző 
személy a tűzrakó hely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni.

3



(3)  A hatóságilag  elrendelt  általános  tűzgyújtási,  tűzrakási  tilalom alól  e  rendelet  nem ad 
felmentést. 

A táborozásra, valamint a lakókocsi és üdülősátor elhelyezésére 
vonatkozó előírások

10. §  (1) A sátortáborozásra kijelölt helyeken kívül – a lakó- és üdülőtelkek kivételével – 
táborozni és sátortábort létesíteni tilos.
(2)  Lakókocsiban,  lakóautóban,  személygépkocsiban  közterületen,  parkolóban  és 
zöldterületeken táborozni tilos.
(3) Lakókocsi és üdülősátor egyedi telken – átmeneti tartózkodás céljára – történő felállítása 
a legalább 700 m-es területnagyságú ingatlanon történhet „Az Országos településrendezési és 
építési  követelményekről”  szóló  módosított  253/1997.  (XII.20.)  Korm.  rendelet 
(továbbiakban: OTÉK)  43. §-ában foglaltak fennállása és biztosítása esetén.
(4)  Egyedi  telken  a  (3)  bekezdésben  írtak  figyelembevételével  is  maximum  3  egység 
lakókocsi vagy üdülősátor helyezhető el.

Növényvédelem, a növények telepítési távolsága, 
a parlagfű irtása

11. § (1) A település  területén  ingatlannal  rendelkező tulajdonos (haszonélvező,  használó, 
bérlő)   kötelessége  házi  kertjének,  beépítetlen  területének,  mezőgazdasági  művelési  ágú 
ingatlanának  rendben  tartása,  az  időszerű  mezőgazdasági  munkák  rendszeres  elvégzése 
(különösen  a  mezőgazdasági  növényeket  pusztító  állati  kártevők,  betegségek  és 
gyomok/károsítók  kiirtása, elterjedésének megakadályozása, a károsítók elleni védekezés). 
(2) A rendszeres gyomirtás és kaszálás akkor is kötelessége a földdel rendelkezőknek, ha a 
területen mezőgazdasági termelést nem folytatnak (beépítetlen építési telkek esetén).
(3)  Az ingatlan  tulajdonosok kötelesek  a  területükön  lévő  kiszáradt  fákat  –  a  baleseti  és 
biztonsági szabályok betartása mellett – kivágni. 
(4)  Az  ingatlan  előtti  közterületre  az  önkormányzat  beleegyezésével,  a  közlekedés 
beláthatóságát nem zavaró módon ültethető fa, cserje, bokor. A fák elsősorban őshonos, nem 
tájidegen, középmagasra növő fák lehetnek. Tilos az allergén fák (nyár) utcára ültetése. 
A kiültetett  fák gondozásáról,  ápolásáról,  a légvezetéket  veszélyeztető ágak lemetszéséről, 
eltávolításáról az köteles gondoskodni, akinek az ingatlana előtt van a fa.   

12. § Az ingatlan határától a legkisebb ültetési (telepítési) távolságot e rendelet 1. melléklete 
tartalmazza.

13. § (1)  A  parlagfű okozta allergiás betegségek csökkentése érdekében a parlagfű irtása, 
visszaszorítása kötelessége a település területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, 
tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezeteknek  (továbbiakban: kötelezetteknek).
(2) Kötelezettek a tulajdonukban (kezelésükben, használatukban; a bérlők a bérleményükben) 
lévő területet kötelesek a virágzó parlagfűtől mentesen tartani.
(3)  A  parlagfű  irtásáról  –  virágzás  előtt  –  az  időjárástól  függő  gyakorisággal  kell 
gondoskodni.
(4) A területen található parlagfű irtását a lehetséges eszközök (mechanikus, vegyszer, illetve 
engedélyezett készítmények, peszticidek) felhasználásával kell elvégezni.
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14. § (1) A parlagfű felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyével, irtásával, továbbá a 
parlagfű  okozta  allergiás  megbetegedéssel  kapcsolatos  legfontosabb  tudnivalók  lakosság 
körében  történő  tudatosításáról  az  önkormányzat  szórólapok  által,  valamint  képújság 
igénybevételével gondoskodik.
(2) A szórólap mintáját a 2.melléklet tartalmazza.

Szabálysértési rendelkezések1

15. §2 
Záró rendelkezések

16. § (1) A rendelet 2010. július 1-én lép hatályba.  
(2)  E  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  „A  helyi  környezetvédelem 
szabályairól,  a  közterületek  és  ingatlanok  rendjéről,  az  állat  és  ebtartásról”  szóló  9/2003. 
(V.26.) önkormányzati rendelet.

      Miklós Tamás           Hamarné Szöllősy Emilia 
       polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:A rendelet kihirdetve:2010. június 23.

Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva 2012. május 26.

Tóthné Titz Éva
jegyző

1-2  Hatályon kívül helyezte a 10/2012.(V.25.)önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatálytalan: 2012. május  
26-tól.
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1. melléklet 
     a 15/2010. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez

Az ingatlan határától a legkisebb ültetési (telepítési) távolság

1.) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan telekhatárától:

a.) belterületen
- szőlő,  valamint  3  méternél  magasabbra  nem  növő  gyümölcs  és  egyéb  bokor 

(élősövény) esetén 1 méter
- 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa esetében 1,50 méter
- 3  méternél  magasabbra  növő gyümölcs  és  egyéb  fa,  valamint  gyümölcs  és  egyéb 

bokor (élősövény) esetén 2,50 méter

b.) külterületen
- gyümölcsfaiskolai  nevelés  alatt  álló  növény,  továbbá szőlő,  köszméte,  ribiszke-  és 

málnabokor esetében 1,50 méter
- minden  egyéb  gyümölcsbokor,  valamint  birs,  naspolya,  birsalanyra  oltott  körtefa 

esetében 2,50 méter
- törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy, szilva, és mandulafa esetében 3,50 méter
- vadalanyra oltott alma és körtefa, továbbá kajszifa esetén 4,50 méter
- cseresznyefa esetén 5,50 méter
- dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 9 méter
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2. melléklet 
a 15/2010. (VI.23.) önkormányzati rendelethez

A parlagfű ártalmairól

Az allergiás megbetegedés korunk NÉPBETEGSÉGE.
Az allergiás megbetegedések közül az allergiás nátha vagy szénanátha emelkedik ki, melynek legfőbb 

kiváltója a PARLAGFŰ (Ambrosia elatior L.), népies nevén vadkender. E növény pollenjeit a 
légáramlás a nagyközség egész területén szétszórja. Egyetlen parlagfű 8 milliárd virágporszemet is 

képes termelni.

A nyálkahártyatünetek a parlagfű virágzási időszakában – júliustól októberig  jelentkeznek a 
betegeknél.

Két fő klinikai megjelenési formája van: az egyik a szénanátha, a másik az asztma bronchiale.

Tünetek:
- erős orrfolyás,
- tüsszögés,
- orr-, szem-, garat-, fülviszketés,
- könnyezés,
- rohamokban jelentkező nehézlégzés,  mely tünetek igen kellemetlenek és a rendkívül  rossz 

közérzeten kívül a munkavégzésben is zavarják a beteget.

A BETEG HOVÁ FORDULJON?
A tünetek jelentkezése esetén gyógykezelés céljából forduljon orvoshoz ! Attól függően, hogy melyik
tünetegyüttes 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 EZ A NÖVÉNY ?
Elsősorban a legmostohább körülmények között lévő talajokon, a beépítetlen, de elhanyagolt építési 
területeken, a gondozatlan parkokban és egyéb gyepes  területeken, a közművek és utak mentén, a 
zártkertek parlagon hagyott részein és az elhanyagolt, nem művelt mezőgazdasági területeken.

IRTÁSA, VISSZASZORÍTÁSA HOGYAN TÖRTÉNJEN?
A parlagfüvet – virágzás előtt – az időjárástól függően a szükséges gyakorisággal végzett kaszálással, 
kapálással, gyomlálással kell irtani.
A parkokban és egyéb területen a gyep jó kondícióban tartása (trágyázás, öntözés, kaszálás) nehezíti e 
veszélyes gyomnövény elszaporodását.
A  parlagfű  vegyszeres  gyomirtása  (elsősorban  mezőgazdasági  területen)  tekintetében  a  Veszprém 
megyei Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó.
A parlagfű kötelező irtását a közigazgatási területén önkormányzati rendelet mondja ki.
Ezúton kérjük nagyközségünk lakosságát és üdülőtulajdonosait,  hogy mindannyiunk egészségének 
védelme érdekében, aktív közreműködésével állítsa meg a parlagfű terjedését.
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