
M Á S O L A T 
Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2016. (I.22.) önkormányzati rendelete 
Vác város füstköd-riadó tervéről 

 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a levegő 
védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  
 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. § 

A rendelet célja 
 
A füstköd-riadó terv célja, hogy rendkívüli intézkedést igénylő légszennyezettség kialakulása esetén 
meghatározza az emberi egészség és a környezet megóvása érdekében teendő szükséges rövid távú 
intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának szabályait. 
 
 

2. § 
A rendelet hatálya 

 
A füstköd-riadó terv hatálya Vác város közigazgatási területére terjed ki. 

 
 

3. § 
A rendelet alkalmazása szempontjából: 

 

(1) A füstköd-riadó fokozatát és az adott fokozathoz tartozó e rendeletben meghatározott intézkedéseket 
a polgármester rendeli el és szünteti meg. 

(2) A füstköd-riadó fokozatai a következők: 

a) tájékoztatási fokozat: amelyben a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a 
lakosság különösen érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira, elrendelésével együtt a 
lakosság azonnali és megfelelő tájékoztatása szükséges; 

b) riasztási fokozat: amelyben a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a teljes 
lakosságra, elrendelésével együtt azonnali korlátozó intézkedéseket kell tenni. 

 



II. FEJEZET 
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 

 
1. Megelőzést szolgáló intézkedések 

 
4. § 

 
(1) A város településszerkezetét meghatározó és befolyásoló tervek, programok, szabályzatok készítése és 

módosítása során kiemelten kell kezelni a települési klíma és levegőminőség javításához fűződő 
szempontokat. 

(2) A közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése érdekében a települési fejlesztési programok és 
beruházások során prioritást kell adni: 
a) az alacsony légszennyezőanyag-kibocsátású közösségi közlekedési módok; 
b) a nem motorizált egyéni közlekedési módok fejlesztésének. 

(3) A fűtési eredetű légszennyezés csökkentése érdekében a települési fejlesztési programok és 
beruházások során prioritást kell adni: 
a) a távfűtéshez kapcsolódó légszennyezőanyag-kibocsátás csökkentésének; 
b) a lakások, intézmények hőszigetelésének és energia-hatékony beruházásoknak; 
c) a lakosság hatékony fűtési módszerekre irányuló ismeretei fejlesztésének. 

 
2. A füstköd-riadó fokozatok elrendelése és megszüntetése 

 
5. § 

A füstköd-riadó elrendelésének és megszüntetésének feltételei 
 

(1) Füstköd-riadót kell elrendelni, ha a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött 
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a 
továbbiakban: határérték rendelet) 3. számú melléklete alapján ezen rendelet 1. számú mellékletében 
feltüntetett legalább egy légszennyező anyag koncentrációja az ott meghatározott időtartamban, az ott 
meghatározott tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket meghaladja.  

(2) A füstköd-riadó tájékoztatási vagy riasztási fokozata elrendelhető egy mérőállomás mérése alapján is, 
ha az országos szennyezettségi helyzet alapján valószínűsíthető, hogy a mért szennyezettség nem 
lokális.  

(3) A tájékoztatási és riasztási fokozat, valamint a riasztási fokozatban hozott intézkedések 
megszüntethetők, ha a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező 
pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló jogszabályban meghatározott légszennyező anyag 
(kivéve ózon) koncentrációja valamennyi folyamatosan működő automata mérőállomáson 3 egymást 
követő egyórás átlagában, illetve PM10 esetében egy nap 24 órás átlagában nem lépi túl a riasztási 
küszöbérték számszerű értékét és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon nem 
várható a levegőminőség romlása. 

 
 
 



 
6. § 

A füstköd-riadó elrendelésének menete 
 

(1) A levegőminőséget mérő automatikus mérőállomás üzemeltetője, a területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóság a tájékoztatási küszöbértékre vonatkozó egyórás, PM10 esetében 24 órás 
átlag elérése esetén telefonon és elektronikus úton tájékoztatást ad a Váci Polgármesteri Hivatal és az 
Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) részére. 

(2) A tájékoztatás tartalmazza: 
a) a szmoghelyzet elrendelését előidéző légszennyező anyag megnevezését, 
b) a légszennyező anyag koncentrációjának mértékegységét és értékét, 
c) az időszakot, amelyre a vizsgálati eredmény vonatkozik. 

 
(3) Az OMSZ az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követően a szálló porra (PM10) vonatkozó 

szmogriadó elrendeléséhez és megszüntetéséhez meteorológiai előrejelzést ad – elektronikus úton – a 
Váci Polgármesteri Hivatal részére. 

(4) Az előrejelzés tartalmazza a szmoghelyzet várható alakulását. 

(5) A tájékoztatásokat a Váci Polgármesteri Hivatal részéről a környezetvédelmi referens fogadja. 

(6) A szmoghelyzet megszüntetéséig a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdésben, 
az OMSZ a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatást folyamatosan, de legalább naponta biztosítja. 

 
 

7. § 
 

(1) A füstköd-riadó fokozatainak elrendelésére és megszüntetésére a polgármester, távollétében a 
polgármestert helyettesítő alpolgármester jogosult. 

(2) A füstköd-riadó fokozatainak elrendelése, valamint megszüntetése a polgármester által kiadott 
sajtóközlemény útján történik. A bejelentést a város honlapján és a helyi médiákon kell megtenni. 

 
8. § 

Tájékoztatási fokozathoz kapcsolódó intézkedések 
 

(1)  Tájékoztatási fokozat esetén a polgármester 

a) tájékoztatja a lakosságot, tekintettel a határérték rendelet szabályaira; 
b) elrendeli az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetésének tilalmát; 
c) felkérést ad ki a szmoghelyzet további romlását megelőző intézkedésekre (a lakosság és a 

légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire), különösen kérve: 
ca) a kedvezőtlenül sok légszennyező anyagot kibocsátó gépjárművek használatának korlátozását, 

különösen a dízel üzeműekét; 
cb) az egyéni gépjárműhasználat mérséklését, lehetőség szerint szüneteltetését, a közösségi 

közlekedés igénybevételének előnyben részesítését; 
cc) a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjárati üzemeltetésének lehetőség 

szerinti mérséklését; 
cd) a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit – hivatkozva azok társadalmi 

felelősségvállalására a kibocsátásuk csökkentésére; 
ce) a lakosságot a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatának mérséklésére az állandó 

tartózkodásra szolgáló helyiségek hőmérsékletének megfelelő hőfokra történő 
maximalizálásával; 



cf) a porképződéssel járó tevékenységek (építkezési munkálatok, építési anyagok szállítása, stb.) 
végzésének kerülését. 

 
 

9. § 
Riasztási fokozathoz kapcsolódó intézkedések 

 
 

(1) Riasztási fokozat esetén a polgármester a 8. § (1) bekezdésben foglaltak szerint jár el. 

(2) Riasztási fokozat esetén az aktuális helyzet jellegét, súlyosságát mérlegelve a polgármester  

a) kötelezheti a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit tevékenységük korlátozására 
vagy felfüggesztésére; 

b) felfüggesztheti a por kibocsátással járó tevékenységek (építkezési munkálatok, építési anyagok 
szállítása, stb.) végzését; 

c) elrendelheti a gépjárművek használatának korlátozását a város közigazgatási határán belül – kivéve 
az M2 gyorsforgalmi úton – oly módon, hogy a szmogriadó fennállása idején csak a korszerű 
környezetvédelmi besorolású, a 4-15. környezetvédelmi osztályba tartozó járművek 
közlekedhetnek a 22 órától 6 óráig tartó időszak kivételével; 

d) elrendelheti az átmenő forgalom kitiltását az M2 elterelő autóút igénybevételével. 
 

(3) Az átmenő forgalom számára engedélyezett útvonalakon történő továbbhaladást rendőri biztosítással, 
elterelést jelző közúti táblák, kordonok kihelyezésével kell elősegíteni úgy, hogy a lezárt területre csak 
a tömegközlekedés és a korlátozás alól mentességgel bíró gépjárművek tudjanak behajtani. 

(4) Mentesülnek a korlátozások alól az alábbi gépjárművek és tevékenységek: 
a) tömegközlekedés céljára szolgáló járművek, 
b) megkülönböztető jelzéssel rendelkező járművek, valamint az ilyen járművek által közrefogott 

járműoszlop; 
c) közfeladat ellátása során a közszükségleti áruszállítás (könnyen romló alapvető élelmiszereket 

szállító járművek), a közszolgáltatás, a posta, a tűzoltóság, a polgári védelem, a rendőrség, a 
katonaság, a katasztrófa-elhárítás, a környezetvédelem és a közegészségügyi szolgáltatás, a 
közlekedési hatóság, valamint a közterület felügyelet gépjárművei, amennyiben jogszabályban 
meghatározott feladataikat teljesítik; 

d) az elektromos meghajtású gépkocsik; 
e) betegszállító és az orvosi ügyelet gépjárművei, gyógyszertárakba és kórházakba gyógyszert, illetve a 

gyógyításhoz szükséges eszközöket, anyagokat szállító járművek, amennyiben feladatukat teljesítik; 
f) a temetkezési szolgálat gépjárművei. 



 
 

3. A füstköd-riadó terv megvalósításában résztvevők 
 

10. § 
 
 
(1) A füstköd-riadó terv intézkedéseinek megvalósításában résztvevő intézmények, azok tevékenységét és 

feladatait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

(2) A füstköd-riadó terv megvalósításában résztvevők kapcsolattartása és tájékoztatása telefonon és 
elektronikus levelezés útján történik. Szükség esetén a polgármester személyes tanácskozást hívhat 
össze. 

(3) A füstköd-riadó terv megvalósításában résztvevők adatait, elérhetőségeit a szmoghelyzet kezeléséért 
felelős környezetvédelmi referens tartja nyilván. Az adatokat rendszeresen ellenőrizni, aktualizálni 
szükséges.  

 
 
 
 

4. A Polgármesteri Hivatal ügyeleti, értesítési rendje szmoghelyzet esetén 
 

11. § 

(1) A füstköd-riadó terv megvalósításában résztvevő munkatársak mobiltelefonjaikat kötelesek 
folyamatosan üzemképes, bekapcsolt állapotban tartani és szmoghelyzet esetén a szükséges 
intézkedéseket megtenni. 

(2) Az érintett osztályok vezetői munkaidőn kívül kötelesek meghatározni az ügyeleti beosztást és a 
helyettesítő személyeket. Aki munkaidőn ügyeletet lát el, telefonját üzemképesen, bekapcsolt 
állapotban tartja és szmoghelyzet esetén a szükséges intézkedéseket megteszi. 

(3) A területileg illetékes környezetvédelmi hatóság és az OMSZ tájékoztatását a szmoghelyzetek 
kezeléséért felelős környezetvédelmi referens fogadja, aki a szmoghelyzet értékelése alapján értesíti a 
füstköd-riadó terv megfelelő intézkedéseinek megvalósításához szükséges résztvevőket. 

 
 
 

5. Eljáró hatóságok és jogkövetkezmények  
 

12. § 
 
E rendeletben foglalt intézkedések végrehajtását, a korlátozások betartását külön jogszabályok alapján a 
területileg illetékes hatóságok ellenőrzik, és a meghatározott intézkedések, elrendelt korlátozások 
megszegőivel szemben külön jogszabály alapján eljárást kezdeményeznek és levegőtisztaság-védelmi vagy 
szabálysértési bírságot szabnak ki. 
 



 
III. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

14. § 
 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 
(2) A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint a jegyző 
gondoskodik. 
 
Vác, 2016. január 21.  
 
 
 

Fördős Attila s.k. Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
polgármester jegyző 

 

 

 

INDOKOLÁS 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint azokon a településeken, ahol a 
szmoghelyzet kialakulásával kell számolni, és a légszennyezettség folyamatos mérésének feltételei adottak, 
a veszélyhelyzet elkerüléséhez és az esemény tartósságának csökkentéséhez rövid távú cselekvési tervet 
(füstköd-riadó terv) kell kidolgozni és végrehajtani. 
Tekintettel arra, hogy a Vácon áthaladó 2. számú főközlekedési út miatt Vác forgalmi szempontból 
frekventált településnek számít (amely hozzájárul a szmoghelyzet kialakulásához), továbbá a Dr. Csányi 
László körúton található automatikus mérőállomás alapján a légszennyezettség folyamatos mérésének 
feltételei adottak, megállapítható, hogy szükséges a füstköd-riadó terv kidolgozása. 
A füstköd-riadó terv célja, hogy meghatározza a környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség 
kialakulása során az emberi élet és egészség megóvása érdekében szükséges intézkedéseket, azok 
elrendelésének és végrehajtásának szabályait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A másolat hiteles. 
A rendelet kihirdetése 2016. január 22-én megtörtént. 
Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
jegyző



 
 

1. számú melléklet a 3/2016. (I.22.) sz. rendelethez 
 
 
 
 
 

Légszennyező 
anyag  

Átlagolási 
időszak 

Tájékoztatási 
küszöbérték [µg/m3] 

Riasztási küszöbérték 
[µg/m3] 

Kén- dioxid 1 óra 400 
három egymást követő órában 

500 
három egymást követő 
órában vagy 72 órán túl 
meghaladott 400 

Nitrogén-dioxid 1 óra 350 
három egymást követő órában 

400 
három egymást követő 
órában vagy 72 órán túl 
meghaladott 350 

Szén-monoxid 1 óra 20 000 
három egymást követő órában 

30 000 
három egymást követő 
órában vagy 72 órán túl 
meghaladott 20 000 

Szálló por (PM10) 24 óra 75 
két egymást követő napon 
és a meteorológiai 
előrejelzések szerint a 
következő napon javulás 
nem várható 

100 
két egymást követő napon 
és a meteorológiai 
előrejelzések szerint a 
következő napon javulás 
nem várható 

Ózon  1 óra 180 
három egymást követő órában 

240 
három egymást követő 
órában vagy 72 órán túl 
meghaladott 180 
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2. számú melléklet a 3/2016. (I.22.) sz. rendelethez 

 
 
 

Intézmény Tisztségviselő Feladat, tevékenység 

Polgármester 

- füstköd-riadó terv kidolgoztatása és 
végrehajtása 

- füstköd-riadó terv fokozatainak elrendelés 
megszüntetése 

- helyhez kötött és mozgó légszennyező-
források működésének időleges korlátozása 
vagy felfüggesztése 

- tájékoztatás és közlemény kiadása 
- első fokon eljár a füstköd-riadó terv 

végrehajtásával kapcsolatos levegőtisztaság-
védelmi hatósági ügyekben  

Jegyző - intézkedések törvényességi felügyelete 

Környezetvédelmi 
referens 

- a területileg illetékes környezetvédelmi 
hatóság tájékoztatóinak és az OMSZ 
előrejelzések fogadása értékelése 

- füstköd-riadót terv végrehajtásában 
érintettek elérhetőségeinek nyilvántartása, 
értesítése, kapcsolattartás 

- füstköd-riadó terv végrehajtásához 
kapcsolódó intézkedések előkészítése 

- sajtóközlemények, lakossági tájékoztatások 
kiadása 

- kapcsolattartás a médiákkal 
Szervezési és 
Tájékoztatási 

Osztály - a füstköd-riadóhoz tartozó információk 
megjelenítése a városi honlapon 

Vác Város Önkormányzat 

Közterület felügyelet 

- az elrendelt lakossági korlátozó 
intézkedések (pl. avarégetési tilalom, stb.) 
ellenőrzése és betartatása 

- forgalomszervezési intézkedések 
végrehajtásában való részvétel 

Területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóság 

Vezető 

- mérőállomások üzemeltetése, adatok 
értékelése 

- tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatalnak 
a küszöbértékek átlépéséről és a várható 
szmoghelyzetről 

- szmoghelyzetben napi tájékoztatást ad a 
Polgármesteri Hivatalnak a légszennyező-
anyagok koncentrációjáról 

OMSZ 
Vezető 

- szmoghelyzetben meteorológiai előrejelzést 
ad a szmoghelyzet várható alakulásával 
kapcsolatban 

Váci Rendőrkapitányság 

Vezető 

- részvétel a füstköd-riadó terv 
végrehajtásához kapcsolódó intézkedések 
előkészítésében, végrehajtásában és 
ellenőrzésében 

Magyar Közút Váci 
Üzemmérnöksége Vezető 

- részvétel a füstköd-riadó terv 
végrehajtásához kapcsolódó intézkedések 
előkészítésében és végrehajtásában 

 


