Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
az 51/2011.(XII.16.) és a 21/2018. (VI.27.) Ör.-rel módosított
18/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a füstköd-riadó tervről
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés a.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés
a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye alapján a
következőket rendeli el:
1.§ (1)1 Abban az esetben, ha a szálló por (PM10 ) koncentrációja a rendelet 1.
függeléke szerinti rögzített tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket a
függelék szerinti időtartam figyelembe vételével a Fejér Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriumi Osztály
Levegőtisztaság-védelmi Vizsgálólaboratórium mérési adatai és az
Országos Meteorológiai Szolgálat (továbbiakban: OMSZ) által kiadott
előrejelzés alapján meghaladja, füstköd-riadót kell elrendelni.
(2)2 A Felügyelőség a mérési adatokat, az OMSZ a meteorológiai előrejelzést a
„VKSZ”
Veszprémi
Közüzemi
Szolgáltató
Zrt.
Hőszolgáltatási
Igazgatóságának Diszpécser Szolgálata (továbbiakban: „VKSZ” Zrt.)
részére továbbítja.
(3)3 „VKSZ” Zrt. abban az esetben, ha a szálló por koncentrációja a
meteorológiai előrejelzést is figyelembe véve a tájékoztatási vagy riasztási
küszöbértéket
eléri,
értesíti
Veszprém
Megyei
Jogú
Város
Önkormányzatának tisztségviselői ügyeletét.
(4)4 A „VKSZ” Zrt. a feladatot Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával
kötött megállapodás alapján látja el.
2.§ (1) A füstköd-riadó elrendelésére és megszűntetésére a polgármester jogosult,
távollétében a polgármestert helyettesítő alpolgármester jogosult.

Módosította a 21/2018.(VI.27.) Ör. 1.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
A rendelet 1. § (2) bekezdésének szövegét módosította az 51/2011.(XII.16.)Ör. 1.§ (1) bekezdése 2012. január 1-jei
hatállyal.
3 A rendelet 1. § (3) bekezdésének szövegét módosította az 51/2011.(XII.16.)Ör. 1.§ (2) bekezdése 2012. január 1-jei
hatállyal.
4 A rendelet 1. §-át (4) bekezdéssel kiegészítette az 51/2011.(XII.16.)Ör. 2. §-a 2012. január 1-jei hatállyal.
1
2

(2)5
3.§ (1)6

A füstköd-riadó tájékoztatási fokozatát kell elrendelni, ha a szálló por
(PM10) koncentrációja a Veszprém város belterületén felállított
mérőállomáson a rendelet 1. függeléke szerinti tájékoztatási küszöbértéket,
az ott meghatározott időtartamban meghaladja.

(2) A tájékoztatási fokozat küszöbérték túllépése esetén a levegő védelméről
szóló Korm. rendelet füstköd-riadó terv végrehajtásáról szóló mellékletében
meghatározott időtartamon belül tájékoztatni kell a lakosságot és az
intézményeket.
(3)7 A lakosságnak szóló tájékoztatónak a rendelet 2. függeléke szerinti
szempontokra kell kiterjednie.
4.§

8

A füstköd-riadó tájékoztatási fokozatát meg lehet szüntetni, ha a szálló por
(PM10 ) koncentrációja a meteorológiai előrejelzést is figyelembe véve a
rendelet 1. függeléke szerinti tájékoztatási küszöbérték alá csökken.

5.§ (1)9 A füstköd-riadó riasztási fokozatát kell elrendelni, ha a szálló por (PM10 )
koncentrációja Veszprém város belterületén felállított mérőállomáson a
rendelet 1. függeléke szerinti riasztási küszöbértéket, az ott meghatározott
időtartamban meghaladja.
(2)10 A riasztási fokozat küszöbérték túllépése esetén a polgármester a levegő
tisztaságának
védelméről
szóló
kormányrendelet
mellékletében
meghatározott intézkedés, vagy intézkedések elrendeléséről hoz döntést.
(3) A tiltó intézkedések elrendelése előtt a polgármester kikéri a
közegészségügyi hatóság, a közlekedési hatóság, valamint a Felügyelőség
véleményét.
6.§ (1)11

A füstköd-riadó riasztási fokozatát és a hozott intézkedéseket meg kell
szüntetni, ha a szálló por (PM10 ) koncentrációja a veszprémi
monitorállomáson egy nap 24 órás átlagában nem lépi túl a rendelet 1.
függeléke szerinti riasztási küszöbértéket, valamint a meteorológiai
előrejelzések szerint a következő napon nem várható a levegőminőség
romlása.

Hatályon kívül helyezte a 21/2018.(VI.27.) Ör. 8.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
Módosította a 21/2018.(VI.27.) Ör. 2.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
7 Módosította a 21/2018.(VI.27.) Ör. 7.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
8 Módosította a 21/2018.(VI.27.) Ör. 7.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
9 Módosította a 21/2018.(VI.27.) Ör. 7.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
10 Módosította a 21/2018.(VI.27.) Ör. 7.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
11 Módosította a 21/2018.(VI.27.) Ör. 7.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
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(2) A polgármester a füstköd-riadó riasztási fokozatának megszüntetésével
együtt elrendelheti a füstköd-riadó tájékoztatási fokozatát. Ebben az
esetben a lakosságot és a közintézményeket a 3.§-ban meghatározottak
szerint kell tájékoztatni.
(3)12 A füstköd-riadó elrendelése, valamint megszüntetése a polgármester által
kiadott sajtóközlemény útján történik. A sajtóközleményt el kell juttatni a
Veszprém TV-hez, a Méz Rádió-hoz, és meg kell jelentetni Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapján.
7.§ (1) A riasztási fokozat elrendelése esetén a kihirdetett intézkedések a
kihirdetésüket követő nap reggel 6,00 órától lépnek életbe.
(2)13 A riasztási fokozat időtartama alatt az 5.§ (2) bekezdés szerinti
intézkedésben meghatározott korlátozás, tilalom minden nap 6,00 órától
22,00 óráig tart.
(3)

A riasztási fokozat időtartama alatt az építési, bontási munkák
szüneteltetése – az intézkedés megszűntetésének esetét kivéve –
folyamatos.

8.§14 A riasztási fokozat elrendelése esetén a forgalomkorlátozás alól a levegő
tisztaságának védelméről szóló kormányrendelet mellékletében meghatározott
gépjárművek mentesülnek.
9.§ (1)15 A rendelet 5.§ (2) bekezdés szerinti intézkedésbe foglalt tilalom, korlátozás
betartását Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Közterület-felügyelete jogosult ellenőrizni.
(2)

A polgármester, mint környezetvédelmi hatóság által kiszabható
levegőtisztaság-védelmi bírság mértékét a rendelet 3. függeléke
tartalmazza.

10.§A rendelet 2011. május 1-jén lép hatályba.
11.§Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a levegő
tisztaságának védelméről szóló 35/2010. (XI.12.) önkormányzati rendeletének
1.§-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

Módosította a 21/2018.(VI.27.) Ör. 3.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
Módosította a 21/2018.(VI.27.) Ör. 4.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
14 Módosította a 21/2018.(VI.27.) Ör. 5.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
15 Módosította a 21/2018.(VI.27.) Ör. 6.§-a. Hatályos 2018. július 1. napjától.
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„(6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése a füstköd-riadó elrendelésének
teljes időtartama alatt.”
Veszprém, 2011. április
Porga Gyula sk.
polgármester

Dr. Mohos Gábor sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 29.
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1. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
füstköd-riadó tervről szóló 18/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
1.) Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek (A levegő terheltségi szint
határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási
határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 3. melléklete)
A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.
[CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]

Légszennyező
anyag [CAS
szám]

Szálló por
(PM10)

Átlagolási
időszak

24 óra

Tájékoztatási
küszöbérték
[µg/m3]
75
két egymást
követő napon
és a
meteorológiai
előrejelzések
szerint a
következő
napon
javulás nem
várható

Riasztási
küszöbérték
[µg/m3]
100
két egymást
követő napon és a
meteorológiai
előrejelzések
szerint a következő
napon javulás nem
várható
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2. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
füstköd-riadó tervről szóló 18/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
(A levegő terheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött
légszennyező pontforrás kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.)
VM rendelet 3. melléklete)
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.4.

A lakossági tájékoztatásnak legalább az alábbiakra kell kiterjednie:
Tájékoztatás az észlelt túllépésről:
a túllépés helye, az érintett terület,
a túllépés mértéke (a tájékoztatási vagy a riasztási küszöbértékekhez
viszonyítva),
a túllépés kezdete és várható időtartama,
a legmagasabb 1 órás, 8 órás és 24 órás átlag koncentráció megadásával.
Előrejelzés a következő időszakra (napszakra vagy napra):
a várható túllépéssel érintett terület,
a várható (tájékoztatási vagy riasztási) fokozat,
a várható változások szennyezettségi szintben (javulás, stabilizálódás vagy
romlás) történő megadásával.
Tájékoztatás az érintett lakosság részére a lehetséges egészségügyi
hatásokról és a javasolt teendőkről:
a veszélyeztetett népességcsoportok (óvodás korúak, iskolai tanulók, idősek,
betegek),
a várható tünetek,
az érintett népességcsoportok számára javasolt elővigyázatossági
intézkedések,
a további információk elérési módjának megadásával.
Tájékoztatás a szennyezettség, illetve az expozíció csökkentése érdekében
teendő megelőző beavatkozásról a szennyezettség lehetséges okainak
bemutatásával és a kibocsátások csökkentésére vonatkozó ajánlásokkal.
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3. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
füstköd-riadó tervről szóló 18/2011. (IV.29.) önkormányzati rendeletéhez
A füstköd-riadó tervben foglaltak megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi
bírságok mértéke (a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 9.
melléklete)

1.

2.

Tevékenység
A füstköd-riadó tervben előírt kötelezettség nem,
vagy nem megfelelő teljesítése (gazdasági
tevékenységet folytató természetes személy
esetében)
A füstköd-riadó tervben előírt kötelezettség nem,
vagy nem megfelelő teljesítése (gazdasági
tevékenységet nem folytató természetes személy
esetében)

Bírság mértéke
500 000 Ft

100 000 Ft
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4. függelék Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
füstköd-riadó
tervről
szóló
18/2011.
(IV.29.)
önkormányzati
rendeletéhez16

Füstköd-riadó elrendelésére, megszüntetésére
feljogosított tisztségviselők

1.)
2.)

Porga Gyula polgármester, 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel.: 549-101
A polgármester távollétében:
a) Brányi Mária alpolgármester 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel: 549-102
b) Némedi Lajos alpolgármester, 8200 Veszprém, Óváros tér 9. tel: 549-103

„VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Hőszolgáltatási Igazgatóság
Diszpécser Szolgálatának elérhetősége
8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A.
Tel.: 88/425-468, 88/422-018,
E-mail: hoszolg.ugyfelszolgalat@vkszrt.hu
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A rendelet 4. függelékét módosította az 51/2011.(XII.16.)Ör. 2012. január 1-jei hatállyal.
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