
 
Figyeljünk egymásra! 
 
Tisztelt Lakosság!  
 
A tavasztól őszig tartó időszakban természetes módon megszaporodnak a szabadtéren végezhető kerti, 
építési és egyéb munkálatok, melyek olykor jelentősebb zajhatással járnak, ezáltal esetlegesen zavarva a 
körülöttünk élők nyugalmát. Az elmúlt időszakban egyre több ilyen jellegű bejelentés érkezett a 
polgármesteri hivatalba, ezért szükségesnek tartjuk néhány alapvető – helyi önkormányzati rendeletben 
rögzített – szabály ismertetését. 
 
A Visegrád Város Önkormányzat helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról szóló 3/2004. (VI. 29.) rendeletének (a 
továbbiakban: Rendelet) 7. §. (1) bekezdése alapján tilos 22 és 06 óra között lakóépület udvarán vagy kertjében 
vagy zajtól védendő homlokzatától 25 m-en belül, vendéglátó egység kerthelyiségében, teraszán szabadtéri 
zajt keltő tevékenységet folytatni.  
A Rendelet 8. §. (3) bekezdése alapján tilos különösen nagy zajjal járó építési tevékenységet folytatni 
hétköznap 19-07 óra között, valamint szombaton 18 órától, továbbá vasárnap és ünnepnap egész nap. 
 
Szintén visszatérő probléma az avar és kerti hulladék kezelése és az égetés szabályai, melyet Visegrád 
Város Önkormányzatának a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 5/2018. (III.22.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) tartalmaz 
 
A Rendelet 6. §. és 7. §-a az alábbiak szerint rendelkezik: 
Az avar és kerti hulladékok kezelése - a levegőminőség veszélyeztetésének kizárása érdekében és a szerves 
anyag tartalom hasznosítása céljából - az alábbi módon ajánlott: 

a) helyben történő komposztálással, 
b) beszántással/beásással a termőhelyen vagy 
c) zöldhulladékgyűjtés útján. 

Égetéssel csak a nem komposztálható, nem lebomló-, illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, 
baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható. 
A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a 
komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év szeptember 1. napjától április 
30. napjáig végezhető hétfői és pénteki napokon.  
A napi égetést 8:00 és 18:00 óra közötti időszakban csak kis, legfeljebb naponta 1 m3 mennyiségben 
lehet végezni. Munkaszüneti napokon és vasárnap az égetés nem engedélyezett. 
Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot 
előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet. 
Avar és kerti hulladék égetését enyhe légmozgás, gyenge szél mellett száraz időben lehet végezni. Szélcsendes 
időben az égetés kerülendő. 
Avar és kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye 
és hőterhelés hatása ne álljon fenn, a tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a 
keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel 
járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal 
be kell fejezni. 
Avart és kerti hulladékot olyan területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem 
veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. 
Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az 
égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, 
gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait. 
Az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy fenti rendelkezéseket tartsák be, legyenek tekintettel embertársaikra, 
szomszédjaikra a békés együttélés érdekében! Megértésüket köszönjük!  


