
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

 
                                                                          32/2010.(XII.17.) 

 
önkormányzati rendelete 

 
Nyíregyháza város szmogriadó tervéről 

 
 

(egységes szerkezetben a 41/2012.(X.24.) és a 9/2017.(II.24.), 11/2020.(III.27) önkormányzati 
rendeletekkel)  

 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

 
     
      1. A füstköd-riadó1 fokozatai, elrendelésének és megszüntetésének feltételei 
 
1.§ (1) Szmoghelyzet alakul ki, ha a szálló por (PM10) légszennyező anyag-kibocsátás következtében a 

légszennyezettség tartósan a város közigazgatási területén meghaladja a tájékoztatási, 
illetőleg riasztási küszöbértékét.  

(2)2 Abban az esetben, ha a szálló por (PM10) koncentrációja a levegő terheltségi szint 
határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékeiről 
szóló rendeletben (továbbiakban: határérték rendelet) rögzített tájékoztatási vagy riasztási 
küszöbértéket a rendeletben meghatározott időtartam figyelembe vételével a területileg 
illetékes környezetvédelmi hatóság tájékoztatása és az Országos Meteorológiai Szolgálat 
által kiadott előrejelzés alapján meghaladja, füstköd-riadót kell elrendelni. 

 
(3) 3 

 
2.§ A füstköd-riadó4 fokozatai: 

(1) 5Tájékoztatási fokozat: két egymást követő napon a szálló por koncentrációja meghaladja 
a 75 µg/m3-t és az időjárási előrejelzés alapján javulás nem várható, a légszennyezettségi 
szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a lakosság különösen érzékeny (gyermek, időskorú, 
beteg) csoportjaira.  

 
(2) Riasztási fokozat: két egymást követő napon a szálló por koncentrációja meghaladja 100 

µg/m3-t és az időjárás előrejelzés alapján javulás nem várható, amikor a légszennyezettségi 
szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a teljes lakosságra. Elrendelésével együtt azonnali 
korlátozó intézkedéseket lehet elrendelni. A korlátozással járó (a riasztási fokozathoz 
tartozó) intézkedés elrendelésének lehetőségéről a riasztási fokozat elrendelését megelőző 
nap 18 óráig az érintett lakosságot előzetes tájékoztatja az Önkormányzat.  

 

                                                 
1 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 17.§-a módosította.  
2 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése módosította.  
3 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.  
4 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 17.§-a módosította. 
5 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította.  
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3.§6 (1) A füstköd-riadó tájékoztatási fokozatát kell elrendelni, ha a szálló por (PM10) 24 órás 

átlagkoncentrációja Nyíregyháza város belterületén felállított mérőállomáson a határérték 
rendeletben meghatározott tájékoztatási küszöbértéket meghaladja és teljesülnek a 
határérték rendeletben meghatározott egyéb feltételek. 

 
 

(2) A füstköd-riadó riasztási fokozatát kell elrendelni, ha a szálló por (PM10) 24 órás 
átlagkoncentrációja Nyíregyháza város belterületén felállított mérőállomáson a határérték 
rendeletben meghatározott riasztási küszöbértéket meghaladja és teljesülnek a határérték 
rendeletben meghatározott egyéb feltételek. 
 

(3) A füstköd-riadó tájékoztatási és riasztási fokozatának elrendelésére a polgármester 
(akadályoztatása esetén a területért felelős alpolgármester) jogosult. A tájékoztatási és 
riasztási küszöbértékek túllépéséről az érintett lakosságot tájékoztatni kell a 
www.nyiregyhaza.hu weboldalon. 

 
 
4.§7 (1) A tájékoztatási fokozat megszüntethető, ha a szálló por (PM10) átlagkoncentrációja a területileg 

illetékes környezetvédelmi hatóság tájékoztatása alapján Nyíregyháza város belterületén lévő 
automata mérőállomáson a meteorológiai előrejelzést is figyelembe véve a mérőállomáson a 
határérték rendeletben meghatározott tájékoztatási küszöbérték alá csökken.   

 
(2) A riasztási fokozat és a riasztási fokozatban hozott intézkedések megszüntethetők, ha a 

határérték rendeletben meghatározott légszennyező anyag koncentrációja a területileg 
illetékes környezetvédelmi hatóság tájékoztatása alapján Nyíregyháza város belterületén 
lévő automata mérőállomáson 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 levegőminőség romlása.  

 
(3) A füstköd-riadó tájékoztatási és riasztási fokozatának megszüntetésére a polgármester 

(akadályoztatása esetén a területért felelős alpolgármester) jogosult. A tájékoztatási és 
riasztási küszöbértékek túllépésének megszüntetéséről az érintett lakosságot 
tájékoztatni kell a www.nyiregyhaza.hu weboldalon. 

 
 
 
     2. A füstköd-riadó8 események kezelése 
 
5.§ (1)9 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a füstköd-riadó események kezelésével 

kapcsolatos előkészítő, koordinációs és adminisztratív jellegű feladatok ellátására eseti 
jelleggel működő operatív egységet, Szmog Riadó Bizottságot hoz létre, (továbbiakban: 
SZRB) melyet a polgármester (akadályoztatása esetén a területért felelős alpolgármester) az 
SZRB összehívására kijelölt személy (környezetvédelmi referens, távollétében a 
sajtóreferens) útján, a szmogriadó riasztási fokozatában hív össze. 

                                                 
6 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 3.§-a módosította.  
7 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 4.§-a módosította. 
8 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 17.§-a módosította. 
9 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 17.§-a módosította. 

http://www.nyiregyhaza.hu/
http://www.nyiregyhaza.hu/
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(2)10 Az SZRB állandó tagjai: 

a) NYHMJV Polgármesteri Hivatal részéről 3 fő, a polgármester (akadályoztatása esetén a 
területért felelős alpolgármester), aki egyben a SZRB elnöke, a jegyző, és  a SZRB 
összehívására kijelölt  környezetvédelmi referens (távollétében a sajtóreferens), 

 b) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság (1fő), 
c) a területileg illetékes közegészségügyi hatóság 1fő), 
d) Nyíregyházi Rendőrkapitányság (1fő), 
e) a területileg illetékes közlekedési hatóság (1fő). 

 
f) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közterület- Felügyelete (1 fő) 
 

(3) Az SZRB feladata: 
a) elemzi és értékeli a beérkező légszennyezettségi és meteorológiai adatok alapján a 

környezetveszélyeztetés kockázatát; 
b)11 javaslatot tesz a polgármesternek (akadályoztatása esetén a területért felelős 

alpolgármesternek) a füstköd-riadó riasztási fokozatában alkalmazandó tájékoztatás 
tartalmára, illetve az elrendelendő korlátozó intézkedésekre vonatkozóan, melyet a 
küszöbérték túllépésének mértéke,  illetve az aktuális meteorológiai helyzet és előrejelzés 
alapján fogalmaz meg. 

(4) Az SZRB a szmoghelyzet kezelése tekintetében döntési jogkörrel nem rendelkezik, 
tevékenységével a polgármester (akadályoztatása esetén a területért felelős 
alpolgármester)  döntéshozó tevékenységét segíti elő.  

(5)12 Az SZRB tevékenysége során a polgármester (akadályoztatása esetén a területért felelős 
alpolgármester) számára a füstköd-riadó keretein belül alkalmazandó konkrét intézkedések 
megválasztására és alkalmazására tesz szakmai javaslatot. 

(6) Az SZRB tagjai tevékenységüket anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik, a munkacsoport 
költségvetéssel nem rendelkezik, működésének tárgyi, technikai feltételeit az 
önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. 

(7) Az SZRB a rendkívüli esemény megszüntetésének kezelése, a környezet-veszélyeztetést 
okozó légszennyezés hatásának mérséklése érdekében teendő intézkedések 
végrehajtásához eseti szakértőket vonhat be munkájába. 

(8) Az SZRB tevékenységéhez nem szükséges valamennyi tag együttes jelenléte, illetve a 
munkában való részvétel elektronikus kapcsolattartás (telefon, fax, e-mail) útján is 
lehetséges. 

 
(9)13 A riasztási fokozat, továbbá az e fokozatban elrendelt intézkedések megszüntetésére a 

polgármester (akadályoztatása esetén a területért felelős alpolgármester) az SZRB 
összehívása nélkül is jogosult. 

 
 
   3. Rendkívüli intézkedések előkészítésében résztvevő szervek és feladataik 
 
6.§ (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről a kijelölt személy 

(környezetvédelmi referens, távollétében a sajtóreferens) 
 a) a nap 24 órájában fogadja a riasztást, 

                                                 
10 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 5.§-a módosította.  
11 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 17.§-a módosította. 
12 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 17.§-a módosította. 
13 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 6.§-a iktatta be.  
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 b) riasztás esetén rövid úton távbeszélőn értesíti a Polgármestert (akadályoztatása esetén a 
területért felelős alpolgármestert),  

 c) összehívja az SZRB-t, gondoskodik a SZRB tagjai részére biztosított  
     helyiség és a szükséges technikai feltételek biztosításáról, 
 d) részt vesz az SZRB döntés előkészítő munkájában. 

 
(2)14 A területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részéről kijelölt személy: 

a) valós szmoghelyzet esetén rövid úton, haladéktalanul értesíti az SZRB összehívására kijelölt 
személyt, melyet telefaxon vagy e-mailben is megerősít, 

b) a riasztást követően a tájékoztatást megküldi a SZRB kijelölt működési helyére, 
c) részt vesz az SZRB döntést előkészítő munkájában. 

 
 

 (3) A rendkívüli intézkedések előkészítésében részt vesznek még a SZRB állandó  tagjai is. 
 
 

4. Rendkívüli intézkedések elrendelésében és végrehajtásában résztvevő  
    szervek és feladataik. 

 
7.§ (1)15 A füstköd-riadó kapcsolatos intézkedések meghozatalára a polgármester (akadályoztatása 

esetén a területért felelős alpolgármester) jogosult. Döntését közigazgatási hatósági 
jogkörben eljárva hozza meg. 

(2) A polgármester  (akadályoztatása esetén a területért felelős alpolgármester)  
      feladatának ellátása során: 

a) a kijelölt ügyeletes útján gondoskodik a SZRB összehívásáról; 
b)16 elrendeli a füstköd-riadó; 
c)17 a füstköd-riadó elrendelése esetén távbeszélő és telefax vagy e-mail útján gondoskodik a 

füstköd-riadó kihirdetéséről és közzétételéről; 
ca)18 a rendkívüli intézkedések végrehajtásában érintett szerveket azonnal értesíti a 

füstköd-riadó elrendeléséről, valamint tájékoztatja a korlátozással érintett 
gazdálkodó és egyéb szervezeteket; 

     cb) a tömegtájékoztatás eszközei útján értesíti, és folyamatosan tájékoztatja a lakosságot 
és az érintetteket, kérve közreműködésüket a veszélyes mértékű levegőszennyezés 
megszüntetésében történő részvételre. A tájékoztatás tartalmát a légszennyezettségi 
határértékekről szóló, illetőleg a levegő védelmével kapcsolatos mindenkor hatályos 
jogszabályok rendelkezései alapján határozza meg; 

d) szükség esetén és a SZRB javaslata alapján korlátozó intézkedéseket hoz; 
e) kezdeményezi a közbiztonsági és közlekedésrendészeti szerveknél, vala-mint az 

egészségügyi szervezeteknél a fokozott készenlétbe, illetve készültségbe helyezést; 
f)19 indokolt esetben megváltoztatja a füstköd-riadó fokozatát; 
g)20 a feltételek fennállása esetén megszünteti a füstköd-riadó. 

      (3) A polgármester (akadályoztatása esetén a területért felelős alpolgármester)  az általa hatósági 
jogkörben meghozott intézkedéseket a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól 
szóló törvénynek, a hatóság döntéseinek közlésével kapcsolatos rendelkezései szerint is közli 
az érintettekkel. 

                                                 
14 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 7.§-a módosította.  
15 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 17.§-a módosította. 
16 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 17.§-a módosította. 
17 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 17.§-a módosította. 
18 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 17.§-a módosította. 
19 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 17.§-a módosította. 
20 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 17.§-a módosította. 
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8.§ A rendkívüli intézkedések elrendelésében és végrehajtásában Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal részéről a polgármesteren (akadályoztatása esetén a területért felelős 
alpolgármesteren) kívül 2 fő vesz részt: a jegyző és a környezetvédelmi referens (távollétében a 
sajtóreferens).  

 
9.§21 A területileg illetékes környezetvédelmi hatóság feladatellátása során: 

a) részt vesz a SZRB munkájában, 
b) a légszennyezettséggel kapcsolatos valamennyi mérési eredményét, és információját 

megküldi az SZRB-nek, 
c) szolgáltatja a PM10 tekintetében a város közigazgatási területén lévő 10 legnagyobb 

helyhez kötött légszennyező forrással rendelkező kibocsátó adatainak jegyzékét, 
d) az elrendelt fokozat változását jelentő levegőszennyezettség csökkenése, vagy 

emelkedése esetén értesíti a SZRB-t. 
 
10.§22 a területileg illetékes közegészségügyi hatóság feladatellátása során: 

részt vesz a SZRB munkájában, értesíti az orvosi, gyógyszertári ügyeleteket, 
mentőszolgálatot.  

 
 

11.§23  Nyíregyházi Rendőrkapitányság feladatellátása során:  
a) részt vesz a SZRB munkájában,  
b) füstköd-riadó fokozat elrendelését követően a külön jogszabályban előírtak szerint (pl. 

forgalomkorlátozási intézkedések betartatásával és a szükséges közlekedésbiztonsági 
intézkedések megtételével) biztosítja az e rendeletben foglalt közúti közlekedésben részt 
vevő mozgó légszennyező források korlátozásának érvényesülését,  

c) intézkedik a városon átmenő országos közutak forgalomkorlátozásának elrendeléséről, a 
forgalomkorlátozások végrehajtásához szükséges műszaki, tárgyi feltételek biztosításáról 
(utak, útszakaszok lezárása).  

 
  

12.§24 A  területileg illetékes közlekedési hatóság feladatellátása során:  
a füstköd-riadó fokozat elrendelését követően közúti ellenőrzés keretében segítséget nyújt a 
közúti közlekedésben részt vevő járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartásának 
(ellenőrző mérlegelés), környezetvédelmi megfelelőségének (műszaki ellenőrzés) 
ellenőrzésében. 

 
13.§25 A helyi tömegközlekedési szolgáltatást ellátó szervezet feladatellátása során: 

a forgalom lebonyolításának elősegítésére a polgármester határozatának megfelelően 
gondoskodik a tömegközlekedési járatok sűrítéséről, illetve a forgalmi terv szükségszerű 
módosításáról. 

 
 
14.§26 A  Közterület-Felügyelet feladatellátása során: 

                                                 
21 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 8.§-a módosította.  
22 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 9.§-a módosította.  
23 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 10.§-a módosította.  
24 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 11.§-a módosította.  
25 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 12.§ -a módosította.  
26 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 17.§-a módosította. 
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a füstköd-riadó fokozatok elrendelése esetén segíti, illetve ellenőrzi a korlátozó intézkedések 
végrehajtását, együttműködik a füstköd-riadó terv végrehajtásában résztvevő más szervekkel. 

 
15.§ A Nyírtávhő Kft feladatellátása során: 

 szükség esetén korlátozza a létesítmények energiaellátását meghatározott  
 intézkedési terv szerint. 
 

 
    5. Intézkedések szmoghelyzet esetén 
 
 
16.§ ( 1) Tájékoztatási fokozat esetén a polgármester (akadályoztatása esetén a 
               területért felelős alpolgármester) 

a) tájékoztatja a lakosságot a helyi tömegtájékoztatási eszközök útján  
 

b) kötelezi a jegyzőt, hogy fokozottan ellenőrizzék az avar és kerti hulladék  nyílt téri   
égetésének esetleges tilalmát; 

 
  c) felkérheti a lakosságot 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 szüne-teltetését, 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 - kibocsátásuk csökkentésére; 
ce) a lakosságot a szilárd- és olajtüzelésű berendezések (ha egy ház-tartásban létezik 

földgáztüzelési mód, akkor a szilárdtüzelésű kandallók, cserépkályhák) 
használatának mérséklésére. 

 
 
(2) Riasztási fokozat esetén a szmoghelyzet megszüntetésének elősegítése céljából a következő 

intézkedések bevezetését kell mérlegelni az aktuális helyzet jellege, súlyossága szerint, a 
helyi viszonyokhoz történő adaptálással: 
a) a szálló port kibocsátó, helyhez kötött légszennyező források üzemeltetőit tevékenységük 

mérséklésére lehet felszólítani, illetve tevékenységük (különböző fokú) korlátozására 
vagy felfüggesztésére lehet kötelezni,  

b) a lakosságot és a közintézményeket (az egészségügyi, szociális és oktatási intézmények, 
valamint óvodák és bölcsődék kivételével) a település egész területén a szilárd és 
olajtüzelésű fűtőberendezések használatának mérséklésére lehet felszólítani, a 
szmoghelyzet súlyosságától függően az állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek 
hőmérsékletének megfelelő hőfokra (min. 18ºC) történő maximalizálásával, 

c) por kibocsátással járó tevékenységeket (építkezési munkálatok, építési anyagok szállítása 
stb.) fel lehet függesztetni, 

d) 27 
 

                                                 
27 A 11/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 3.§. (b) bekezdése hatályon kívül helyezte. (Hatályos: 
2020.04.01.-től) 
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e) közúti közlekedésben résztvevő mozgó légszennyező források vonatko-zásában 

elrendelhető: 
                ea)28’ 29 a gépjárművek használatának korlátozása a város közigazgatási határán belül 

oly      módon, hogy a szmogriadó fennállása idején csak a korszerű 
környezetvédelmi besorolású, a 4-16. környezetvédelmi osztályba tartozó 
járművek közlekedhetnek. 

eb) elrendelhető a Vay Á. krt. – Hunyadi u. – Bocskai u. – Luther u. – Iskola u. – 
Széchenyi u. – Bessenyei tér – Bethlen G. u. – Egyház u., mint városi körgyűrű által 
határolt belső területeken a járműforgalom kitiltása, kivételt képeznek 
forgalomkorlátozás alól mentesített járművek, 

ec) elrendelhető az átmenő forgalom számára engedélyezett útvonal használata.  
Vay Á. krt. – Hunyadi u. – Bocskai u. – Luther u. – Iskola u. – Széchenyi u. – 
Bessenyei tér – Bethlen G. u. – Egyház u., mint városi körgyűrű és abból kiágazva a 
Kossuth u., Dózsa Gy. u., Hunyadi u., Szegfű u., Bocskai u., Debreceni u., Széchenyi 
u., Bethlen G. u., Rákóczi u. felé vezető szakasza.  
 

(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) 30Ipari jellegű helyhez kötött légszennyező források esetében korlátozás mértéke 

tájékoztatási fokozatban 50%-ig; riasztási fokozatban 100%-ig terjedhet. A korlátozás 
konkrét mértékének meghatározására, a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság 
által nyújtott tájékoztatás alapján, az érintett légszennyező források üzemeltetőinek 
bevonásával a SZRB tesz javaslatot a polgármesternek (akadályoztatása esetén a területért 
felelős alpolgármesternek). 

 
(5) Mentesülnek a korlátozások alól az alábbi gépjárművek és tevékenységek: 

a)  tömegközlekedés céljára szolgáló járművek, 
b) megkülönböztető jelzéssel rendelkező járművek, valamint az ilyen jármű-vek által  

közrefogott járműoszlop; 
c)31 közfeladat ellátása során a közszükségleti áruszállítás (könnyen romló alapvető 

élelmiszereket szállító járművek), a közszolgáltatás, a posta, a tűoltóság, 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)32’ 33 a villamos meghajtású gépkocsik, valamint a korszerű környezetvédelmi 
besorolású, a 4-16. környezetvédelmi osztályba tartozó taxik (amennyiben 

                                                 
28 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 13.§-a módosította.  
29 A 9/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. (Hatályos:2017.02.25-től). 
30 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 14.§-a módosította.  
31 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 15.§-a módosította.  
32 A 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelet 15.§-a módosította.  
33 A 9/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. (Hatályos:2017.02.25-től). 
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tevékenységüknek megfelelő személy-, teherszállítást, illetve azokkal összefüggő 
közlekedést végeznek).34 

 
 

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. 
 
   6 Szabálysértés, bírságolás 
 
17.§ 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.   

 
     7. Záró rendelkezések 
 
18.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
19.§ 35 
 
20.§ E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyíregyháza város szmogriadó-tervéről 

szóló 5/2010.(II.2.) önkormányzati rendelet.   
 
 
Nyíregyháza, 2010. december 16. 
 
 
 
                      Dr. Kovács Ferenc                                       Dr. Szemán Sándor 
                        polgármester                                               címzetes főjegyző 
 
 
Jelen rendeletet 2010. december hó 17. napján kihirdetem. 
 
 
Nyíregyháza, 2010. december 17.     
                                                                                             
                                                                                            Dr. Szemán Sándor 
                                                                                              címzetes főjegyző 
 
 
 
 

                                                 
 
 
35 A 11/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet 3.§. (c) bekezdése hatályon kívül helyezte. (Hatályos: 2020.04.01.-
től) 
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Általános Indokolás  
 

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.21.) Kormányrendelet szerint 
szmogriadó tervet kell készíteni a határérték feletti, rendkívüli intézkedést igénylő légszennyezettség 
kialakulásának lehetősége vagy bekövetkezése esetére, minden olyan településen, ahol a riasztási 
küszöbértékek tartós túllépésének veszélye fennáll.   
A szmogriadó-terv célja, hogy meghatározza a környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség 
kialakulása esetén az emberi élet és egészség megóvása érdekében szükséges intézkedéseket, azok 
elrendelésének és végrehajtásának szabályait.  
A Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tájékoztatta 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy szállópor tekintetében több alkalommal is 
túllépte, illetve a jövőben túl lépheti az egészségügyi határértéket.  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. februárjában elfogadta Nyíregyháza Város 
szmogriadó tervéről szóló 5/2010.(II.2) önkormányzati rendeletét. E rendelet felülvizsgálata során 
megállapításra került, hogy új rendelet megalkotása szükséges, amely Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város adottságainak és lehetőségeinek fegyelembevételével egyértelműbb és alkalmazhatóbb.  
 

 
Részletes Indokolás 

 
1.§-4.§-hoz  
 
 
Azokon a településeken, ahol a szmoghelyzet kialakulásával kell számolni és a légszennyezettség 
folyamatos mérésének feltételei adottak, a veszélyhelyzet elkerülésének és az esemény 
tartósságának csökkentéséhez  - beleértve a tájékoztatást és riasztást – szmogriadó tervet kell 
kidolgozni és végrehajtani.  
A 21/2001(II.14.) Kormányrendelet előírásainak figyelembevételével meghatározásra került 
szmoghelyzet fogalma, fokozatai, valamint, hogy az egyes fokozatok elrendelésének, illetve azok 
megszüntetésének milyen feltételei vannak.  
A légszennyezettségi határértéket a riasztási, tájékoztatási küszöbértékeket a kutatások legújabb 
adatai és a méréstechnikai eredmények figyelembevételével kell megállapítani és legalább 3 
évenként felülvizsgálni.  
 
 
5.§-hoz 
 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a szmogriadó eseménye kezelésére Szmog Riadó 
Bizottságot hoz létre. A bizottság állandó tagjainak, valamint feladatainak a felsorolása megtörtént a 
rendeletben.  
A bizottság létrehozásának a célja, hogy szmoghelyzet esetén az előkészítő, koordinációs és 
adminisztrációs jellegű feladatok zökkenőmentes megoldása megvalósítható legyen.  
 
6.§-15.§-hoz 
 
A rendkívüli intézkedések előkészítésében, az intézkedések elrendelésében és annak végrehajtásában 
különböző szervek vesznek részt. A rendeletben meghatározásra kerültek, hogy szmoghelyzet esetén 
melyek ezen szervek konkrét feladatai.  
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16.§-hoz  
 
Tájékoztatási és riasztási fokozat esetén más-más intézkedéseket kell elrendelni.  
A szmogriadó tervben foglalt korlátozásokat a szmoghelyzet jellegének, súlyosságának, valamint a 
meteorológiai előrejelzések figyelembevételével, az egészségügyi szerv a közlekedési hatóság, 
valamint a környezetvédelemi felügyelőség véleményének kikérésével kell elrendelni.  
 
17.§-hoz 
 
A rendeletben meghatározott korlátozások megszegőjével szemben szankció megállapításának van 
helye.  
 
 


