
TÁJÉKOZTATÓ 
Göd Város Önkormányzatának

új környezetvédelmi rendeletéről



A március 15-től hatályos új környezetvédelmi rendelet előírásai a Göd Városára vonatkozó helyi 

szabályozásokat tartalmazzák. 

A rendeletben foglalt jogok és kötelezettségek többsége eddig is fennált, a szabályok betartása közös érdekünk. 

E kiadvány célja, hogy tájékoztassa a Gödieket a lakossági és az önkormányzati feladatokról, az engedélyköteles 

tevékenységekről és az engedélyek beszerzésének módjáról, valamint arról, hogy hová és hogyan fordulhatnak 

környezetvédelmi ügyekben. A 8/2021. (II. 23.) rendelet megtalálható Göd hivatalos honlapján és a netjogtárban is.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a helyi szabályozáson túl a központi jogszabályok további kötelező 

környezetvédelmi szabályokat tartalmaznak a levegő-, talaj-, víz-, zajvédelem, valamint a zöldfelület- és hulladék-

kezelés terén, ezen felül a helyi szabályozást veszélyhelyzetben kormányrendelet felülírhatja.

A környezetvédelmi hatósági bejelentéseket, kérelmeket, panaszokat a jegyzőnél (Polgármesteri Hivatalnál) kell 

előterjeszteni az Általános Közigazgatási Rendtartás szerint, egyértelműen beazonosítható módon. A kérelmek 

benyújtása illetékköteles.  A jegyző köteles válaszolni a megkeresésekre, illetékesség vagy hatáskör hiányában 

a kérelmeket, panaszokat továbbítani a megfelelő hatóságokhoz.

Lakossági feladatok és tilalmak a közterületekkel kapcsolatban
 

 

     Járda és nyílt árok gondozása

A lakos köteles gondoskodni az ingatlana előtt lévő járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, 

járda melletti zöld sáv esetén az úttestig terjedő teljes terület), valamint nyílt árok és ennek műtárgyai folyama-

tos tisztántartásáról (a hulladékok eltávolításáról, a hó eltakarításáról, a síkosságmentesítéséről, a csapadékvíz 

zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról, a zöld felület kaszálásáról, az allergén növények 

(pl. parlagfű) eltávolításáról, az özönfajok terjedésének megakadályozásáról. 

     Közlekedésbiztonság

A közlekedést vagy a beláthatóságát akadályozó (járda és úttest fölé nyúló, közlekedési táblákat eltakaró) faágak, 

bokrokat gondozni, nyesni kell.    

Tilos a közterületre olyan anyagot vagy tárgyat kihelyezni, amely azt károsíthatja, a közlekedést akadályozza vagy 

balesetveszélyt idézhet elő.  

     Tilos

     állati tetemet közterületen elhagyni 

     köztéri szemetesbe háztartási hulladékot elhelyezni 

     közterületen járművet szerelni, mosni 

     zöldterületre gépkocsival behajtani és parkolni  

     közterületen hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet 3 napnál hosszabb ideig tárolni 

     madarakat, fészket, fiókákat zavarni, károsítani

     növényeket károsítani, fát kivágni, csonkítani

     közterületre szennyezett (olajos, vegyszeres, tisztítószeres stb.) vizet, illetőleg szennyvizet
     kiengedni, kilocsolni, beleértve az autómosást is

     veszélyes anyagot, hulladékot kihelyezni, kifolyatni  

     

     csapadékvizet magáningatlanról közterületre kivezetni
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     Lakossági kötelességek a saját ingatlanon

A saját ingatlant rendben kell tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, lomtól megtisztítani, különös tekintettel 

a közegészségügyi szabályokra (pl. a rágcsálók elszaporodásának meggátolása).

Gondoskodni kell szükség szerinti rovar (különösen: légy, csótány) és rágcsáló (különösen: egér, patkány) irtásról 

a környezetet a lehető legjobban kímélő módon. (Patkányirtásban az önkormányzat igény esetén segítséget nyújt.)

Gondoskodni kell a lágyszárú aljnövényzet rendszeres kaszálásáról, különös tekintettel a pollenallergiát okozó 

növényekre (pl. parlagfű).  

Az ingatlanon tárolt anyagok raktározását úgy kell megoldani, hogy a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű 

használatát ne gátolják, illetve azok tűzveszélyes, valamint egészségre ártalmas állapotot ne idézhessenek elő.  

A háztartási hulladékot zárt edényben kell tárolni.  

     Tilos

Veszélyes vagy éghető hulladékot, bűzös vagy porképző anyagot felhalmozni, tárolni.  

Üzemképtelen gépjárművet 6 hónapon túl tárolni.

     A levegő védelme

Tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni. 

(Tilos nem speciálisan erre kialakított kazánban lignittel fűteni.)    

Egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, 

festéket, zöldhulladékot, festett, kezelt vagy nedves faanyagot, bútorlapot és más hasonló anyagot) égetni 

tüzelőberendezésben vagy azon kívül tilos.

Avar és kerti hulladék égetése tilos. Ezek kezeléséről elsősorban szerves anyag helyben tartásával, hasznosításával 

(komposztálás) kell gondoskodni, vagy engedéllyel rendelkező szolgáltatóval elszállíttatni, lerakóba vinni. 

(Az önkormányzat által szervezett akciók, a háztól menő zsákos elszállítás is ilyen.)

Külterületi- és tarlóégetést csak a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott külön engedéllyel lehet végezni.    

Porképző vagy könnyen lesodródó anyagokat csak rögzített ponyvával, nedvesített állapotban szabad szállítani. 

 

Építésnél, felújításnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett port, terjedésének megakadályozására, 

vízzel kell nedvesíteni. 

Bűzös anyagot csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt járművön szabad szállítani és csak ilyen tartályban 

szabad tárolni. 

Allergén és özönfajok 

A magas allergén hatású és az özönfajok irtásáról – a virágbimbós állapot kialakulása előtt – az időjárástól függő, 

szükséges gyakorisággal kell gondoskodni.  

A parlagfű-mentesítést az ingatlantulajdonosoknak vagy bérlőknek minden év június 30. napjáig kötelességük 

elvégezni és a vegetációs időszak végéig ezt az állapotot kötelesek fenntartani. 

A természetes vizek és a talaj védelme 

     Csapadék- és szennyvíz

A lakosok kötelessége a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák átereszek tisztántartása, 

a csapadékvíz akadálytalan oda- és elfolyásának biztosítása az ingatlanuk előtti szakaszon, továbbá az ingatlanon 

keletkező csapadékvíz saját területen történő gyűjtése vagy szikkasztása.    

Szikkasztó árkok feltöltése, burkolása, megszüntetése tilos.  

Járműbehajtók átereszeinek jó karban és tisztántartása minden esetben kötelező.
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A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet, illetőleg szennyvizet bevezetni, dugulás 

vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (hulladékot, iszapot, papírt, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, 

építési anyagot vagy törmeléket) bejuttatni tilos.

Tilos a szennyvízcsatorna hálózatba csapadékvizet bevezetni, szennyvizet a meglévő szennyvízhálózatba kell 

elvezetni. Szennyvízcsatorna hiányában – annak elkészültéig – közműpótló zárt szennyvíztározóba kell vezetni 

a szennyvizet.  

Biológiai szennyvíztisztító létesítése – a HÉSZ-ben foglaltak alapján – csak külterületen lehetséges.  

A közműpótló zárt szennyvíztározóból szennyvizet kiemelni és elszállíttatni (szippantás) csak az Önkormányzattal 

szerződött kötelező közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozóval lehet.

     Kutak

Ásott és fúrt kút létesítése csak létesítési engedély alapján lehetséges. A létesítését vagy fennmaradást a jegyző 

külön jogszabályban foglaltak alapján engedélyezi. A fennmaradási engedély kéréséhez a formanyomtatvány 

elérhető Göd város hivatalos honlapján (hivatal/nyomtatványok fül)

Ásott és fúrt kútba bármilyen folyadékot, különösen háztartási szennyvizet, szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) 

vizet, hőszivattyús rendszerek vizét, csapadékvizet bevezetni tilos.  

A talaj védelme 

Tilos a talajra szennyvizet kivezetni, illetőleg kilocsolni.    

Talajon és talajban hulladék elhelyezése tilos, kivéve a komposztálási célból elhelyezett, az ingatlanon belül 

keletkezett zöldhulladékot.   

Építési tevékenység, tereprendezés során a termőföld védelméről szóló törvény alapján kell eljárni.  

     Természetes vizek és talajvíz védelme

Tilos a meglévő élővízfolyásokat eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait 

megváltoztatni, a vízfolyás medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni.   

Ha a vízfolyás magánterületen van, a tulajdonos feladata a víz által sodort anyagnak (iszap, hordalék stb.) 

eltávolítása. Amennyiben ezen kötelezettséget elmulasztja, a szükséges munkák elvégzését tűrni, költségeit viselni 

köteles. 

Az élővizek és azok mellékágai mentén lévő partmenti ingatlantulajdonosok, földhasználók a vizek természetes le-

folyását nem akadályozhatják, a patakhoz kapcsolódó műtárgyak állapotát és üzemelését nem veszélyeztethetik.  

 

Természetes vízfolyásokba, közterületi csapadékvíz-elvezető rendszerekbe háztartási szennyvizet, illetve 

szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet, magánterületen keletkezett csapadékvizet bevezetni tilos.    

Zajvédelem 

Ipari tevékenység eredetű zajpanasz esetén a Pest Megyei Kormányhivatal (zoldhatosag@pest.gov.hu) 

rendelkezik hatáskörrel.

     Zajjal járó munkavégzés

Zajjal járó építési, karbantartási, javítási, szerelési munka végzése, továbbá ezekhez kapcsolódó elektromos 

és motoros gépek használata (különösen: gépi földmunka végzése, betonkeverés, anyagvágás, köszörülés, 

csiszolás, fúrás, vésés, kalapálás, fűrészgép használata stb.), valamint zajkeltő géppel (kapálógép, fűnyíró, 

láncfűrész, kerti traktor stb.) végzett kerti munka tilos: 

hétköznap 07:00-ig és 20.00-tól 

szombaton 08:00-ig és 20.00-tól, valamint 12:00 és 14:00 között 

vasárnap és munkaszüneti napon.  

Mindez alól kivételt képez a hibaelhárítás céljából történő munkavégzés. 
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      Közterületi rendezvények

Közterületen hangosító berendezés kizárólag Göd Város polgármesterének engedélyével üzemeltethető. 

Az engedély iránti kérelmet a berendezés üzemeltetője vagy a közterületi rendezvény szervezője a rendezvény 

időpontja előtt legalább 15 nappal a közterület-használati engedély iránti, a rendelet mellékletében foglalt 

formanyomtatványon köteles benyújtani. 

Zenés rendezvények 

Házi rendezvények esetén zene- és műsorszolgáltatás 22:00 óráig végezhető, formanyomtatványon benyújtott 

írásbeli kérelem esetén a polgármester eltérést engedélyezhet. Az engedély nem mentesít egyéb jogszabályi 

kötelezettségen alapuló felelősség alól (különös tekintettel a csendháborításra).  

Vendéglátóipari egységek kültéri zeneszolgáltatása vagy rádió, televízió illetőleg egyéb médium műsorának 

sugárzása minden esetben engedélyköteles.   

     Pirotechnikai készítmények használata

Pirotechnikai készítményének használata kizárólag rendőrségi engedéllyel 21:50 órától 22:00 óráig lehetséges, 

időtartama maximum 10 percig terjedhet, kivéve önkormányzati rendezvények esetén, valamint szilveszter 

napjának éjszakáján.  

Zöldfelületek fenntartása

     Közterületi zöldfelületek védelme

Fakivágást indokolt esetben: kiöregedett fák tekintetében, növényegészségügyi okból, balesetveszély elhárítása, 

özönfajok terjedésének megelőzése céljából, vagy minőségi cseréhez (közcélú fakivágás), az önkormányzat 

rendelhet el akkor, ha az más hatóság hatáskörébe nem tartozik.  

Fakivágási engedélyt, a tervezett épület, műtárgy műszaki tervdokumentációjához készített helyszínrajz 

csatolásával, építési tevékenység miatt is lehet kérelmezni.  

A közterületi fakivágást a jegyző – külön formanyomtatványon benyújtott - kérelem alapján engedélyezi. 

A kérelmet a tervezett kivágás időpontját legalább 30 nappal megelőzően kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalnál.  

A kivágott fák pótlásáról gondoskodni kell.  

Fakivágást, faápoló metszést első sorban vegetációs perióduson kívül (október 15. és március 01. között) lehet 

végezni (kivéve balesetveszély elhárítása).  

Abban az esetben, ha élet- és balesetveszély, valamint sürgős kárelhárítás miatt azonnali intézkedésre van 

szükség, a fásszárú növényzet kivágásának megtörténtét a jegyzőnek 8 napon belül be kell jelenteni. A bejelentési 

kötelezettség elmulasztása engedély nélküli fakivágásnak minősül.  

     Magánterület zöldfelületének védelme

A telken kialakítandó zöldfelület arányát, a kötelezően telepítendő fásszárú növények mennyiségét, a telekhatártól 

számított minimális ültetési távolságokat a helyi településképi rendelet szabályozza.  

Magánterületen lévő fák kivágása (lombos és örökzöld) díszfák, mandula, szelídgesztenye és dió esetében 

1 m magasan mért 13 cm törzsátmérő (40 cm törzskörméret) felett engedélyköteles. 

Építési tevékenységgel érintett területen lévő fák kivágása, csak a tervezett épület, műtárgy műszaki tervdoku-

mentációjához készített helyszínrajz alapján, a tervezett építmény helyén és külső határától számított legfeljebb 

3 m-es sávban engedélyezhető.  

A kivágott fákat – a fakivágási engedélyben megállapítottak alapján - pótolni kell. Amennyiben a pótlás nem 

lehetséges, a hatóság kompenzáció fizetésére kötelezheti a kérelmezőt.

13cm
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JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

A rendeletben foglalt előírások megszegése esetében a hatóság, megfelelő határidő kitűzésével, az előírás 

megszegőjét kötelezi a jogkövető magatartás tanúsítására. A kötelezés lehet: cselekvés vagy tevékenység 

elrendelése; cselekvéstől tevékenységtől való tartózkodás vagy cselekvés, illetőleg tevékenység korlátozásának 

elrendelése; cselekvés, tevékenység abbahagyásának elrendelése (tilalom); tevékenység következményeinek 

megszüntetésének elrendelése (eredeti állapot visszaállítása). Amennyiben a kötelezésnek az előírás megsze-

gője nem tesz határidőben eleget, a végrehajtásról a jegyző gondoskodik - amennyiben szükséges pénzbírság 

kiszabása mellett – a munkálatokat a kötelezett költségére és veszélyére elvégezteti.  

Amennyiben a jogsértés helyi rendeletben foglalt közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást 

valósít meg, pénzbírság kiszabására is sor kerül.    

Amennyiben a jogsértés bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, úgy a hatóság megteszi a szükséges 

feljelentést.   

Jelen kiadvány a legfontosabb tudnivalókra hívja fel a figyelmet, közérthető formában. A rendelet teljes szövege 

megtalálható Göd város hivatalos honlapján (god.hu).

ENGEDÉLYKÉRELMEK

Göd város területén engedélyköteles minden közterületi fakivágás, illetve a magánterületen lévő fák 

kivágása (lombos és örökzöld) díszfák, mandula, szelídgesztenye és dió esetében 1 m magasan mért 

13 cm törzsátmérő (40 cm törzskörméret) felett.

Az engedély igénylése: Göd város honlapján a környezetvédelmi nyomtatványok között megtalálható fakivágási 

kérelem nyomtatvány kitöltésével, amelyhez 3000 Ft értékű illetékbélyeget kell csatolni. A kérelem beküldhető 

postai úton, vagy személyesen leadható ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban.

   Közterületen hangosító berendezés kizárólag Göd Város polgármesterének engedélyével 

     üzemeltethető. Házi rendezvények esetében 22 óráig lehet zene- és műsorszolgáltatás, ettől való  

     eltérést a polgármester engedélyezhet. Vendéglátóipari egységek kültéri zeneszolgáltatása vagy 

     rádió, televízió illetőleg egyéb médium műsorának sugárzása minden esetben engedélyköteles.

Az engedély iránti kérelmet a berendezés üzemeltetője vagy a közterületi rendezvény szervezője a rendezvény 

időpontja előtt legalább 15 nappal a közterület-használati engedély iránti, a rendelet mellékletében foglalt 

formanyomtatványon köteles benyújtani, 3000 Ft-os illetékbélyeggel. 

Pirotechnikai készítményének használata kizárólag rendőrségi engedéllyel 21:50 órától 22:00 óráig le-

hetséges, időtartama maximum 10 percig terjedhet (kivéve szilveszterkor).

HOVÁ FORDULHATOK?

Az önkormányzat a hatás és illetékességi körébe tartozó ügyekben önállóan eljár, egyéb esetben továbbítja azt a 

megfelelő hatósághoz.

A panaszosok közvetlenül is fordulhatnak az eljáró hatóságokhoz csökkentve ezzel a felesleges bürökráciát, 

gyorsítva a probléma megoldását.

Levegőszennyezés észlelésekor az eljáró hatóság a Dunakeszi Járási Hivatal

(2120 Dunakeszi, Fő út 143,; 06 27 540-690)

Ipari eredetű zaj miatt a legtöbb esetben - a vonatkozó kormányrendeletben (zajrendeletben) foglalt, 

jegyzői hatáskörbe sorolt kivételekkel - Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Bányafelügyeleti Főosztályához (1072 Budapest, Nagy diófa utca 10-12. zoldhatosag@pest.gov.hu) lehet 

panaszt benyújtani. 

Természetes vizek szennyezésekor a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az eljáró hatóság. 

(1149 Budapest, Mogyoródi út 43, pest.katasztrofavedelem.hu)

Természetkárosítás miatt büntető feljelentés tehető a Dunakeszi Rendőrkapitányságon

(2120 Dunakeszi, Tábor u. 2, 06 27 341-055)

Felhívjuk azonban a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a rendőrségen kívül a többi hatóság nem rendelkezik 

nyomozói lehetőségekkel, így kérjük pontosan adják meg a bejelentett esemény időpontját, helyét, eredetét 

és minden, az ügyben lényegesnek tartott körülményt. Bejelentést a lakosok email-ban és telefonon is tehetnek.
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A gödI közterüLet-feLügyeLet eLérhetőségeI

kozterületf@god.hu 06-27-530-038, 06-20-476-11-38

A közterület-felügyelők hétfőtől-péntekig, munkaidőben teljesítenek szolgálatot.

Illetékességi köre:

• közterület-foglalási engedélyek kiadása, ezek ellenőrzése, eljárás engedély nélküli közterület-foglalások

  esetén (pl. árusítás, konténer, építőanyag elhelyezése közterületen)

• köztisztasági szabálysértések

• szabálytalan parkolás, akadályoztatás ingatlanra való bejutás esetén

• KRESZ szabálysértések

• elszállított gépjárművel kapcsolatos tájékoztatás- ügyintézés

• engedély nélküli fakivágás ellenőrzése

• közterület rendbetételének elmulasztása, biztonságos közlekedés veszélyeztetése

  (belátást akadályozó növényzet, közterületre kihelyezett tárgyak)

• közterület parlagfű-mentesítésének elmulasztása

• árkok-vízelvezetők tisztántartása, esővíz nem megfelelő elvezetése (közterületre vezetése) 

• csendháborítás

• játszóterek, terek, parkok nem megfelelő használata

• avarégetés

• kóbor állatok a közterületen felügyelet nélkül


