1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet
a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenységekről
Az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben a
következőket rendeljük:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya a jogi személyekre és a magánszemélyekre - ideértve a jogi
személyek társulásait és a magánszemélyek társaságait is - egyaránt kiterjed.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési folyékony
hulladékokra és a velük összefüggő tevékenységekre.
2. § (1) A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles hathatósan közreműködni és a
települési környezet (különösen a közterületek) szennyeződését, fertőzését eredményező
tevékenységektől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
(2)
Fogalmi meghatározások
3. § E rendelet alkalmazása szempontjából
a) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más
épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek -,
valamint a közterületek tisztán tartása;
b)
c) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet
(közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád
alatti járda, alul- és felüljáró);
d)-f)
g) köztisztasági szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás): megrendelés, illetőleg megbízás
alapján a közterületek tisztán tartása, szervezetek hulladékártalmatlanítási tevékenysége;
h) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése,
illetőleg pormentesítése.
i)-k)
Az ingatlanok és közterületek tisztán tartása
4. § Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója,
illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában levő
ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó, illetőleg - a bérleti
jogviszonyból származó kötelezettsége szerint - a bérlő (a továbbiakban együtt: használó) köteles
gondoskodni. Ezen belül:
a) a lakó- és az emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös használatú részének
(kapualj, lépcsőház, folyosó, terasz, felvonó, mosókonyha, szárító, pince- és padlásrész, közös

illemhely, hulladékledobó és -gyűjtő, udvar stb.) tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar és
rágcsáló mentesítéséről a tulajdonosnak;
b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló
helyiségnek és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovar- és
rágcsálómentesítéséről pedig a használónak
kell gondoskodnia.
5. § A közterület - ideértve a rajtuk levő nyílt árkokat és ezek műtárgyait is - szervezett,
rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenység ellátásáról a 6. §-ban, a 7. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint a (2)
bekezdésében említett esetek kivételével - a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat
képviselőtestülete gondoskodik (1991: XX. tv. 21. §).
6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg
ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület
tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról.
(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartása az utakról szóló jogszabályok
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.
(3)
(4) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje
alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével - a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot
eltávolítani.
(5) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára)
történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles
tisztán tartani.
7. § (1) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében
a) a közterületen levő üzemi területek, végállomások, pályaudvarok, továbbá a
villamosközlekedéssel összefüggésben létesített megállóhelyek és járdaszigetek tekintetében a
járművek üzembentartója,
b) a belterületen levő és az a) pont alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek,
járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek
tekintetében a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat képviselőtestülete;
c) a külterületen levő és az a) pont hatálya alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek és
megállóhelyek tekintetében a közforgalmú jármű üzembentartója, autóbuszmegállóhelyek
tekintetében a közút kezelője
köteles a rendszeres tisztántartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról
gondoskodni.
(2) Vasutat keresztező közforgalmú gyalogos alul- és felüljáró, ha azon az utazó közönség
közlekedik, valamint a vasutat keresztező járda tisztán tartása és a hulladékok eltávolítása a vasút
üzembentartójának a feladata.
A köztisztasági szolgáltatás ellátása
8. § A szolgáltatás ellátására jogosultak

a) az e célra létesített közüzemi vállalatok;
b) azok a gazdálkodó szervezetek [Ptk. 685. § c) pont], amelyeknek az a tevékenységi körébe
tartozik;
c) az arra vonatkozó jogosítvánnyal rendelkező egyéni vállalkozók, magánszemélyek (ideértve
a jogi személyek társulásait és magánszemélyek társaságait is).
9. § (1)-(3)
(4)-(5)
(6)-(7)
A települési szilárd hulladék ártalmatlanítása
és hasznosítása
10-11. §
A köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések
12. § Minden huzamos emberi tartózkodásra szolgáló épülethez és minden olyan területen,
illetőleg létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le, a közegészségügyi és az építésügyi
hatósági előírásoknak, továbbá a várható forgalomnak megfelelő számú illemhelyet kell
létesíteni, fenntartani, folyamatosan tisztán tartani és rendszeresen fertőtleníteni. Ennek elvégzése
a 4-5. §-ban érintetteket az érdekeltségüknek megfelelően terheli.
13. § (1) Élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzletekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre,
játszóterekre, egészségügyi intézményekbe, bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba, strandokra ebeket
- az üzemeltető által meghatározott feltételek mellett, a vakvezető kutya kivételével - még
pórázon sem szabad bevinni.
(2) Ebeket csak olyan szállodákba és kempingekbe szabad bevinni, amelyeket erre a
közegészségügyi felügyelő kijelölt.
(3) Ebek ürítése közterületen csak az erre kijelölt helyeken, továbbá a járda melletti víznyelőbe
engedhető meg. Bármely más helyen az általuk okozott szennyezés eltakarításáról az eb
sétáltatója köteles gondoskodni.
(4) Állatokat közterületen legeltetni csak a kijelölt helyen szabad.
14. § (1) Az ivóvizet szolgáltató kutak, közkifolyók, közterületi ivókutak és foglalt források
környezetét az üzemeltetőnek különös gonddal kell tisztán tartani és megvédeni az esetleges
szennyeződéstől.
(2) Olyan szennyező forrást, amely az ivóvizet szolgáltató kút, illetőleg forrás vizét közvetlenül
vagy a talajon keresztül szennyezheti, a közegészségügyi, a vízügyi és az építésügyi hatósági
előírásokban meghatározott távolságon (védőtávolságon, védőterületen) belül nem szabad
létesíteni és fenntartani.
(3) Az ivásra alkalmatlan, szennyezett vagy fertőzött vizet szolgáltató közhasználatú kutat és
forrást a vízügyi felügyeleteknek - a közegészségügyi felügyelő kezdeményezése alapján - „nem
ivóvíz” szövegű felirattal és nemzetközi jelzésű ábrával kell megjelölni.
15. § Minden olyan területen, illetőleg létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le, a 45. §-ban említettek kötelesek a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú
hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá a rendszeres kiürítéséről és
tisztán tartásáról gondoskodni.
16. §

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése
17. § (1) A köztisztasággal kapcsolatos
a) a közegészségügyi előírások megtartásának rendszeres ellenőrzéséről a közegészségügyi
felügyelő;
b) kötelezettségek teljesítésének ellenőrzéséről pedig - a közterületfelügyelet és az érdekelt
szakhatóságok közreműködésével - a jegyző
gondoskodik.
(2) Ha alaposan feltehető, hogy valamely lakás vagy lakás céljára használt helyiség tisztán
tartása nem megfelelő, és állapota a közegészségügyi előírásoknak nem felel meg, azt a
közegészségügyi felügyelő megszemlélheti és intézkedést kezdeményezhet.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik a városi tisztiorvos, a
közterület-felügyelet, továbbá a rendőrség általános feladat- és hatásköréből fakadó ellenőrzési és
intézkedési jogkörét.
18. § E rendeletnek a közterületekre és a hulladékok begyűjtésére és ártalmatlanítására
vonatkozó rendelkezéseit a közforgalmú közlekedési vállalatok pályaudvarai, állomásai, kikötői,
repülőterei, alul- és felüljárói, továbbá az azok tömegközlekedést szolgáló járművei tekintetében
is megfelelően alkalmazni kell.
Hatálybaléptető rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba; egyidejűleg a 3141/1/1949. (IX. 20.) NM
rendelet, a 9/1970. (IX. 5.) EüM-ÉVM együttes rendelet és a 14/1975. (XII. 15.) EüM-ÉVM
együttes rendelet hatályát veszti.

