
  
 

 

Levegő védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági eljárások 

 

1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe 

 A levegőtisztaság-védelmi ügyben az elsőfokú hatósági jogkört környezetvédelmi 

hatóságként - a Korm. rendelet 36. § (2)-(5) bekezdésében foglalt kivételekkel – a területi 

környezetvédelmi hatóság gyakorolja.  

 

Területi környezetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel a megyei kormányhivatal 

megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el. 

Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal 

környezetvédelmi hatáskörben eljáró Érdi Járási Hivatala jár el. 

 

 Országos illetékességű környezetvédelmi hatóságként (a továbbiakban: országos 

környezetvédelmi hatóság) – a Korm. rendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyekben – a 

Pest  Megyei Kormányhivatal jár el. 

 

Az országos környezetvédelmi hatóság jár el első fokon az átmeneti nemzeti tervben foglalt, a 

tüzelőberendezés legnagyobb megengedett kibocsátási mennyiségének meghatározásával 

kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. 

 

Eltérő rendelkezés hiányában az országos környezetvédelmi hatóság a másodfokon eljáró 

környezetvédelmi hatóság. 

 

 A polgármester, a fővárosban a főpolgármester (a továbbiakban: önkormányzati 

környezetvédelmi hatóság) jár el első fokon a füstkód-riadó terv végrehajtásával kapcsolatos 

levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben. 

 

Az önkormányzati környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi hatósági ügyben hozott elsőfokú 

döntése esetén másodfokon a területi környezetvédelmi hatóság jár el. 

 

 A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: 

járási környezetvédelmi hatóság) jár el első fokon, járási illetékességgel, a Korm. 

rendelettel hatáskörébe utalt ügyekben:  

 

a) a legfeljebb 500 kW/hth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és közintézmény 

tüzelőberendezés forrásával,  

b)  az összesen 140 kW/hth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont 

szerinti kizárólagfüstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásaival,  

c) az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek kielégítésére, otthona  



  
 

             fenntartására szolgáló tevékenység, és az ahhoz használt berendezés forrásával,  

 a nem gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység okozta bűzterheléssel, és  

 a nem gazdálkodó szervezet által működtetett diffúz légszennyező forrással kapcsolatos          

             levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben. 

 

A járási hivatal, mint környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértő 

természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő 

tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, – ha 

jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.   

 

A levegővédelmi követelmények megsértésének eseteit és az azokhoz kapcsolódó levegőtisztaság-

védelmi bírságok mértékét a Korm. rendelet 9. melléklete tartalmazza. 

 

A járási környezetvédelmi hatóság a bírság kiszabása során a mulasztás körülményeit, a 

kötelezettségszegés súlyosságát, és a kötelezettségszegés időtartamát és ismétlődősét veszi 

figyelembe. 

 

A járási környezetvédelmi hatóság 

a) a kibocsátási határérték túllépése, 

b) a környezetveszélyeztetéssel vagy környezetkárosítással járó, az a) ponton kívüli egyéb 

levegővédelmi követelmény nem, vagy nem jogszerű teljesítése, 

c) a levegőminőségi terv alapján kidolgozott intézkedési terv be nem tartása, vagy 

d) a füstköd-riadó terv alapján elrendelt intézkedés be nem tartása 

esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a levegőterhelő tevékenységet korlátozza, 

felfüggeszti vagy megtiltja. 

 

Az eljáró hatóság hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból 

vizsgálja. 

2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja) és a csatolandó iratok 

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos bejelentést a Hivatal közérdekű bejelentésként vizsgálja, a 

panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. éi CLXV. törvény rendelkezései szerint. 

Abban az esetben, ha a bejelentés alaposnak bizonyul, az eljárást a Hivatal hivatalból indítja meg. 

 

A bejelentést írásban lehet benyújtani, illetve szóban is előadható, továbbá benyújtható a járási 

hivatalnál vagy az ügyfélkapun keresztül elektronikus úton, illetve lehetőség van a Kormányabak-

ügyintézés igénybevételére is, ahol e tárgykörben ügyintézés nem történik, csupán a bejelentés 

továbbítására kerül sor a járási hivatal Hatósági Osztályára. 

3. Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege 

Az eljárás illetékmentes. 

 



  
 

4. A kérelem benyújtásának feltételei és az eljárás menete 

Bejelentést tehet bármely természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, aki a jogellenes 

magatartást észleli (pl.: bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül 

háztartási tüzelőberendezésben történő égetése, vagy bármely anyag a jogszabályi előírásokat 

megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése észlelése esetén) 

 

A hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, megindításáról az 

ismert ügyfelet a hatóság értesíti. Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha 

a) az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül dönt, vagy az eljárást megszünteti, 

b) azt honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból törvény kizárja, vagy 

c) az az eljárás sikerét meghiúsítaná. 

 

Amennyiben a hatóság rendelkezésére álló adatok nem elegendőek a döntéshozatalhoz, a hatóság 

bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely 

alkalmas a tényállás tisztázására.  

 

A tényállás tisztázása érdekében a Hivatal tanúkat hallgathat meg, helyszíni szemlét tarthat, 

illetve szakértőt is kirendelhet. 

 

Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a Hivatal kötelezi, hogy a 

megjelölt helyen és időpontban jelenjen meg. 

Az idézést – ha az ügy körülményeiből más nem következik – úgy kell közölni, hogy arról az idézett a 

meghallgatást megelőzően legalább öt nappal értesüljön. 

Az idézésben meg kell jelölni, hogy a hatóság az idézett személyt milyen ügyben és milyen 

minőségben kívánja meghallgatni. Az idézett személyt figyelmeztetni kell a megjelenés 

elmulasztásának következményeire. 

Ha az idézett személy a szabályszerű idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az 

eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki, 

vagy utólag megfelelően nem igazolja, vagy az idézésre meghallgatásra alkalmatlan állapotban jelenik 

meg, és ezt a körülményt nem menti ki, eljárási bírsággal sújtható. 

 

A tanúként idézett személy köteles tanúvallomást tenni, tanúként nem hallgatható meg az, akitől 

nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás. 

A tanú a vallomástételt megtagadhatja, ha 

a) bármelyik ügyfél Ptk. szerinti hozzátartozója (a továbbiakban: hozzátartozó), 

b vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, 

 

Ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (a továbbiakban együtt: szemletárgy) vagy személy 

megtekintése vagy megfigyelése szükséges, a Hivatal szemlét rendelhet el.  

A szemletárgy birtokosát és – ha az a szemle eredményességét nem veszélyezteti – a szemléről 

előzetesen értesíteni kell. A szemletárgy birtokosának távolléte – ha jelenléte nem szükségszerű – 

nem akadálya a szemle megtartásának. 

 

A szemle során a hatóság eljáró tagja jogosult különösen 

a) a szemlével érintett területre, építménybe és egyéb létesítménybe belépni, 



  
 

b) bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálni, 

c) felvilágosítást kérni, illetve 

d) mintát venni. 

 

Szakértőt kell meghallgatni vagy – legalább tizenöt napos határidő tűzésével – szakvéleményt kell 

kérni, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem 

szükséges, és az eljáró hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel.  

 

A Hivatal a levegővédelmi követelményt megsértő természetes személy és jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a  

mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki. 

 

A Hivatal a bírság kiszabása során 

- a mulasztás körülményeit 

- a kötelezettségszegés súlyosságát, 

- a kötelezettségszegés időtartamát és ismétlődését veszi figyelembe. 

 

A hivatal 

- a bűzzel járó tevékenység elérhető legjobb technikától eltérő üzemeltetése esetén, 

- az előírt bűzcsökkentő műszaki követelmények be nem tartása esetén, vagy 

-  ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható 

a bűzterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja. 

 

A Hivatal döntését határozatba foglalja. 

 

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel. A hatóság az ügyfél kérelmére egy alkalommal, külön illeték 

vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről. A hatóság a döntést írásbeli 

kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy elektronikus úton kézbesíti. 

 

A hatóság döntése akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság már nem változtathatja meg. A 

véglegesség a döntés közlésével áll be, ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a 

fellebbezést. 

Ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha 

a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, 

b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy 

c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés 

közlésével. 

5. Ügyintézési határidő 

Az ügyintézési határidő hatvan nap. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének időtartama. 

 

 

 



  
 

6. Jogorvoslat 

A Hivatal első fokú határozata ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A 

fellebbezést a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 

(1052 Budapest, Városház utca 7.) címezve, a járási hivatalnál lehet benyújtani. 

A fellebbezés illetékköteles, mértéke 15.000 Ft. 

 

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 

okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.  A 

fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az 

elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott.  

 

7. Vonatkozó jogszabályok 

 

- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (előzőekben: Korm. rendelet) 

- A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 

- A 140 kWth és az annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről 

szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 

- A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 

határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

- Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

- Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 

- A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, 

ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 

- A védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 

67/1998. (IV.3.) Korm. rendelet 

- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 66/2015.(III.30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

 

8. Az eljárással kapcsolatos további felvilágosítás kérhető 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Telefon: (+36-46) 512-901 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/borsod-abauj-zemplen  

 

9. Letölthető nyomtatványok 


