
Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos eljárás 
 

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, 
okmányok: 

 

A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos bejelentést a Járási Hivatal közérdekű 

bejelentésként vizsgálja, a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. 

évi CLXV. törvény rendelkezései szerint. Abban az esetben, ha a bejelentés 

alaposnak bizonyul, az eljárást a Járási Hivatal hivatalból indítja meg. 
 

Az eljárást megindító irat benyújtásának 
módja: 

 

  
 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) 
összege: 

 

Az eljárás 
illetékmentes. 

 

Ügymenet 
leírása: 

 

Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem 

megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot 

zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely 

légszennyezettséget okoz. 
 

Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok 

égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő 

berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és 

veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben 

történő égetése kivételével tilos. 
 

Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével  – 

bármilyen okból 
kigyullad. 

 

Jogszabály   eltérő   rendelkezésének   hiányában   lábon   álló   növényzet,   tarló   

és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése 

tilos. 
 

A járási környezetvédelmi hatóság jár el első 
fokon: 

 

          a  legfeljebb  500  kWth  névleges  bemenő  hőteljesítményű,  háztartási  

és közintézmény tüzelőberendezés forrásával, 
 



          az összesen 140 kWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű, nem az 
a) 

pont szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés 
forrásával, 

          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, 

 

          a nem gazdálkodó  szervezet által működtetett diffúz légszennyező  

forrással kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben. 
 

Alapvető eljárási 
szabályok: 

 

Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság 

bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték 

felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Ha a tényállás tisztázása 

azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. A 

hatóság, ha a tényállás tisztázása során szükséges, felhívhatja az ügyfelet okirat 

vagy más irat bemutatására. Ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (a 

továbbiakban együtt: szemletárgy) vagy személy megtekintése vagy megfigyelése 

szükséges, a hatóság szemlét rendelhet el. 
 

A járási 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 járási környezetvédelmi hatóság a bírság kiszabása 
során 

 

 a mulasztás 
körülményeit, 

 

 a kötelezettségszegés súlyosságát, 
és 

 

 a kötelezettségszegés időtartamát és ismétlődését veszi 

figyelembe. A járási környezetvédelmi hatóság 

 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 járási hivatal döntését határozatba 
foglalja. 

 

A hatóság határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest 

Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a járási hivatalnál benyújtható 10.000,- Ft 

összegű, átutalással teljesített illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. A másodfokú 

döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást 

megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz, a döntést 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. 
 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, 
 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
 

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről, 
 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 
 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 
 

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről. 
 

-- 


