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A helyi önkormányzatok és a megyeszékhely  

szerinti járási hivatal együttműködése 

 a környezetvédelemben 
 



„Az okos emberek megoldják a problémákat, a zsenik 

pedig megelőzik őket.” – Albert Einstein 
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 hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási 

létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezését 

biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás; - a hulladékról 

szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 

27. pontja 

 

 

 közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység 

minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági 

társaság, amely a települési önkormányzattal kötött 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el; - Ht. 2. § (1) bekezdés 37. 

pontja 
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Az önkormányzat nem üzemeltethet 

hulladékudvart! 
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Nem terjed ki a törvény hatálya… 

e) a szennyezetlen talajra és más, természetes állapotában meglévő olyan anyagra, amelyet 

építési tevékenység során termelnek ki, és azt a kitermelés helyén természetes állapotában építési 

tevékenységhez használják fel, - Ht. 1. § (3) bekezdés  

 

építési-bontási hulladék: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti építési 

tevékenységből származó hulladék; - Ht. 2. § (1) bekezdés 10. pontja 

 

feltöltés: olyan hasznosítási művelet, amelynek során meghatározott célra alkalmas hulladék 

felhasználásával hulladéknak nem minősülő anyagokat helyettesítenek kitermeléssel érintett 

területek helyreállításakor vagy tájrendezéskor; - Ht. 2. § (1) bekezdés 12. pontja 

 

hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt 

szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét 

funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon 

készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse; 

Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja 

 

5 

GYMSMKH 



 

 

Önkormányzat nem használhat fel 

hulladékgazdálkodási engedély nélkül építési 

bontási hulladékot területeinek a feltöltésre! 
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A helyi önkormányzatok és a környezetvédelmi  

hatóság együttműködésének lehetőségei 

 A hulladékgazdálkodás területén 

• Elhagyott hulladék kérdése 

• Illegális hulladékgazdálkodók felderítése 

 

 A levegőtisztaság-védelem területén 

• Önkormányzati rendelet kereteit megsértő avar és kerti 

hulladék égetése 

• Nyílt téri hulladékégetések felderítése 
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Elhagyott hulladék: 

Attól elhagyott hogy nincs birtokosa. 

 

Eljáró környezetvédelmi hatóság alapesetben: a települési 

önkormányzat jegyzője - a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

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

(továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (4) bekezdés 

 

Amennyiben közterületen elhagyott hulladékról van szó 

eljáró környezetvédelmi hatóság: a megyeszékhely 

szerinti járási hivatal (Korm. rendelet 11. § (4)) 
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Kezelési tevékenységek: 

Ht. 2. § (1) bekezdés 36. pontja kezelés: hasznosítási vagy 

ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást 

megelőző előkészítést is; 

 

Ht. 2. § (1) bekezdés 26. pontja hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, 

szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, 

közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a 

hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, 

valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása; 

 

Leggyakoribb illegális kezelési tevékenység: illegális engedély nélküli 

autóbontás 

 

Eljáró környezetvédelmi hatóság: megyeszékhely szerinti járási hivatal – 

Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés 19 
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Avar és kerti hulladék égetése: 
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A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény   

48. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-

testületének hatáskörébe tartozik: 

b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes 

sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 

rendelettel történő megállapítása 

 

Avar és kerti hulladékot az egyes önkormányzati rendeletben 

engedélyezett keretek között lehet égetni. 

 

Eljáró környezetvédelmi hatóság a rendelettel ellentétes égetés esetén: a 

az égetés helye szerint illetékes járási hivatal – a levegő védelméről 

szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lev. rend.) 

36. § (1) e) – (nem a megyeszékhely szerint illetékes járási hivatal) 
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Nyílt téri hulladék égetés: 

Lev. rend. 

27. § (2) 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. 

 

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben 

keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos. 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
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