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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Gondoskodik füstköd-riadó terv kidol-

goztatásáról és végrehajtásáról. 

 *  * * * 1995. évi LIII. tv. 48. § 

(6) a); 306/2010. (XII. 

23.) Korm. rend. 3. 

melléklet 

2.  Füstköd-riadó terv végrehajtása során kö-

telezi a légszennyezést okozó, szolgálta-

tó, illetve termelő tevékenységet ellátó 

létesítmények üzemeltetőit más energia-

hordozó, üzemmód használatára, az üze-

meltető tevékenységét időlegesen korlá-

tozza vagy felfüggeszti. 

 *  * * * 1995. évi LIII. tv. 48. § 

(6) b) 

3.  Füstköd-riadó terv végrehajtása során 

időlegesen korlátozza vagy felfüggeszti a 

közúti közlekedési eszközök üzemelteté-

sét. 

 *  * * * 1995. évi LIII. tv. 48. § 

(6) b) 

4.  Szmoghelyzet (füstködállapot) bekövet-

kezése esetén tájékoztatja a lakosságot a 

meglévő és várható túllépés helyéről, 

mértékéről és időtartamáról, a lehetséges 

egészségügyi hatásokról és a javasolt te-

endőkről, valamint a jövőbeli túllépés 

megelőzése érdekében szükséges felada-

tokról. 

 *  * * * 1995. évi LIII. tv. 48. § 

(6) c) 

5.  Szmoghelyzet (füstködállapot) bekövet-

kezése esetén tájékoztatja a lakosságot a 

tájékoztatási és riasztási küszöbértékek 

túllépéséről, valamint azok túllépésének 

megszűnéséről az érintett lakosságot tá-

jékoztatni kell a rádió, televízió, nyom-

tatott sajtó, internet útján, vagy a hely-

ben szokásos tájékoztatási módon. 

 *  * * * 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rend. 19. § (2) 

6.  Szmoghelyzet kialakulása esetén a füst-

köd-riadó tervben foglaltak szerint kell a 

lakosságot tájékoztatni és a 

szmoghelyzet megszüntetéséhez, vagy 

hatásainak enyhítéséhez szükséges mér-

tékben, arra alkalmas módon a füstköd-

riadó terv alapján a helyhez kötött és a 

 *  * * * 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rend. 20. § (3) 
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mozgó légszennyező források működése 

korlátozható vagy megtiltható. 

7.  Elrendelhet a 3. mellékletben foglalta-

kon túl más - a füstköd-riadó tervben 

meghatározott - intézkedéseket is. 

 *  * * * 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rend. 20. § (3) 

8.  Füstköd-riadó tervben foglalt korlátozá-

sokat a szmoghelyzet jellegének, súlyos-

ságának, a meteorológiai előrejelzésnek 

a figyelembevételével a közegészség-

ügyi hatóság, a közlekedési hatóság, va-

lamint a környezetvédelmi hatáskörében 

eljáró megyei kormányhivatal vélemé-

nyére tekintettel kell elrendelni. 

 *  * * * 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rend. 20. § (4) 

9.  Füstköd-riadó terv végrehajtásával kap-

csolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági 

ügyben jár el. 

 *  * * * 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rend. 36. § (3)  

 

10.  Füstköd-riadó terveket, valamint az elő-

készítésükkel és végrehajtásukkal kap-

csolatos információt a nyilvánosság 

számára hozzáférhetővé kell tenni. 

 *  * * * 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rend. 20. § (5) 
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