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IX. Környezetvédelmi és természetvédelmi és hulladékgazdálkodási ágazat  

1. A jegyző környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei  
 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Honlapján nyilvánosságra hozza az 

olyan végleges vagy azonnal végrehajt-

hatóvá nyilvánított határozatot, valamint 

környezetvédelmi hatósági szerződést, 

amelynek végrehajtása jelentős környe-

zeti hatással jár. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 12. § 

(8) 

 

2.  Szakmai konzultációt folytat igazgatási 

jellegű szolgáltatásként, mint környezet-

védelmi hatóság. A szakmai konzultáció 

a környezetvédelmi előírásoknak való 

megfeleléssel, továbbá egyes tevékeny-

ségek, beruházások környezetvédelmi 

szempontú tervezésével kapcsolatos 

kérdésekre terjedhet ki. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 64. § 

(2) 

 

3.  Környezetvédelmi engedélyt ad környe-

zeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó te-

vékenységek esetén. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 66. § 

(1) a), 71. § (1) b) 

4.  Határozatot hoz az a)-d) pont hatálya alá 

nem tartozó – külön jogszabályban meg-

határozott – környezethasználati eljárás-

ban, vagy szakhatóságként közreműködik 

más hatóság által kiadott határozata meg-

hozatalában. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 66. § 

(1) e) 

5.  Nyilvántartást vezet a 66. § (1) bekez-

désben meghatározott környezetvédelmi 

hatósági határozatairól, szakhatósági ál-

lásfoglalásairól.  

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 66. § 

(3) 

 

6.  Előzetes vizsgálatot kell lefolytatni, ha a 

tervezett tevékenység a környezetvédelmi 

hatóság döntésétől függően környezeti 

hatásvizsgálat köteles, továbbá ha az elő-

zetes vizsgálatot törvény írja elő. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 67. § 

(1) 

 

7.  Közhírré teszi a 71. § (1) bekezdés sze-

rinti határozatát, annak véglegessé válá-

sára tekintet nélkül.  

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 71. § 

(3) 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 
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8.  Felülvizsgálatra – teljes körű vagy rész-

leges – kötelezi az érdekeltet tevékenysé-

ge környezetre gyakorolt hatásának feltá-

rása érdekében, ha környezetveszélyezte-

tést, illetve környezetszennyezést észlel, 

továbbá kötelezheti a 73. § (1) bekezdé-

sében meghatározott esetben. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 74. § 

(1), (2) 

 

9.  Korlátozhatja illetőleg felfüggesztheti 

teljeskörűen vagy részlegesen a hatáste-

rületen feltárt környezetkárosító vagy ve-

szélyeztető tevékenységet, ha azt környe-

zetvédelmi felülvizsgálat alatt észleli.  

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 74. § 

(3) 

10.  Kötelezheti a környezethasználót, hogy 

szolgáltasson információt a környezetká-

rosodás közvetlen veszélyéről vagy gya-

nújáról, illetve a környezetkárosítás ese-

tén a bekövetkezett károkról. Amennyi-

ben a szolgáltatott információt nem tartja 

megfelelőnek, kiegészítő információ 

szolgáltatására is felszólíthat. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 

102/A. § (4) 

11.  Környezetkárosodást megelőző, valamint 

helyreállítási intézkedéseként  

a) kötelezi a környezethasználót; 

b) saját maga megteheti, illetve azt más-

sal elvégeztetheti. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 

102/A. § (5) 

12.  Elidegenítési és terhelési tilalmat rendel 

el környezetvédelmi hatóságként a vég-

legesen megállapított környezetkárosítás 

esetén a helyreállítási intézkedés megté-

telére kötelező határozatában a helyreállí-

tási intézkedés megtételére kötelezett 

személy azon ingatlanaira, amelyek a 

helyreállítási intézkedés költségeinek elő-

reláthatólag finanszírozandó összegére 

kellő fedezetet nyújtanak. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 

102/B. § (1) 

 

13.  Közzé kell tennie a helyben szokásos 

módon a repülőtér zajövezeteit ábrázoló 

térképeket és kijelölésre vonatkozó egyéb 

dokumentumokat (utcajegyzék stb.). 

  * * * * 176/1997. (X. 11.) 

Korm. rend. 7. § (2), 

19. § (1) 

14.  Tájékoztatást ad a környezetvédelmi ha-

tóságnak a környezethasználati eljárás 

  * * * * 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. 3. § (4),  
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irataiba történő betekintés módjáról. 5. § (6), 5/A. § (6),   

8. § (2), 21. § (3) 

15.  Tájékoztatja – a kérelem megküldésével 

– a környezetvédelmi hatóságot az eljá-

rás megindulásáról, ha eljárása tárgyául 

szolgáló tevékenység megkezdéséhez 

környezetvédelmi engedély vagy egysé-

ges környezethasználati engedély szük-

séges. Határozatát vagy az eljárást meg-

szüntető végzést közli a környezetvé-

delmi hatósággal. 

  * * * * 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. 1. § (3) 
 

16.  Gondoskodik haladéktalanul, de legké-

sőbb öt napon belül a környezetvédelmi 

hatóság környezethasználati előzetes 

vizsgálati eljárása megindításáról szóló 

közleménye közterületen és a helyben 

szokásos egyéb módon történő közhírré 

tételéről.  

  * * * * 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. 3. § (4) 
 

17.  Gondoskodik a környezetvédelmi ható-

ság által megjelölt időpontban a határo-

zat teljes szövegének közhírré tételéről. 

A határozat közhírré tételét követő öt 

napon belül tájékoztatja a környezetvé-

delmi hatóságot a közhírré tétel időpont-

járól, helyéről, valamint a határozatba 

való betekintési lehetőség módjáról. 

  * * * * 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. 5. § (6) 
 

18.  Részt vesz a környezethasználati előze-

tes konzultáción és környezethasználati 

konzultáción, a helyi környezet- és ter-

mészetvédelemre kiterjedően, valamint 

annak elbírálása kérdésében, hogy a te-

vékenység összhangban áll-e az önkor-

mányzat településrendezési eszközeivel. 

  * * * * 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. 5/A. § (2), 

5/B. § (2) 

19.  Gondoskodik haladéktalanul, de legké-

sőbb öt napon belül a környezetvédelmi 

hatóság környezethasználati előzetes 

konzultációjáról szóló közleménye köz-

területen és helyben szokásos módon 

történő közzétételéről.  

  * * * * 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. 5/A. § (6) 

20.  Gondoskodik haladéktalanul, de legké-

sőbb öt napon belül a környezetvédelmi 

  * * * * 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. 5/B. § (7) 
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hatóság előzetes konzultáció keretében 

adott véleményéről szóló közleménye 

közterületen és helyben szokásos egyéb 

módon való közzétételéről. 

21.  Gondoskodik haladéktalanul, de legké-

sőbb öt napon belül a környezetvédelmi 

hatóság környezeti hatásvizsgálati eljá-

rásáról szóló közleménye közterületen 

és a helyben szokásos egyéb módon tör-

ténő közzétételéről. 

  * * * * 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. 8. § (2) 

 

22.  Környezetvédelmi közmeghallgatás cél-

jára alkalmas önkormányzati helyiséget 

térítésmentesen biztosítja.  

  * * * * 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. 9. § (3) 

 

23.  Közhírré teszi a környezetvédelmi ható-

ság által megküldött, közmeghallgatásra 

vonatkozó adatokat, majd a közhírré té-

telt követő öt napon belül tájékoztatja a 

környezetvédelmi hatóságot a közhírré 

tétel időpontjáról és helyéről. 

  * * * * 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. 9. § (6), 

(7) 
 

24.  Közhírré teszi a környezetvédelmi ható-

ság által megküldött, az egységes kör-

nyezethasználati engedélyezési eljárás 

megindulásáról szóló közleményt hala-

déktalanul, de legkésőbb öt napon belül. 

A közlemény közhírré tételét követő öt 

napon belül tájékoztatja a környezetvé-

delmi hatóságot annak időpontjáról, he-

lyéről. 

  * * * * 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. 21. § (3) 

 

25.  Közhírré teszi a telepítési hely szerint 

ezeken felül a kérelem és mellékletei 

(felülvizsgálati dokumentáció) nyomta-

tott példányába való betekintési lehető-

ség módját is. 

  * * * * 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. 21. § (3) 

 

26.  Megküldi a környezetvédelmi hatóság-

nak az észrevételeket legkésőbb a kör-

nyezethasználati engedélyezési hirdet-

mény levételét követő öt napon belül. 

  * * * * 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. 21. § (6) 

 

27.  Közhírré teszi az egységes környezet-

használati engedélyről szóló közleményt 

a környezetvédelmi hatóság által megje-

  * * * * 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rend. 21. § (8) 
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lölt időpontban. 

28.  Zajcsökkentési intézkedési terv készíté-

sére kötelezett önkormányzat jegyzője a 

10. §-ban meghatározott zajbizottsághoz 

– fő repülőtér esetén a külön jogszabály 

szerinti zajvédelmi bizottsághoz – véle-

ményezésre benyújtja az intézkedési terv 

tervezetét.  

 * * * * * 280/2004. (X. 20.) 

Korm. rend. 11. § (1) 

29.  Gyakorolja zaj- és rezgésvédelmi ügyek-

ben a hatósági jogkört épületek, építmé-

nyek építése, speciális szaképítés, épít-

mény-üzemeltetés nagy-, kiskereskede-

lem, gépjármű, motorkerékpár javítása 

szálláshely szolgáltatás, vendéglátás 

zöldterület-kezelés reklám, piackutatás 

alkotó-, művészeti szórakoztató, sport, 

szórakoztató, szabadidős tevékenység 

esetén. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 4. § (1), 

1. melléklet 

 

30.  Előírja a hatásterület mérését illetve szá-

mítás szerinti meghatározását környezet-

védelmi hatóságként abban az esetben, ha 

a rendelkezésére álló adatok alapján va-

lószínűsíthető, hogy a zajforrás hatásterü-

lete nagyobb, mint a 5. § (3) bekezdésben 

meghatározott, vélelmezett hatásterület. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 5. § (4) 

31.  Háttérterhelés mértékére vonatkozó, ren-

delkezésére álló adatokat környezetvé-

delmi hatóságként kérelemre a létesít-

mény tervezőjének vagy tulajdonosának 

rendelkezésére bocsátja. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 9. § (4) 

32.  Felhívja határidő tűzése mellett környe-

zetvédelmi hatóságként a környezeti 

vagy szabadidős zaj- és rezgésforrás 

üzemeltetőjét környezeti zajkibocsátási 

határérték betartására, egyedi zajforrások 

számának és a hatásterületének méréssel 

történő megállapításának szükségességé-

re. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 10. § (2) 

 

33.  Dönt zajkibocsátási határértékről minisz-

teri rendelet alapján. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 10. § (4) 
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34.  Megállapítja kérelem alapján környezet-

védelmi hatóságként a környezeti zajki-

bocsátási határértéket és előírja annak tel-

jesítési határidejét. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 11. § (2) a) 

35.  Előírja kérelem alapján környezetvédelmi 

hatóságként rezgésterhelési határérték 

teljesítésének határidejét. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 11. § (2) b) 

36.  Hivatalból állapítja meg a kibocsátási ha-

tárértéket környezetvédelmi hatóságként, 

és az üzemeltetőt az eljárás lefolytatásá-

hoz szükséges adatok szolgáltatására kö-

telezi, ha olyan tények birtokába jut, 

amely a kibocsátási határérték megállapí-

tását teszi szükségessé. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 11. § (3) 

37.  Előírhat korlátozást környezetvédelmi 

hatóságként építőipari tevékenység napi, 

heti időbeosztására és a munkavégzés tel-

jesítményére vonatkozóan is terhelési ha-

tárérték alóli felmentésről szóló határoza-

tában. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 13. § (3) 

38.  Csendes övezet, valamint zajvédelmi 

szempontból fokozottan védett terület ki-

jelölésére abban az esetben kerülhet sor, 

ha a kijelölésre szánt terület tényleges 

zajterhelése megfelel a külön jogszabály-

ban a csendes övezetre, illetve zajvédelmi 

szempontból fokozottan védett területre 

megállapított határértéknek. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 15. § (1) 

39.  Csendes övezet, valamint zajvédelmi 

szempontból fokozottan védett terület ki-

jelölését megelőzően a kijelölésre szánt 

területre zajtérképet kell készíteni és meg 

kell vizsgálni a zaj elleni védelem érde-

kében szükséges intézkedéseket. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 15. § (2) 

40.  Értesíti a területi környezetvédelmi ható-

ságot csendes övezet vagy zajvédelmi 

szempontból fokozottan védett terület ki-

jelöléséről. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 16. § (3) 

41.  Kötelezi a zajforrás üzemeltetőjét kör-

nyezetvédelmi hatóságként intézkedési 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 17. § (1) 
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terv benyújtására, ha szabadidős vagy 

üzemi zajforrás által okozott zaj a zajki-

bocsátási határértéket túllépi. 

 

 

42.  Kötelezi környezetvédelmi hatóságként 

az üzemeltetőt határidő kitűzésével az 

intézkedési tervben szereplő intézkedések 

megvalósítására. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 17. § (3) 

 

43.  Ha az üzemeltető az intézkedési tervet 

kijelölt határidőre nem vagy csak részben 

hajtja végre, illetve a zaj az intézkedések 

ellenére is túllépi az előírt határértéket – a 

közüzemi létesítmények, valamint a köz-

lekedési vonalas létesítmények kivételé-

vel – a környezetvédelmi hatóság a tevé-

kenységet: 

a) 1–6 dB túllépés között korlátozza, 

b) 7–10 dB túllépés között felfüggeszti, 

c) 10 dB túllépés felett megtiltja. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 18. § a)–c) 

44.  Amennyiben a fokozottan zajos terület 

településrendezési terv szerinti besorolá-

sa megváltozik, erről harminc napon be-

lül tájékoztatja a környezetvédelmi ható-

ságot. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 24. § (1) 

45.  Kötelezi környezetvédelmi hatóságként 

környezetvédelmi bírság fizetésére a kör-

nyezeti zaj-, rezgésforrás üzemeltetőjét. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 26. § (1) 

 

46.  Üzemi vagy szabadidős zajforrás esetén a 

zajbírság összegét – ezer Ft-ra kerekítve 

– a 3. számú melléklet alapján kell meg-

határozni. 

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 30. § – 

32.§ 

47.  Kötelező megbízni vagy alkalmazni zaj-, 

illetve rezgésvédelmi szakér-

tőt/szervezetet csendes terület, zajvédel-

mi szempontból fokozottan védett terüle-

tek kijelölésének előkészítéséhez és ön-

kormányzati/helyi zajvédelmi rendelet-

tervezet műszaki előkészítéséhez.    

  * * * * 284/2007. (X. 29.) 

Korm. rend. 33. § 

48.  Közzéteszi legalább harminc napra a te-

rületi környezetvédelmi hatóság által ké-

szített levegőminőségi tervet az érintett 

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

Korm. rend. 16. § (1) 



8 

 

Jegyző  Környezetvédelmi és természetvédelmi és hulladékgazdálkodási ágazat  2022 03 31 

 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

települési önkormányzat polgármesteri 

hivatalának hirdetőtábláján. 

2. A jegyző természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Előkészíti a helyi jelentőségű természeti 

területek védetté nyilvánítását. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 25. §  

2.  Megküldi hivatalból helyi védetté nyil-

vánítás esetén a védetté nyilvánító, illetve 

a védettség feloldásáról rendelkező ön-

kormányzati rendeletet – nyilvántartási 

célból – az érintett területen működő 

igazgatóságnak. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 25. § 

(3) 

3.  Táblával meg kell jelölnie – a természet-

védelmi kezelést ellátó szerv útján – a 

védett természeti és a Natura 2000 terüle-

tet, amellyel fel kell hívnia a figyelmet a 

védettség tényére, valamint az ebből fa-

kadó főbb korlátozó rendelkezésekre. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 26. § 

(1) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) a) 

 

4.  Felhívja az ingatlanügyi hatóságot ter-

mészetvédelmi hatóságként terület védet-

té, fokozottan védetté nyilvánítás ingat-

lan-nyilvántartásba való bejegyzés megté-

telére, illetve annak törlésére.  

   

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 26. §  

(2) 

módosította: 2021. évi 

CXLVI. tv. 31. § (2) 
hatályba lép:2023. február 1. 
71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) a) 

5.  Ideiglenesen védetté nyilváníthatja – az 

érdekelt hatóságok véleményének kikéré-

se mellett – a területet egy alkalommal a 

végleges védettséget kimondó jogszabály 

hatálybalépéséig, de legfeljebb három 

hónapig azonnal végrehajtható határozat-

tal, ha a helyi természeti védelemre ter-

vezett terület jelentős károsodásának ve-

szélye áll fenn. Határozatban előírhatja a 

terület kezelésével, a természeti értékek 

megóvásával kapcsolatos kötelezettsége-

ket, továbbá a veszélyeztető tevékenység 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 27. § 

(1), (2) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) b) 
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folytatását korlátozhatja, felfüggesztheti, 

illetve megtilthatja. 

6.  Természetvédelmi hatósági engedélyével 

végezhető helyi jelentőségű védett termé-

szeti területen lévő erdőben a fakiterme-

lést vegetációs időszak alatt csak, termé-

szetvédelmi kezelési, növény-

egészségügyi, erdővédelmi okból vagy 

havária helyzetben. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 33. § 

(4) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) c) 

7.  Kezdeményezésére a helyi jelentőségű 

védett természeti terület vagy annak 

meghatározott része felett repülés számá-

ra tiltott vagy korlátozott légteret kell ki-

jelölni.  

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 35. § 

(1) c) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) d) 

8.  Felfüggeszti a helyi jelentőségű védett 

területen lévő termőföld hasznosítási kö-

telezettségét.  

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 35. § 

(3)  

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) d) 

9.  Kezdeményezésére az útügyi hatóság a 

helyi jelentőségű védett természeti terüle-

ten lévő közúton korlátozza vagy megtilt-

ja a közlekedést (tartózkodást), ha az a 

védett természeti területet vagy értéket 

zavarja, veszélyezteti, károsítja.  

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 37. § 

(1) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) e) 

 

10.  Kezdeményezésére a hajózási hatóság 

korlátozza vagy megtiltja a helyi jelentő-

ségű védett természeti területen lévő 

vagy azt érintő víziúton a hajózási tevé-

kenység folytatását, ha az a védett termé-

szeti területet vagy a természeti értéket 

zavarja, veszélyezteti, illetve károsítja. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 37. § 

(1) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) e) 

 

11.  Korlátozhatja, illetve megtilthatja a helyi 

jelentőségű védett természeti területen 

vagy annak meghatározott részén a köz-

lekedést és a tartózkodást, ha a védelem 

érdekei szükségessé teszik. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 37. § 

(2) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) e) 

 

12.  Köteles a helyi jelentőségű védett termé-

szeti terület károsítása, veszélyeztetése 

vagy jogellenes zavarása esetén az ilyen 

magatartás tanúsítóját a tevékenység 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 37. § 

(3) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) e) 
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folytatásától eltiltani. 

13.  Köteles elrendelni a helyi jelentőségű vé-

dett természeti területen építési, telekala-

kítási tilalmat, illetőleg egyéb, jogsza-

bályban meghatározott használati korlá-

tozást. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 37. § 

(4) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) e) 

14.  Szükséges az engedélye a helyi jelentő-

ségű védett természeti területen különö-

sen a gyep feltöréséhez, felújításához, fe-

lülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, 

kaszáláshoz. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) b) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

 

15.  Szükséges az engedélye a helyi jelentő-

ségű védett természeti területen különö-

sen a terület helyreállításához, jellegének, 

használatának megváltoztatásához. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) c) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

16.  Szükséges az engedélye a helyi jelentő-

ségű védett természeti területen különö-

sen termőföldnek nem minősülő földterü-

let rendeltetésének, termőföld művelési 

ágának a megváltoztatásához. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) d) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

 

17.  Szükséges az engedélye a helyi jelentő-

ségű védett természeti területen különö-

sen az erdőről és az erdő védelméről szó-

ló törvény hatálya alá nem tartozó fa, fa-

csoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágá-

sához, telepítéséhez. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) e) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

 

18.  Szükséges az engedélye a helyi jelentő-

ségű védett természeti területen különö-

sen nád és más vízinövényzet égetéséhez, 

irtásához, aratásához, gyep- és parlagte-

rület, tarló és szalma égetéséhez, vala-

mint – a kijelölt és kiépített tűzrakóhely 

kivételével – erdőterületen tűz gyújtásá-

hoz. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) f) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

 

19.  Szükséges az engedélye a helyi jelentő-

ségű védett természeti területen különö-

sen növényvédő szerek, bioregulátorok és 

egyéb irtószerek, valamint a talaj termé-

kenységét befolyásoló vegyi anyagok 

felhasználásához. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) g) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 
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20.  Szükséges az engedélye a helyi jelentő-

ségű védett természeti területen különö-

sen a horgászathoz. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) h) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

21.  Szükséges az engedélye a helyi jelentő-

ségű védett természeti területen különö-

sen közösségi és tömegsportesemények 

rendezéséhez, sportversenyhez, technikai 

jellegű sporttevékenység folytatásához, 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) i) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

 

22.  Szükséges az engedélye a helyi jelentő-

ségű védett természeti területen különö-

sen járművel történő közlekedéshez, az 

arra kijelölt utak, az engedélyezett tevé-

kenységek végzéséhez szükséges mun-

kagépek, valamint a feladatukat ellátó – 

külön jogszabályokban erre feljogosított 

– személyek járművei kivételével. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) j) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

 

23.  Dönt természetvédelmi hatóságként a he-

lyi jelentőségű védett természeti területe-

ken természetvédelmi érdekből elrendelt 

gazdálkodási korlátozás, illetve tilalom 

esetén vagy a termelésszerkezet jelentős 

megváltoztatásának előírása következté-

ben a tulajdonos vagy – amennyiben a 

tulajdonos a terület használatát átengedi – 

a jogszerű használó kártalanítási igénye 

jogalapjáról és mértékéről.  

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 72. § 

(5) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) 

g) 

 

24.  Kötelezheti a károsodott természeti érték 

és terület, továbbá a védett természeti ér-

ték és terület helyreállítására, illetve a 

78/A. § esetében a Kt. és a külön jogsza-

bályokban meghatározottak szerinti meg-

előzési, illetve helyreállítási intézkedésre 

az ügyfeleket. 

 * * * * * 1996. évi LIII. tv. 77. § 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) 

h) 

 

25.  Korlátozhatja, felfüggesztheti vagy meg-

tilthatja a helyi jelentőségű védett termé-

szeti értéket és területet károsító vagy sú-

lyosan veszélyeztető tevékenységeket. A 

határozat – a védett természeti érték, te-

rület közvetlen vagy súlyos sérelme, il-

letve veszélyeztetése esetében – azonnal 

végrehajthatóvá nyilvánítható. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 78. § 

(1) bek. 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) i) 
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26.  Eljár természetvédelmi hatóságként, ha a 

bírság kiszabásának jogalapja a Tvt. 80. § 

(1) bekezdés a) pontja esetén a természet 

védelmét szolgáló helyi önkormányzati 

rendelet, illetve a jegyző egyedi határoza-

ta előírásainak megsértése esetén. 

 * * * * * 1996. évi LIII. tv. 80. § 

(1) a) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 17. § (3) a) 

 

27.  Eljár természetvédelmi hatóságként, ha a 

bírság kiszabásának jogalapja a Tvt. 80. § 

(1) bekezdés b) pontja esetén helyi jelen-

tőségű védett természeti terület állapotá-

nak, minőségének jogellenes veszélyezte-

tése, rongálása, károsítása. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 80. § 

(1) b) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 17.§ (3) b) 

 

28.  Eljár természetvédelmi hatóságként, ha a 

bírság kiszabásának jogalapja a Tvt. 80. § 

(1) bekezdés c) pontja esetén a helyi je-

lentőségű védett természeti terület jogel-

lenes megváltoztatása, átalakítása, illetve 

azon vagy abban a védelem céljával ösz-

sze nem egyeztethető tevékenység folyta-

tása. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 80. § 

(1) c) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 17.§ (3) c) 

 

29.  Eljár természetvédelmi hatóságként, ha a 

bírság kiszabásának jogalapja a Tvt. 80. § 

(1) bekezdés e) pontja esetén jegyző en-

gedélyéhez, hozzájárulásához kötött te-

vékenység engedély, hozzájárulás nélkül 

vagy attól eltérően történő végzése. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 80. § 

(1) e) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 17.§ (3) d) 

 

30.  Engedélyével végezhető a helyi jelentő-

ségű védett természeti területen a nád-

gazdálkodással kapcsolatos tevékenység. 

 * * * * * 22/1998. (II. 13.) Korm. 

rend. 7. §, 8. §, 10. § (3) 

31.  Tájékoztatja a minisztériumot – a létre-

hozást, illetve alkalmazást követő 15 na-

pon belül – az önkormányzat által létre-

hozott természetvédelmi őrszolgálatról, 

illetőleg az alkalmazott önkormányzati 

természetvédelmi őrökről. 

 * * * * * 4/2000. (I. 21.) Korm. 

rend. 1. § (5) a) 

32.  Közvetlenül ellenőrzi az önkormányzati 

természetvédelmi őrszolgálat, illetőleg az 

önkormányzati természetvédelmi őrök 

feladatainak ellátását, működését. 

 * * * * * 4/2000. (I. 21.) Korm. 

rend. 1. § (5) b) 

33.  Irányításával látja el a természetvédelmi  * * * * * 4/2000. (I. 21.) Korm. 



13 

 

Jegyző  Környezetvédelmi és természetvédelmi és hulladékgazdálkodási ágazat  2022 03 31 

 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

őr a szolgálatát, ha a település (vagy tele-

pülések) háromnál kevesebb önkormány-

zati természetvédelmi őrt alkalmaznak és 

így önkormányzati természetvédelmi őr-

szolgálat nem alakítható. 

rend. 9. § (3) 

3. A jegyző hulladékgazdálkodással egyéb, hulladékkal kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Jogosult hulladékgazdálkodási helyszíni 

bírság kiszabására közreműködő ható-

ságként, amennyiben 

a) az ingatlantulajdonos a települési hul-

ladék gyűjtésére és átadására vonatkozó 

kötelezettségét megszegi, vagy; 

b) a települési hulladék kezelésére szer-

vezett hulladékkezelési közszolgáltatás 

igénybevételét mellőzve jogellenes hul-

ladék-elhelyezése történik, vagy 

c) a települési hulladékot közterületen, 

illetve más ingatlanán hagyták el, vagy 

d) az ingatlan tulajdonosa a települési 

hulladéknak az önkormányzati rendelet-

ben meghatározott szelektív gyűjtésére 

vonatkozó kötelezettségét megszegi, 

vagy 

e) az ingatlan tulajdonosa az önkormány-

zati rendeletben meghatározott közterület 

tisztántartási kötelezettségének nem tesz 

eleget, vagy 

f) a kötelezett az önkormányzati rende-

letben foglalt, egyéb hulladékgazdálko-

dással összefüggő kötelezettségeit meg-

szegi, vagy 

g) a kötelezett hatósági határozata előírá-

sait megsérti, illetve az azokban foglalt 

kötelezettségének nem vagy nem megfe-

lelően tesz eleget. 

 *  * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

86. § (11) c) 

271/2001. (XII. 21.) 

Korm. rend. 2. § (2) 

 

2.  Közli az érintett települési önkormány-

zattal eljáró hulladékgazdálkodási ható-

ságként a helyszíni bírságot kiszabó és 

      271/2001. (XII. 21.) 

Korm. rend. 5. § (4) 

módosította: 1/2022. (I. 
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módosító határozatait.  3.) Korm. rend. 1. § c)  
hatályba lépett:2022. január 4. 

3.  Határozatát elektronikus úton közli a kü-

lön engedélyt kiadó hatósággal, a hulla-

dékkezelési és hulladékgazdálkodási kö-

vetelményeknek való megfelelőség kap-

csán eljáró területi környezetvédelmi ha-

tósággal, valamint az egyéni vállalkozót 

nyilvántartásba vevő járási (fővárosi ke-

rületi) hivatallal, gazdasági társaság ese-

tén az illetékes cégbírósággal.  

 *  * * * 210/2009. (IX.29.) 

Korm. rend. 27. § (4) 
  

4.  Részt vehet az Országos Hulladékgaz-

dálkodási Közszolgáltatási Terv előké-

szítésében. 

 * * * * * 68/2016. (III.31.) 

Korm. rend 1. mellék-

let 8. pont 
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