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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 

a 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) 

8.  Érdekeltet tevékenysége környezetre 

gyakorolt hatásának feltárása érdekében - 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 74. § 

(1), (2) 



2 

 

Jegyző Környezetvédelmi és természetvédelmi hulladékgazdálkodási ágazat 2021 0331 

 

 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

teljes körű vagy részleges - felülvizsgá-

latra kötelezi, ha környezetveszélyezte-

tést, illetve környezetszennyezést észlel, 

továbbá kötelezheti a 73. § (1) bekezdé-

sében meghatározott esetben. 

 

9.  Ha környezetveszélyeztetést vagy kör-

nyezetkárosítást észlel környezetvédelmi 

felülvizsgálat alatt, akkor az azt okozó 

feltárt tevékenységet a hatásterületen 

teljeskörűen vagy részlegesen korlátoz-

hatja, illetőleg felfüggesztheti. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 74. § 

(3) 

10.  Kötelezheti a környezethasználót, hogy 

szolgáltasson információt a környezetká-

rosodás közvetlen veszélyéről vagy az 

ilyen közvetlen veszély gyanújával kap-

csolatos esetekről, illetve a környezetká-

rosítás esetén a bekövetkezett károkról. 

Amennyiben a szolgáltatott információt 

nem tartja megfelelőnek, kiegészítő in-

formáció szolgáltatására is felszólíthat. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 

102/A. § (4) 

11.  Környezetkárosodást megelőző, valamint 

helyreállítási intézkedéseként 102/A. § 

(2) bekezdésben, illetve a 101. § (2) be-

kezdés c)-d) pontjában meghatározott 

esetben a külön jogszabályban meghatá-

rozottaknak megfelelően 

a) kötelezi a környezethasználót; 

b) saját maga megteheti, illetve azt más-

sal elvégeztetheti. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 

102/A. § (5) 

12.  Környezetvédelmi hatóságként a végle-

gesen megállapított környezetkárosítás 

esetén a helyreállítási intézkedés megté-

telére kötelező határozatában elidegeníté-

si és terhelési tilalmat rendel el a helyre-

állítási intézkedés megtételére kötelezett 

személy azon ingatlanaira, amelyek a 

helyreállítási intézkedés költségeinek elő-

reláthatólag finanszírozandó összegére 

kellő fedezetet nyújtanak. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 

102/B. § 

 

13.  Repülőtér zajövezeteit ábrázoló térképe-

ket és kijelölésre vonatkozó egyéb do-

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

Korm. rend. 7. § (2), 
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kumentumokat (utcajegyzék stb.) a hely-

ben szokásos módon közzé kell tennie. 
19. § (1) 

14.  Tájékoztatást ad a környezetvédelmi ha-

tóságnak a környezethasználati eljárás 

irataiba történő betekintés módjáról. 

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

Korm. rend. 3. § (4),  

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.  Haladéktalanul, de legkésőbb öt napon 

belül gondoskodik 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.  Környezetvédelmi hatóság által megje-

lölt időpontban gondoskodik a határozat 

teljes szövegének közhírré tételéről. A 

határozat közhírré tételét követő öt na-

pon 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.  Környezethasználati előzetes konzultá-

ción és környezethasználati konzultáción 

vesz részt, a helyi környezet- és termé-

szetvédelemre kiterjedően, valamint an-

nak elbírálása kérdésében, hogy a tevé-

kenység összhangban áll-e az önkor-

mányzat településrendezési eszközeivel. 

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

Korm. rend. 5/A. § (2), 

5/B. § (2) 

19.  Haladéktalanul, de legkésőbb öt napon 

belül gondoskodnak a környezetvédelmi 

hatóság környezethasználati előzetes 

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

Korm. rend. 5/A. § (6) 
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konzultációjáról szóló közleménye köz-

területen és helyben szokásos módon 

történő közzétételéről.  

20.  Haladéktalanul, de legkésőbb öt napon 

belül gondoskodik a környezetvédelmi 

hatóság előzetes konzultáció keretében 

adott véleményéről szóló közleménye 

közterületen és helyben szokásos egyéb 

módon való közzétételéről. 

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

Korm. rend. 5/B. § (7) 

21.  Haladéktalanul, de legkésőbb öt napon 

belül gondoskodik 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-

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

Korm. rend. 21. § (6) 
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nyezethasználati engedélyezési hirdet-

mény levételét követő öt napon belül. 

 

27.  Közhírré teszi az egységes környezet-

használati engedélyről szóló közleményt 

a környezetvédelmi hatóság által megje-

lölt időpontban. 

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

Korm. rend. 21. § (8) 

 

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.  Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben hatósági 

jogkört gyakorol épületek, építmények 

építése, speciális szaképítés, építmény-

üzemeltetés nagy-, kiskereskedelem, gép-

jármű, motorkerékpár javítása szálláshely 

szolgáltatás, vendéglátás zöldterület-

kezelés reklám, piackutatás alkotó-, mű-

vészeti szórakoztató, sport, szórakoztató, 

szabadidős tevékenység esetén. 

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

Korm. rend. 4. § (1), 

1. melléklet 

 

30.  Hatásterület mérését illetve számítás sze-

rinti meghatározását környezetvédelmi 

hatóságként abban az esetben írja elő, 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.  Környezeti vagy szabadidős zaj- és rez-

gésforrás üzemeltetőjét környezetvédelmi 

hatóságként, ha tevékenysége megkezdé-

se előtt nem kérte környezeti zajkibocsá-

tási határérték megállapítását és a határ-

érték betartásának feltételeit nem terem-

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

Korm. rend. 10. § (2) 
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tette meg, a környezeti zajforráson belül 

elhelyezett egyedi zajforrások számának 

és a hatásterület méréssel történő megál-

lapításának szükségessége mérlegelésé-

vel megállapított határidő tűzése mellett 

felhívja annak teljesítésére. 

33.  Zajkibocsátási határértékről – a zajterhe-

lési, valamint a zajkibocsátási határérté-

kek megállapításáról szóló miniszteri 

rendelet alapján – környezetvédelmi ha-

tóságként dönt. 

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

Korm. rend. 10. § (4) 

34.  Környezeti zajkibocsátási határértéket 

állapít meg kérelem alapján környezetvé-

delmi hatóságként és előírja annak telje-

sítési határidejét:  

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

Korm. rend. 11. § (2) a) 

35.  Rezgésterhelési határérték teljesítésének 

határidejét környezetvédelmi hatóságként 

kérelem alapján előírja. 

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

Korm. rend. 11. § (2) b) 

36.  Kibocsátási határértéket környezetvé-

delmi hatóságként hivatalból állapítja 

meg, és az üzemeltetőt az eljárás lefolyta-

tásához szükséges adatok szolgáltatására 

kötelezi, ha olyan tények birtokába jut, 

amely a kibocsátási határérték megállapí-

tását teszi szükségessé. 

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

Korm. rend. 11. § (3) 

37.  Építőipari tevékenység napi, heti időbe-

osztására és a munkavégzés teljesítmé-

nyére vonatkozóan is előírhat korlátozást 

környezetvédelmi hatóságként terhelési 

határérték alóli felmentésről szóló hatá-

rozatában. 

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

Korm. rend. 15. § (2) 

40.  Csendes övezet vagy zajvédelmi szem-

pontból fokozottan védett terület kijelölé-

séről a jegyző értesíti a területi környe-

zetvédelmi hatóságot. 

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

Korm. rend. 16. § (3) 

41.  Ha szabadidős vagy üzemi zajforrás által 

okozott zaj a zajkibocsátási határértéket 

túllépi, akkor a zajforrás üzemeltetőjét 

környezetvédelmi hatóságként intézkedé-

si terv benyújtására kötelezi. 

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

Korm. rend. 17. § (1) 

 

 

42.  Ha környezetvédelmi hatóságként az in-

tézkedési tervet jóváhagyja, az üzemelte-

tőt határidő kitűzésével a benne szereplő 

intézkedések megvalósítására kötelezi. 

  * * * * 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.  Fokozottan zajos területen a külön jog-

szabály szerinti építmények az e rende-

letben foglalt korlátozásokkal létesíthe-

tők. 

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

Korm. rend. 25. § (1) 

46.  Környezetvédelmi bírság fizetésére köte-

lezi környezetvédelmi hatóságként a kör-

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

Korm. rend. 26. § (1) 
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nyezeti zaj-, rezgésforrás üzemeltetőjét.  

47.  Üzemi vagy szabadidős zajforrás esetén a 

zajbírság összegét – ezer Ft-ra kerekítve 

– a 3. számú mellékletének alapján kell 

meghatározni. 

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

Korm. rend. 30. § - 32.§ 

48.  Csendes terület, zajvédelmi szempontból 

fokozottan védett területek kijelölésének 

előkészítéséhez és önkormányzati/helyi 

zajvédelmi rendelettervezet műszaki elő-

készítéséhez zaj-, illetve rezgésvédelmi 

szakértőt/szervezetet kötelező megbízni 

vagy alkalmazni.    

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

Korm. rend. 33. § 

49.  Legalább harminc napra közzéteszi a te-

rületi környezetvédelmi hatóság által ké-

szített levegőminőségi tervet az érintett 

települési önkormányzat polgármesteri 

hivatalának hirdetőtábláján. 

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

Korm. rend. 16. § (1) 

50.  Környezetvédelmi hatóságként a tervla-

pokon és a nyilvántartó lapokon ellenőrzi 

a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együt-

tes rendelet 3–8. §-ában és egyéb környe-

zetvédelmi jogszabályokban meghatáro-

zott, az építtetőkre vonatkozó előírások 

teljesülését, továbbá ennek alapján alakít-

ja ki szakhatósági állásfoglalását az épí-

tésügyi engedélyezési eljárás során. 

 * * * * * 45/2004. (VII. 26.) BM 

- KvVM e. r. 12. § 

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.  Helyi védetté nyilvánítás esetén a védetté 

nyilvánító, illetve a védettség feloldásáról 

rendelkező önkormányzati rendeletet – 

nyilvántartási célból – hivatalból meg-

küldi az érintett területen működő igazga-

tóságnak. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 25. § 

(3) 
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3.  Védett természeti területet és a Natura 

2000 területet - a természetvédelmi keze-

lést ellátó szerv útján - táblával meg kell 

jelölnie, amellyel fel kell hívnia a fi-

gyelmet a védettség tényére, valamint az 

ebből fakadó főbb korlátozó rendelkezé-

sekre. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 26. § 

(1) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) a) 

 

4.  Terület védetté, fokozottan védetté nyil-

vánítás ingatlan-nyilvántartásba való fel-

jegyzést, illetve annak törlését a termé-

szetvédelmi hatóság hivatalból kezdemé-

nyezi. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 26. §  

(2) 

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 

folytatását korlátozhatja, felfüggesztheti, 

illetve megtilthatja. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 27. § 

(1), (2) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) b) 

6.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten lévő erdőben a fakitermelést vege-

tációs időszak alatt csak, természetvé-

delmi kezelési, növény-egészségügyi, er-

dővédelmi okból vagy havária helyzet-

ben, a természetvédelmi hatóság engedé-

lyével lehet végezni. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 33. § 

(4) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) c) 

7.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

let vagy annak meghatározott része felett 

kezdeményezésére repülés számára tiltott 

vagy korlátozott légteret kell kijelölni.  

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 35. § 

(1) c) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) d) 

8.  Helyi jelentőségű védett területen lévő 

termőföld hasznosítási kötelezettségét 

felfüggeszti.  

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 35. § 

(3)  

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) d) 
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9.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten lévő közúton a közlekedést (tartóz-

kodást) - ha az a védett természeti terüle-

tet vagy értéket zavarja, veszélyezteti, ká-

rosítja - kezdeményezésére az útügyi ha-

tóság korlátozza vagy megtiltja.  

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 37. § 

(1) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) e) 

 

10.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten lévő vagy azt érintő víziúton a hajó-

zási tevékenység folytatását - ha az a vé-

dett természeti területet vagy a természeti 

értéket zavarja, veszélyezteti, illetve ká-

rosítja - kezdeményezésére a hajózási ha-

tóság korlátozza vagy megtiltja. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 37. § 

(1) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) e) 

 

11.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten vagy annak meghatározott részén 

korlátozhatja, illetve megtilthatja 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.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

let károsítása, veszélyeztetése vagy jogel-

lenes zavarása esetén köteles az ilyen 

magatartás tanúsítóját a tevékenység 

folytatásától eltiltani. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 37. § 

(3) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) e) 

13.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten építési, telekalakítási tilalmat, illető-

leg egyéb, jogszabályban meghatározott 

használati korlátozást köteles elrendelni. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 37. § 

(4) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) e) 

14.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten engedélye szükséges különösen a 

gyep feltöréséhez, felújításához, felülve-

téséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, ka-

száláshoz. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) b) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

 

15.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten engedélye szükséges különösen a 

terület helyreállításához, jellegének, 

használatának megváltoztatásához. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) c) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

16.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten engedélye szükséges különösen 

termőföldnek nem minősülő földterület 

rendeltetésének, termőföld művelési ágá-

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) d) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 



11 

 

Jegyző Környezetvédelmi és természetvédelmi hulladékgazdálkodási ágazat 2021 0331 

 

 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

nak a megváltoztatásához.  

17.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten engedélye szükséges különösen az 

erdőről és az erdő védelméről szóló tör-

vény hatálya alá nem tartozó fa, facso-

port, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásá-

hoz, telepítéséhez. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) e) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

 

18.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten engedélye szükséges különösen nád 

és más vízinövényzet égetéséhez, irtásá-

hoz, aratásához, gyep- és parlagterület, 

tarló és szalma égetéséhez, valamint - a 

kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételé-

vel - erdőterületen tűz gyújtásához. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) f) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

 

19.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten engedélye szükséges különösen nö-

vényvédő 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) 

 

20.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten engedélye szükséges különösen a 

horgászathoz. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) h) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

21.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten engedélye szükséges különösen kö-

zösségi és tömegsportesemények rende-

zéséhez, sportversenyhez, technikai jelle-

gű sporttevékenység folytatásához, 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) i) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

 

22.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten engedélye szükséges különösen 

járművel történő közlekedéshez, az arra 

kijelölt utak, az engedélyezett tevékeny-

ségek végzéséhez szükséges munkagé-

pek, valamint a feladatukat ellátó - külön 

jogszabályokban erre feljogosított - sze-

mélyek járművei kivételével. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(1) j) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

 

23.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten növény- és állategészségügyi karan-

tén fertőzés és járványhelyzet elhárítása 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 38. § 

(3)  
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során, az (1) bekezdés g) pontja szerinti 

eljárás lefolytatása helyett, a természet-

védelmi hatóságnak egyidejűleg be kell 

jelenteni a felhasználandó készítmény 

fajtáját. 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) f) 

 

24.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leteken természetvédelmi érdekből elren-

delt gazdálkodási korlátozás, illetve tila-

lom esetén vagy a termelésszerkezet je-

lentős megváltoztatásának előírása kö-

vetkeztében a tulajdonos vagy - ameny-

nyiben a tulajdonos a terület használatát 

átengedi - a jogszerű használó kártalaní-

tási igénye jogalapjáról és mértékéről a 

természetvédelmi hatóság dönt.  

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 72. § 

(5) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) 

g) 

 

25.  Károsodott természeti érték és terület, to-

vábbá a védett természeti érték és terület 

helyreállítására, illetve a 78/A. § esetében 

a Kt. és a külön jogszabályokban megha-

tározottak szerinti megelőzési, illetve 

helyreállítási intézkedésre kötelezheti az 

ügyfeleket. 

 * * * * * 1996. évi LIII. tv. 77. § 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) 

h) 

 

26.  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, terü-

let közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve 

veszélyeztetése esetében - azonnal vég-

rehajthatóvá nyilvánítható. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 78. § 

(1) bek. 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 16. § (1) i) 

 

27.  Természetvédelmi hatóságként jár el, ha 

a bírság kiszabásának jogalapja 

a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja ese-

tén a természet védelmét szolgáló helyi 

önkormányzati rendelet, illetve a jegyző 

egyedi határozata előírásainak megsérté-

se esetén. 

 * * * * * 1996. évi LIII. tv. 80. § 

(1) a) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 17. § (3) a) 

 

28.  Természetvédelmi hatóságként jár el, ha 

a bírság kiszabásának jogalapja  

a Tvt. 80. § (1) bekezdés b) pontja esetén 

helyi jelentőségű védett természeti terület 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 80. § 

(1) b) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 17.§ (3) b) 
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állapotának, minőségének jogellenes ve-

szélyeztetése, rongálása, károsítása. 
 

29.  Természetvédelmi hatóságként jár el, ha 

a bírság kiszabásának jogalapja  

a Tvt. 80. § (1) bekezdés c) pontja ese-

tén a helyi jelentőségű védett természeti 

terület jogellenes megváltoztatása, át-

alakítása, illetve azon vagy abban a vé-

delem céljával össze nem egyeztethető 

tevékenység folytatása. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 80. § 

(1) c) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 17.§ (3) c) 

 

30.  Természetvédelmi hatóságként jár el, ha 

a bírság kiszabásának jogalapja 

a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja ese-

tén jegyző engedélyéhez, hozzájárulásá-

hoz kötött tevékenység engedély, hozzá-

járulás nélkül vagy attól eltérően történő 

végzése. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 80. § 

(1) e) 

71/2015. (III. 30.) 

Korm. rend. 17.§ (3) d) 

 

31.  Helyi jelentőségű védett természeti terü-

leten a nádgazdálkodással kapcsolatos 

tevékenység engedélyével végezhető. 

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

rend. 7. §, 8. §, 10. § (3) 

32.  Az önkormányzat által létrehozott termé-

szetvédelmi őrszolgálatról, illetőleg az 

alkalmazott önkormányzati természetvé-

delmi őrökről – a létrehozást, illetve al-

kalmazást követő 15 napon belül – tájé-

koztatja a minisztériumot. 

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

rend. 1. § (5) a) 

33.  Közvetlenül ellenőrzi az önkormányzati 

természetvédelmi őrszolgálat, illetőleg az 

önkormányzati természetvédelmi őrök 

feladatainak ellátását, működését. 

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

rend. 1. § (5) b) 

34.  Irányításával látja el a természetvédelmi 

őr a szolgálatát, ha a település (vagy tele-

pülések) háromnál kevesebb önkormány-

zati természetvédelmi őrt alkalmaznak és 

így önkormányzati természetvédelmi őr-

szolgálat nem alakítható. 

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

rend. 9. § (3) 

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

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 
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1.  Környezetvédelmi hatóságként a végle-

gesen megállapított környezetkárosítás 

esetén - a kizárólag a vizeket érintő kör-

nyezetkárosodás esetén a vízvédelmi ha-

tóság - a helyreállítási intézkedés megté-

telére kötelező határozatában elidegeníté-

si és terhelési tilalmat rendel el a helyre-

állítási intézkedés megtételére kötelezett 

személy azon ingatlanaira, amelyek a 

helyreállítási intézkedés költségeinek elő-

reláthatólag finanszírozandó összegére 

kellő fedezetet nyújtanak.  

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 

102/B. §  

 

2.  Környezetvédelmi hatóságként a jogellenesen elhelye-

zett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére 

kötelezi azt a személyt, aki e § rendelkezéseire figye-

lemmel a 31. § (1) bekezdésében megállapított hulla-

dékkezelési kötelezettségének önként nem tesz eleget. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 61. § 

(6) 

hatályon kívül helyezte: 2021. 

évi II. tv. 66. (1) 

hatályát veszti: 2021. március 

1. 

3.  Hulladékgazdálkodási helyszíni bírság 

kiszabására közreműködő hatóságként 

jogosult, 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) 

módosította: 2021. évi 

II. tv. 82. § 

hatályba lépett: 2021. március 

13.  
271/2001. (XII. 21.) 

Korm. rend. 2. § (2) 
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4.  Környezetvédelmi hatóságként minősítési engedélyt 

csak annak a hulladékgazdálkodási engedéllyel ren-

delkező gazdálkodó szervezetnek adhat, amelyben az 

állam, a települési önkormányzat vagy a települési 

önkormányzatok társulása a szavazatok többségével 

tulajdoni hányada alapján közvetlenül vagy közvetve 

rendelkezik, és a társaság tulajdonosaként jogosult 

arra, hogy a vezető tisztségviselők és a felügyelőbi-

zottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 81. §  

(1) 

hatályon kívül helyezte: 2021. 

évi II. tv. 90. (1) 12. pont 

hatályát veszti:  

2021. március 1. 

5.  Környezetvédelmi hatóságként a hulladékbirtokostól, 

a hulladék gyűjtőjétől, szállítójától, közvetítőjétől, 

kereskedőjétől, kezelőjétől és a közszolgáltatótól, va-

lamint a melléktermék gyártójától, felhasználójától, 

forgalmazójától tájékoztató adatot, összefoglalót, iga-

zolást, jelentést kérhet. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 82. § 

(1) 

hatályon kívül helyezte: 2021. 

évi II. tv. 90. (1) 12. pont 

hatályát veszti:  

2021. március 1. 

6.  Környezetvédelmi hatóságként ellenőrzi a hulladék-

birtokost, a hulladék gyűjtőjét, szállítóját, közvetítőjét, 

kereskedőjét, kezelőjét és a közszolgáltatót. Ellenőr-

zése kiterjed a hulladékbirtokos által átvett, össze-

gyűjtött és elszállított hulladék eredetére, tulajdonsá-

gára, mennyiségére, rendeltetési helyére. A környe-

zetvédelmi hatóság képviselője a közúti közlekedés 

ellenőrzésére jogosult hatóság közreműködésével a 

hulladékszállítmányokat feltartóztathatja. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 82. § 

(2)  
hatályon kívül helyezte: 2021. 

évi II. tv. 90. (1) 14. pont 

hatályát veszti:  

2021. március 1. 

7.  Környezetvédelmi hatóságként haladéktalanul és elő-

zetes bejelentés nélkül helyszíni ellenőrzést is tart, ha 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos környezetvédel-

mi, közegészségügyi veszélyhelyzet, súlyos kötele-

zettségszegés vagy ennek lehetősége szükségessé te-

szi. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 82. § 

(3) 

hatályon kívül helyezte: 2021. 

évi II. tv. 90. (1) 40. pont 

hatályát veszti:  

2021. március 1. 

8.  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) 
  

9.  Környezetvédelmi hatóságként jár el a Ht. 86. § (1) 

bekezdésében foglalt és a hulladékgazdálkodási bírság 

mértékéről, valamint megállapításának és kiszabásá-

nak módjáról szóló kormányrendeletben foglalt ese-

tekben.  

 *  * * * 71/2015. (III. 30.) Korm. rend. 

11. § (1) 

hatályon kívül helyezi: 

124/2021. (III.12.) Korm. rend. 

11. § g) 

hatályát veszti: 2021. március 

16. 

10.  Környezetvédelmi hatóságként jár el a Ht. 61. § (6) 

bekezdésében foglalt esetben kivéve, ha az önkor-

mányzat a hulladék vagy az ingatlan tulajdonosa vagy 

az, aki a hulladéktól jogellenesen megvált. 

 *  * * * 71/2015. (III. 30.) Korm. rend. 

11.§ (4) 

hatályon kívül helyezi: 

124/2021. (III.12.) Korm. rend. 

11. § g) 
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hatályát veszti: 2021. március 

16. 

11.  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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