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IX. Környezetvédelmi és természetvédelmi és hulladékgazdálkodási ágazat 
1. A képviselő-testület környezetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Rendeletében környezethasználatnak mi-

nősülő tevékenységet határozhat meg. 

* * * * * * 1995. évi LIII. tv. 5. § 

2.  Környezetvédelmi feladatok megoldásá-

nak minden szakaszában együttműködik 

az állami szervekkel, más önkormányzat-

okkal, társadalmi szervezettel. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 10. § 

(1) 

3.  Rendeletben állapítja meg az együttmű-

ködéssel járó jogokat és kötelezettsége-

ket. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 10. § 

(2) 

4.  Környezet védelmével kapcsolatos ál-

lampolgári jogok gyakorlása és kötele-

zettségek teljesítése céljából a közfelada-

tot ellátó szervek mindenki számára lehe-

tővé teszik a környezet és az egészség 

lényeges összefüggéseinek, a környezet-

károsító tevékenységek és azok fontossá-

gának megismerését. 

* * * * * * 1995. évi LIII. tv. 12. § 

(1) 

5.  Környezet állapotát és annak az emberi 

egészségre gyakorolt hatását köteles fi-

gyelemmel kísérni, igény esetén a ren-

delkezésére álló környezeti információt 

hozzáférhetővé tenni, rendelkezésre bo-

csátani, továbbá a környezeti információk 

külön jogszabályban meghatározott kö-

rét, illetve a birtokában levő vagy a szá-

mára tárolt információk jegyzékét elekt-

ronikusan vagy más módon közzétenni. 

* * * * * * 1995. évi LIII. tv. 12. § 

(3) 

6.  Környezeti információval rendelkező 

szervként biztosítja a nyilvánosság, ill. a 

környezeti információt igénylő számára, 

hogy a környezeti információ megisme-

résére vonatkozó jogosultságairól tudo-

mást szerezzen, továbbá elősegíti a kör-

nyezeti információhoz való hozzájutást. 

E jogok előmozdítása érdekében a kör-

nyezeti információval rendelkező szerv 

információs tisztviselőt nevezhet ki. 

* * * * * * 1995. évi LIII. tv. 12. § 

(4) 
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7.  Környezeti zajjal leginkább terhelt terüle-

tek zajcsökkentését, a zajjal még nem 

terhelt területek kedvező állapotának 

megőrzését – a külön jogszabály alapján 

– stratégiai zajtérképekre épülő intézke-

dési tervek végrehajtásával kell megvaló-

sítania. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 31. § 

(3) 

8.  Környezeti elemeknek vagy azok rend-

szerének a veszélyeztető hatások elleni 

védelme érdekében védelmi övezetek je-

lölhetők ki. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 34. § 

(1) 

9.  Dönthet környezetre várhatóan jelentős 

hatást gyakorló, meghatározott tervekre, 

illetve programokra vonatkozó környeze-

ti értékelést magában foglaló környezeti 

vizsgálat lefolytatásáról. Környezeti érté-

kelés nélkül terv, illetve program nem 

terjeszthető elő. 

* * * * * * 1995. évi LIII. tv. 43. § 

(4) a) 

10.  Környezetre várhatóan jelentős hatást 

gyakorló, külön jogszabályban meghatá-

rozott tervekre, illetve programokra kör-

nyezeti értékelést magában foglaló kör-

nyezeti vizsgálatot kell lefolytatnia. 

* * * * * * 1995. évi LIII. tv. 43. § 

(4) b) 

11.  Felelős környezetvédelmi program elfo-

gadójaként a környezeti értékelés, véle-

mény, észrevétel, konzultáció figyelem-

bevételére, továbbá a terv, illetve prog-

ram elfogadásáról való tájékoztatásra. 

* * * * * * 1995. évi LIII. tv. 43. § 

(6) 

12.  Biztosítja a környezet védelmét szolgáló 

jogszabályok végrehajtását, ellátja a ha-

táskörébe utalt hatósági feladatokat. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 46. § 

(1) a) 

13.  Önálló települési környezetvédelmi prog-

ramot dolgoz ki és hagy jóvá. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 46. § 

(1) b) 

14.  Rendeletet alkot, határozatot hoz a kör-

nyezetvédelmi feladatok megoldására. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 46. § 

(1) c) 

15.  Együttműködik a környezetvédelmi fela-

datot ellátó egyéb hatóságokkal, más ön-

kormányzatokkal, egyesületekkel. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 46. § 

(1) d) 
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16.  Elemzi, értékeli a környezet állapotát ille-

tékességi területén, és arról szükség sze-

rint, de legalább évente egyszer tájékoz-

tatja a lakosságot. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 46. § 

(1) e) 

17.  Érvényesíti a környezetvédelmi követel-

ményeket a fejlesztési feladatok során, 

elősegíti a környezeti állapot javítását. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 46. § 

(1) f) 

18.  Megyei környezetvédelmi programot ké-

szít a települési önkormányzatokkal és az 

illetékes megyei területfejlesztési tanács-

csal egyeztetve a 48/D. §-ban foglaltak 

szerint. 

*      1995. évi LIII. tv. 46. § 

(2) a) 

19.  Előzetes véleményt nyilvánít a települési 

önkormányzati környezetvédelmi prog-

ramokról, illetve kezdeményezheti azok 

megalkotását. 

*      1995. évi LIII. tv. 46. § 

(2) b) 

20.  Állást foglal a települési önkormányzatok 

környezetvédelmet érintő rendeleteinek 

tervezetével kapcsolatban. 

*      1995. évi LIII. tv. 46. § 

(2) c) 

21.  Elősegíti a környezetvédelmi bevétel 

megosztásával kapcsolatos egyezség (58. 

§ (7) bekezdés) létrehozását. 

*      1995. évi LIII. tv. 46. § 

(2) d) 

22.  Javaslatot tehet települési önkormányzati 

környezetvédelmi társulások létrehozásá-

ra. 

*      1995. évi LIII. tv. 46. § 

(2) e) 

23.  Környezetállapot-értékelést – (1) bek. e) 

pont – készít meghatározott területekre, 

létesítményekre a stratégiai zajtérkép 

alapján. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 46. § 

(4) 

24.  Rendeletében – törvényben vagy kor-

mányrendeletben meghatározott módon 

és mértékben – a más jogszabályokban 

előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben 

korlátozó környezetvédelmi előírásokat 

határozhat meg. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 48. § 

(1) 

25.  Rendeletben más törvény hatálya alá nem 

tartozó egyes fás szárú növények védel-

me érdekében tulajdonjogot korlátozó 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 48. § 

(2); 

 2020. évi LIX. tv. 4. § 
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előírásokat határozhat meg, ha a Kor-

mány vagy a megyei önkormányzat ren-

delete a különleges gazdasági övezet te-

rületére nem állapít meg eltérő szabályo-

kat. 

(1) e) 

 

26.  Véleményezésre megküldi a környezet-

védelmi tárgyú rendeleteinek, határozata-

inak tervezetét, illetve a környezet állapo-

tát érintő terveinek tervezetét, a környe-

zetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés 

b) pont] a szomszédos és az érintett ön-

kormányzatoknak tájékoztatásul, az ille-

tékes környezetvédelmi igazgatási szerv-

nek. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 48. § 

(3) 

27.  Elfogadja a füstködriadó tervet.  *  * * * 1995. évi LIII. tv. 48. § 

(4) a); 

306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rend. 20. § (1) 

28.  Rendeletében háztartási tevékenységgel 

okozott légszennyezésre vonatkozó sajá-

tos, valamint az avar és kerti hulladék 

égetésére vonatkozó szabályokat állapít 

meg. 

 

    

  * * * * 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) b) 

hatályon kívül helyezte: 

2020. évi LI. tv. 7. § (2) 

hatályát veszti: 2021. január 1.  
306/2010. (XII.23.) 

Korm. rend. 27. § (1) 

megállapította: 

550/2020. (XII. 2.) 

Korm. rend. 1. §  
hatályba lép: 2021. január 1. 

29.  Közreműködik a légszennyezettség 

szempontjából ökológiailag sérülékeny 

területek kijelölésével kapcsolatos eljá-

rásban. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 48. § 

(4) c) 

30.  Zajvédelmi szempontból fokozottan vé-

detté nyilvánít területeket. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 48. § 

(4) d) 

31.  Csendes övezeteket jelöl ki.  * * * * * 1995. évi LIII. tv. 48. § 

(4) e) 

32.  Helyi zajvédelmi szabályokat állapít 

meg. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 48. § 

(4) f) 

33.  Gondoskodik a megyei környezetvédelmi 

programban foglalt feladatok végrehajtá-

*      1995. évi LIII. tv. 48/A 

- 48/D. § (2) 
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sáról, a végrehajtás feltételeinek biztosí-

tásáról, figyelemmel kíséri az azokban 

foglalt feladatok megoldását. 

34.  Be kell számolnia a megyei környezetvé-

delmi program végrehajtásának előző évi 

alakulásáról megyei önkormányzat éves 

költségvetéséről szóló zárszámadásával 

egyidejűleg. 

*      1995. évi LIII. tv. 48/A–

48/D. § (3) 

35.  Gondoskodik a települési környezetvé-

delmi programban foglalt feladatok vég-

rehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek 

biztosításáról, és figyelemmel kíséri a fe-

ladatok ellátását. 

  * * * * 1995. évi LIII. tv. 48/A–

48/E. § (3) 

36.  Közös települési környezetvédelmi prog-

ramot is készíthetnek az önálló települési 

környezetvédelmi program mellett vagy 

helyett. 

  * * * * 1995. évi LIII. tv. 48/E. 

§ (5) 

37.  Országos Környezetvédelmi Információs 

Rendszer működtetéséhez szükséges és 

nála keletkezett adatokat az Információs 

Rendszer rendelkezésére bocsátja. 

* * * * * * 1995. évi LIII. tv. 50. § 

(3) 

38.  Lakóhelyi környezet állapotának alakulá-

sáról a települési önkormányzat szükség 

szerint, de legalább évente tájékoztatja a 

lakosságot. 

  * * * * 1995. évi LIII. tv. 51. § 

(3) 

39.  Közreműködik a környezeti ismeretek 

terjesztésében és fejlesztésében. 

* * * * * * 1995. évi LIII. tv. 54. § 

(2) 

40.  Önkormányzati környezetvédelmi alapot 

hozhat létre környezetvédelmi feladatai 

(46. §) megoldásának elősegítése érdeké-

ben. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 58. § 

(1) 

41.  Évente rendelkezik a települési önkor-

mányzati környezetvédelmi alap felhasz-

nálásáról a költségvetési rendelet és a 

zárszámadás elfogadásával egyidejűleg. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 58. § 

(5) 

42.  Környezet igénybevételével, terhelésével, 

szennyezésével érintett települési önkor-

mányzat kezdeményezheti a (2) bekezdés 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 58. § 

(6) 
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a), b) és c) pontja szerinti bevétellel ren-

delkezni jogosult települési önkormány-

zatnál a bevétel arányos megosztását a 

hatásterületen lévő települési önkor-

mányzatok között. Igényének mértékét 

adatokkal alá kell támasztania. 

43.  Együttműködik a feladat- és hatáskörét 

érintő környezetvédelmi ügyekben az il-

letékességi területén működő önkor-

mányzati környezetvédelmi hatóságokkal 

és segíti őket környezetvédelmi feladata-

ik ellátásában. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 65. § 

(3) 

44.  Tájékoztatást ad a következő évre terve-

zett környezettel kapcsolatos jogszabály-

okról a helyben szokásos módon. 

 * * * * * 1995. évi LIII. tv. 98. § 

(4) 

45.  Intézkedési tervet készít az 1. § (1) be-

kezdésben meghatározott területekre. 

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

Korm. rend. 1. § (3a),   

2. § (1) 

46.  Együttműködik a települési zajtérkép és 

az intézkedési terv készítésére kötelezett 

önkormányzattal a stratégiai zajtérkép 

felülvizsgálata, valamint az intézkedési 

terv készítése során. Egymásnak kölcsö-

nösen szolgáltatják a felülvizsgálathoz, 

valamint az intézkedési terv elkészítésé-

hez szükséges, rendelkezésükre álló ada-

tokat. 

      280/2004. (X.20.)  

Korm. rend. 7. § (5) 

47.  Zajcsökkentési intézkedési tervben kell 

meghatároznia azokat a zajcsökkentési 

vagy más, a zaj elleni védelmet célzó 

műszaki, szervezési, településrendezési 

megoldásokat és egyéb intézkedéseket 

(például hatósági eljárás kezdeményezé-

sét), amelyekkel megakadályozható a zaj 

növekedését azokon az önkormányzat 

által kijelölt csendes területeken, a zajtól 

védendő vagy védelemre szánt területe-

ken, ahol a zajjellemzők megfelelnek a 

stratégiai küszöbértékeknek vagy nem 

haladják meg azokat. 

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

Korm. rend. 9. § (3) 
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48.  Zajbizottságot hozhat létre, amely kon-

zultatív, érdekegyeztető és tanácsadó tes-

tület, az intézkedési tervekkel kapcsola-

tos zajkérdések tekintetében vélemény-

nyilvánítási jogkörrel rendelkezik. Zajbi-

zottság nem képviselő tagjának megvá-

lasztható a (4) bekezdésben meghatáro-

zott szervezetek képviselője. 

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

Korm. rend. 10. § (7) 

49.  Véleményezésre megküldi a kötelezett 

önkormányzat az intézkedési tervjavasla-

tot - a külön jogszabályban meghatáro-

zottakon kívül - 

a) az illetékes közegészségügyi hatóság, 

b) a közlekedési hatóság, 

c) az illetékes megyei önkormányzatok 

részére.    

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

Korm. rend. 11. § (3) 

 

50.  Tájékoztatja az érintett közvéleményt, ha 

zajcsökkentési intézkedési terv készítésé-

re kötelezett, a helyben szokásos módon: 

a) az intézkedési tervet megalapozó, el-

fogadott, az adott területre vonatkozó 

stratégiai zajtérképek megtekintésének 

lehetőségéről (helyéről, idejéről); 

b) az intézkedési tervjavaslat tartalmáról, 

valamint az abban foglalt célokról. 

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

Korm. rend. 11. § (5) 

51.  Összefoglalót készít a zajcsökkentési in-

tézkedési tervjavaslat legfontosabb téma-

köreiről. 

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

Korm. rend. 11. § (9) 

 

52.  Véglegesített intézkedési tervet fogad el a 

vélemények figyelembevételével. 

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

Korm. rend. 12. § (1) 

53.  Ötévente felülvizsgálja és szükség szerint 

módosítja a zajcsökkentési intézkedési 

tervet. 

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

Korm. rend. 13. § 

54.  Érvényesíti a levegővédelmi követelmé-

nyeket a területfejlesztési, terület- és te-

lepülésrendezési tervek, településfejlesz-

tési koncepció kidolgozása során, vala-

mint a környezetvédelmi programokban. 

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

Korm. rend. 3. § 

55.  Véleményezi a környezetvédelmi hatóság  * * * * * 306/2010. (XII. 23.) 
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által készített levegőminőségi tervet. Korm. rend. 14. § (4) 

56.  Füstköd-riadó tervvel rövid távú cselek-

vési tervet kell kidolgoznia és végrehaj-

tania a veszélyhelyzet elkerüléséhez és 

az esemény tartósságának csökkentésé-

hez azokon a településeken, ahol a 

szmoghelyzet kialakulásával kell szá-

molni, és a légszennyezettség folyama-

tos mérésének feltételei adottak. 

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

Korm. rend. 20. § 

57.  Zajtérképet, a helyszínt és a geometriai 

adatokat az egységes ország vetületi 

rendszerben (a továbbiakban: EOV) 

megadó, állami alapadatokra épülő, digi-

tális formátumú térképre kell építeni. 

 *  * * * 25/2004. (XII. 20.) 

KvVM rend. 2. § (1) 

58.  Konfliktustérképen az érintett lakosság, 

valamint az érintett lakóépületek, isko-

lák és kórházak számát 5 dB-es lépcsők 

szerinti tartományban kell táblázatosán 

megadni, közlekedési létesítmények ese-

tében érintett településenként külön-

külön és összesítve is.  

 *  * * * 25/2004. (XII. 20.) 

KvVM rend. 8. § (5) 

59.  Dokumentálja a zajtérképek készítésé-

hez felhasznált adatokat és legalább a 

zajtérképek következő felülvizsgálatá-

nak elvégzéséig archiválja.  

 *  * * * 25/2004. (XII. 20.) 

KvVM rend. 9. § (1) 

2. A képviselő-testület természetvédelemmel kapcsolatos feladat- és hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Rendeletében helyi jelentőségű területet 

védett természetvédelmi területté nyilvá-

níthat. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 24. § 

2.  Feloldja a természeti érték vagy terület 

védettségét, fokozottan védettségét, ha 

annak fenntartását természetvédelmi 

szempontok a továbbiakban nem indo-

kolják. Helyi védett természeti terület vé-

dettségének a feloldásához a védett ter-

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 24. § 

(4) 
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mészeti területek természetvédelmi keze-

léséért felelős szerv (a továbbiakban: 

igazgatóság) véleményét be kell szerezni. 

3.  Biztosítja a rendeletben, a felmentésre 

vonatkozó szabályok [24. § (3) bekezdés 

b) pont] alkalmazásával a területen a vé-

detté nyilvánítás előtt megkezdett közér-

dekű tevékenységnek - a közérdekű cél 

megvalósításához szükséges mértékű - 

folytatását. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 25. § 

(10) 

4.  Rendeletben határozza meg helyi jelentő-

ségű védett természeti terület esetében a 

védőövezetben a természetvédelmi ható-

ság engedélyéhez vagy hozzájárulásához 

kötött tevékenységek körét. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 30. § 

(2) b) 

5.  Rendeletben határozza meg helyi jelentő-

ségű védett természeti terület esetében a 

természetvédelmi kezelési módokat, kor-

látozásokat és tilalmakat, továbbá az 

egyéb kötelezettségeket (természetvé-

delmi kezelési terv). 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 36. § 

(1) 

6.  Rendeletet alkot helyi jelentőségű védett 

természeti területek fenntartásának fela-

datairól, az országos, regionális tervekkel 

összhangban. A tervezetet, illetőleg az 

elfogadott rendeletet megküldi az igazga-

tóságnak. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 55. § 

(1), (2) 

7.  Gondoskodik a megye területén található 

helyi jelentőségű védett természeti terüle-

tek védelmével kapcsolatos tevékenysé-

gek összehangolásáról. 

*      1996. évi LIII. tv. 61. § 

(1) 

8.  Javaslatot tesz helyi jelentőségű védett 

természeti területté nyilvánításra. 

*      1996. évi LIII. tv. 61. § 

(2) a) 

9.  Részt vesz a helyi jelentőségű védett ter-

mészeti területté nyilvánítás előkészíté-

sében a települési önkormányzat felkéré-

se alapján. 

*      1996. évi LIII. tv. 61. § 

(2) b) 

10.  Elősegíti más települési önkormányzatok *      1996. évi LIII. tv. 61. § 
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SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

természetvédelmi tevékenységét. (2) c) 

11.  Gondoskodik a helyi jelentőségű védett 

természeti terület fenntartásáról, termé-

szeti állapotának fejlesztéséről, őrzéséről. 

 *  * * * 1996. évi LIII. tv. 62. § 

(2) 

12.  Létrehozhat az önkormányzati környe-

zetvédelmi alapban a természet védelmé-

nek helyi-területi feladatai ellátására ter-

mészetvédelmi célokat szolgáló részt. 

 * * * * * 1996. évi LIII. tv. 62. § 

(3) 

13.  Önkormányzati természetvédelmi őrszol-

gálatot működtethet, ha legalább három 

fő önkormányzati természetvédelmi őrt 

alkalmaz. 

 * * * * * 1996. évi LIII. tv. 63. § 

(1), 

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

rend. 9. § (2) 

14.  Együttműködési megállapodást köt a 

rendőrséggel természetvédelmi őrszolgá-

lat megalakítása előtt. 

 * * * * * 1996. évi LIII. tv. 63. § 

(1) 

 

15.  Polgári természetőrök segíthetik termé-

szetvédelmi tevékenységét. 

 * * * * * 1996. évi LIII. tv. 66. § 

(1) 

16.  Rendelkezésre bocsátja a természetvé-

delmi hatóság eljárásához szükséges ada-

tokat a természetvédelmi hatóság részére. 

* * * * * * 1996. évi LIII. tv. 67. § 

(2) 

 

17.  Elővásárlási jog illeti meg a helyi jelentő-

ségű védett természeti terület tulajdonjo-

gának változásakor.  

 * * * * * 1996. évi LIII. tv. 68. § 

(6) 

 

18.  Saját pénzforrásai terhére biztosítja az 

önkormányzati természetvédelmi őrszol-

gálat vagy az önkormányzati természet-

védelmi őr működésének feltételeit.  

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

rend. 10. § (2) 

19.  Kijelöli azt a munkatársat, aki irányítja a 

polgári természetőr(ök) munkáját helyi 

jelentőségű természetvédelmi terület ese-

tében. 

 * * * * * 33/1997. (XI. 20.) KTM 

rend. 2. § (2) 

20.  Polgári természetőr(ökkel) kötött megál-

lapodásban határozza meg a polgári ter-

mészetőr(ök) részletes feladatait, irányí-

tásuk, ellenőrzésük rendjét. 

 * * * * * 33/1997. (XI. 20.) KTM 

rend. 2. § (3) 

21.  Előzetesen beszerzi a vagyonkezelő szerv  * * * * * 33/1997. (XI. 20.) KTM 
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engedélyét a polgári természetőr kizáró-

lag honvédelmi célokat szolgáló és hon-

védelmi szervek vagyonkezelésében álló 

helyi jelentőségű védett természeti terü-

letre történő belépéséhez. 

rend. 3. § (3) 

22.  Nyilvántartást vezet a polgári természet-

őrökről helyi jelentőségű védett termé-

szeti terület esetében és tájékoztatja azok 

számáról a környezetvédelemért felelős 

minisztert. 

 * * * * * 33/1997. (XI. 20.) KTM 

rend. 7. § (1) 

23.  Polgári természetőr számára arcképes és 

sorszámozott igazolványt, valamint ter-

mészetőr-jelvényt bocsát rendelkezésre 

helyi jelentőségű természetvédelmi terü-

let esetében. 

 * * * * * 33/1997. (XI. 20.) KTM 

rend. 7. § (2) 

24.  Természetvédelmi kezelési tervet készít-

het helyi jelentőségű terület védetté nyil-

vánításáról szóló önkormányzati rendele-

tével. 

 * * * * * 3/2008. (II. 5.) KvVM 

rend. 6. § 

25.  Együttműködési megállapodást köthet a 

natúrpark fenntartása és fejlesztése érde-

kében a natúrparki munkaszervezettel. 

* * * * * * 6/2020. (III.25.) AM 

rend. 5. § (2)  

 

3. A képviselő-testület hulladékgazdálkodással egyéb, hulladékkal kapcsolatos feladat- és 

hatáskörei 

SSZ. FELADAT/HATÁSKÖR SZERV JOGSZABÁLY 

  m f fk mjv v k  

1.  Radioaktív hulladék tárolónak helyt adó 

település vagy települések ellenőrzési és 

információs célú önkormányzati társulá-

sa útján is gondoskodhat a tároló enge-

délyese törvényben előírt rendszeres el-

lenőrzési, lakosság-tájékoztatási és 

egyéb kötelezettségéről. 

    * * 1996. évi CXVI. tv. 

10/A. § (1) 

2.  Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat az 

Mötv. 13. § (1) bek. 19. pontja szerinti közfeladat a 

közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatá-

rozása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgálta-

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 2. § (1) 

27a. 

módosította: 2021. évi II. tv. 90. 

§ (1) 5. pont 
hatályba lépett: 2021. március 1. 
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tó kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megköté-

se. 
hatályon kívül helyezte: 

2021. évi II. tv. 90. § (2) 1. pont 

hatályát veszti: 2023. július 1. 

3.  Megad minden adatot és információt, ami a Koordiná-

ló szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges. 
 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 32/A § 

(4) 

hatályon kívül helyezte: 

2021. évi II. tv. 49. § (3)  

hatályát veszti: 2021. március 1. 

4.  Eleget tesz adatszolgáltatási kötelezett-

ségének a törvény végrehajtására kiadott 

rendeletben foglaltak szerint a Koordi-

náló szerv által megjelölt tartalommal, 

formában és határidőn belül. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

32/A § (7) 

 

5.  Biztosítja az önkormányzati hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatás ellátását a 

közszolgáltatóval kötött hulladékgazdál-

kodási közszolgáltatási szerződés útján. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

33. § (1) 

6.  Közbeszerzési eljárást folytat le az ön-

kormányzati hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatás ellátására, kivéve, ha a köz-

beszerzésekről szóló törvény (a további-

akban: Kbt.) szerint nem kell közbeszer-

zési eljárást lefolytatni, a hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltatási szerződés 

megkötése nem tartozik a Kbt. alkalma-

zási körébe, vagy ha a hulladékgazdál-

kodási közszolgáltatási szerződés meg-

kötése a Kbt. szerinti kivételi körbe esik. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

33. § (2) 

7.  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ellátására kiírt közbeszerzési eljárás fel-

hívásában ajánlatkérőként meghatároz-

za, hogy a közbeszerzési eljárás során 

milyen, a hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatási tevékenység minősítéséről 

szóló törvény szerint osztályba sorolt 

gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot 

vagy nyújthatnak be részvételi jelentke-

zést. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

33. § (3) 

8.     Önkormányzati hulladékgazdálkodási 

közfeladat ellátási kötelezettsége nem 

mentesíti az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. 

pontjában foglalt köztisztasági felada-

      2012. évi CLXXXV. tv. 

33. § (4) 

megállapította: 2021. 

évi II. tv. 51. § (1)  
  hatályba lépett: 2021. március 1 
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tok ellátásának, azon belül is a közte-

rületen elhagyott hulladék felszámolá-

sával összefüggő kötelezettsége alól. 

9.  Egyetlen írásbeli szerződést köt az ön-

kormányzati hulladékgazdálkodási köz-

feladat ellátására a közszolgáltatóval. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

34. § (1) (2) 

10.  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződést csak a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási tevékenység minősíté-

séről szóló törvényben meghatározott 

minősítési engedéllyel és a 32/A. § (2) 

bekezdés szerinti megfelelőségi véle-

ménnyel rendelkező gazdasági szereplő-

vel köthet. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

34. § (3) 

módosította: 2021. évi 

II. tv. 90. § (1) 17. 

hatályba lépett: 2021. március 1. 

11.  Megfelelőségi véleménnyel rendelkező, 

de minősítési engedéllyel nem rendelke-

ző gazdasági szereplővel is köthet hulla-

dékgazdálkodási közszolgáltatási szer-

ződést, amelynek tagjai - az államot és a 

települési önkormányzatot kivéve - va-

lamennyien rendelkeznek minősítési en-

gedéllyel. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

34. § (4) 

12.  Helyben szokásos módon gondoskodik a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés közzétételéről  

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

34. § (9) 13. 

13.  Rendeletben állapítja meg: 

a) az önkormányzati hulladékgazdálko-

dási közfeladat tartalmát, a közszolgálta-

tási terület határait, az Országos Hulla-

dékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv-

ben foglaltakkal összhangban. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

35. § (1) 

14.  Rendeletben állapítja meg: 

b) a közszolgáltató tagjai, illetve a köz-

szolgáltatói alvállalkozó által végzett 

hulladékgazdálkodási tevékenységet, to-

vábbá a tagoknak, illetve a közszolgálta-

tói alvállalkozónak a közszolgáltatás 

egészéhez viszonyított arányát, ha a köz-

szolgáltatást a közszolgáltató több tagja, 

illetve közszolgáltatói alvállalkozó vég-

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

35. § (1) b) 
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zi; 

15.  Rendeletben állapítja meg: 

c) az önkormányzati hulladékgazdálko-

dási közfeladat ellátásának rendjét és 

módját, a közszolgáltató és az ingatlan-

használó ezzel összefüggő jogait és kö-

telezettségeit, valamint a hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltatási szerződés 

egyes tartalmi elemeit; 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

35. § (1) c) 

 

16.  Rendeletben állapítja meg: 

d) az önkormányzati hulladékgazdálko-

dási közfeladat igénybevételének mi-

niszteri rendeletben nem szabályozott 

módját és feltételeit; 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

35. § (1) d) 

 

17.  Rendeletben állapítja meg: 

e) az ingatlanhasználót terhelő, miniszte-

ri rendeletben nem szabályozott díjfize-

tési kötelezettséget, megfizetésének 

rendjét, az esetleges kedvezmények, to-

vábbá ingatlanhasználó részéről történő 

szüneteltetés eseteit. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

35. § (1) e) 

18.  Rendeletben állapítja meg: 

f) az üdülőingatlanokra vonatkozó sajá-

tos szabályokat; 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

35. § (1) f) 

19.  Rendeletben állapítja meg: 

g) a hulladékgazdálkodási közszolgálta-

tási tevékenységgel összefüggő közszol-

gáltatási díj beszedésével kapcsolatos 

adatszolgáltatási kötelezettség, valamint 

ügyfélszolgálati feladatok ellátásához 

szükséges személyes adatok (a termé-

szetes személyazonosító adatok, vala-

mint a lakcím) kezelésére vonatkozó to-

vábbi rendelkezéseket. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

35. § (1) g) 

20.  Rendeletben állapítja meg: 

h) az elhagyott hulladék felszámolásá-

hoz szükséges helyi intézkedések körét.    

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

35. § (1) h) 

megállapította: 2021. 

évi II. tv. 52. § 

hatályba lépett: 2021. március 1. 
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21.  Gondoskodik az elkülönített hulladék-

gyűjtési rendszer helyi feltételeinek 

megszervezéséről. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

35. § (2) 

 

22.  Megtéríti az általa megállapított díjked-

vezmény vagy díjkompenzáció esetén, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

díj ezáltal meg nem fizetett összegét a 

Koordináló szerv számára. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

35. § (3) 

 

23.  Közszolgáltatási területe az Országos Hulladékgaz-

dálkodási Közszolgáltatási Terv által meghatározott 

olyan, települési közigazgatási területtel vagy terüle-

tekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyre 

vonatkozóan az önkormányzat hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződést kötött. 

      2012. évi CLXXXV. tv. 2. § (1) 

36a, 36c, 36i, 
módosította: 2021. évi II. tv. 29. 

§ (11) (13) 

hatályba lép: 2021. március 1. 

hatályon kívül helyezte: 

2021. évi II. tv. 91. § (2) 1. pont 

hatályát veszti: 2023. július 1. 

24.  Hulladékgazdálkodási feladataik ellátása 

érdekében más önkormányzattal társul-

hat. A társulás tartalmát és feltételeit a 

helyi önkormányzatok társulásaira vo-

natkozó jogszabályok keretei között tár-

sulási megállapodásban állapítja meg. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

36. § (1) 

 

25.  Közmeghallgatást tarthat a hulladékgaz-

dálkodással kapcsolatos döntés megho-

zatala előtt a nyilvánosság véleményé-

nek megismerése érdekében. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

36. § (2) 

26.  Közmeghallgatást tarthat a települési hul-

ladék elkülönített gyűjtésének bevezeté-

sével kapcsolatos döntés meghozatala 

előtt. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

36. § (3) 

 

27.  Felmondhatja a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződést a Polgári 

Törvénykönyvben meghatározottakon 

túlmenően, ha a közszolgáltató 

a) a hulladékgazdálkodási közszolgálta-

tás ellátása során a környezet védelmére 

vonatkozó jogszabályok vagy a rá vo-

natkozó hatósági döntés előírásait súlyo-

san megsértette, és ennek tényét bíróság 

jogerősen vagy hatóság véglegessé vált 

döntéssel megállapította vagy 

b) a szerződésben megállapított kötele-

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

37. § (1) a) 
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zettségét neki felróható módon súlyosan 

megsértette. 

28.  Felmondja a hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatási szerződést legfeljebb hat 

hónapos felmondási idővel, ha a köz-

szolgáltató nem rendelkezik minősítési 

engedéllyel vagy megfelelőségi véle-

ménnyel vagy a Koordináló szerv a 

megfelelőségi véleményét visszavonta.  

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

37. § (1a) 

29.  Haladéktalanul intézkedik a hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

felmondása esetén a hulladékgazdálko-

dási közszolgáltatás ellátásának biztosí-

tásáról. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

37. § (3) 

30.  Gondoskodik a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátásáról a hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

felmondása esetén a szerződés megszű-

nésétől az új hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatási szerződés hatályba lépésé-

ig. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

37. § (4) 

31.  Átadja az új közszolgáltatónak a hulla-

dékgazdálkodási közszolgáltatással kap-

csolatos, folyamatban lévő ügyek iratait 

és nyilvántartásait a hulladékgazdálkodá-

si közszolgáltatási szerződés hatályba lé-

pésének napján. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

37. § (6) 

32.  Ha a hulladékgazdálkodási közszolgálta-

tás ellátását a 33-34. §-ban foglaltak sze-

rint nem biztosítja, vagy a hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltatás eljárás 33-34. 

§-ban meghatározott eredménytelensége 

miatt nem biztosítható, az egyes közszol-

gáltatások ellátásáról és az ezzel össze-

függő törvénymódosításokról szóló tör-

vény szerint kell eljárni. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

37/A. § 

 

 

33.  Tulajdonában álló hulladékgazdálkodási 

létesítményeket, eszközöket, vagyonele-

meket - ha nem adja át a Koordináló 

szervnek vagyonkezelésre - a nemzeti 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

37/B. § 
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vagyonról szóló törvény előírásainak 

megfelelően köteles a hulladékgazdálko-

dási közszolgáltatás ellátásához biztosí-

tani, e körben az adott önkormányzattal, 

önkormányzati társulással közszolgálta-

tási szerződéssel rendelkező közszolgál-

tatónak üzemeltetésre átadni.  

34.  A tulajdonában álló hulladékgazdálkodá-

si rendszerek azon fejlesztését, amely az 

Országos Hulladékgazdálkodási Köz-

szolgáltatási Tervben szereplő az adott 

területre vonatkozó feladatokat, előíráso-

kat érinti, csak a 32/A. § (4e) bekezdés b) 

pontja szerinti nyilatkozat birtokában 

kezdheti meg. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

37/B. § 

módosította: 2021. évi 

II. tv. 90. § (1) 17. 
hatályba lépett: 2021. március 1. 
 

 

35.  Ingyenes közterület-használatot köteles 

biztosítani, ha a 12. § (2a) és (2b) bekez-

dései szerinti átvétel saját terület hiányá-

ban közterület-használattal valósítható 

meg. A közterületen történő átvétel sza-

bályait, az átvételi hely kialakításának 

módját kormányrendelet határozza meg. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

37/C. § 

 

36.  Rendeletében meghatározott feltételek 

szerint természetes személy ingatlan-

használó a települési hulladék részét ké-

pező elkülönítetten gyűjtött hulladékot 

hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő 

udvarba, átvételi helyre vagy a közszol-

gáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő 

hulladékkezelő létesítménybe szállíthatja, 

és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűj-

tőedényben elhelyezheti. E jogot a termé-

szetes személy ingatlanhasználó csak úgy 

gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv 

részére megfizette. 

 *  * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

39. § (2) 

 

37.  Rendeletében a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről 

szóló kormányrendeletben meghatáro-

zottakon túl az ingatlanhasználót köte-

lezheti a települési hulladék további 

anyagfajta vagy hulladéktípus szerinti 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

39. § (5) 
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elkülönített gyűjtésére. 

38.  Megtéríti a közszolgáltatónak az elhagyott vagy elle-

nőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék 

összegyűjtésének, elszállításának ellenértékét. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 42. § (1) 

e) 

hatályon kívül helyezte: 

2021. évi II. tv. 91. § (1) 1. pont 

hatályát veszti: 2021. március 1. 

39.  Haladéktalanul gondoskodik az új köz-

szolgáltató kiválasztásáról, ha a hulla-

dékgazdálkodási szerződést a közszolgál-

tató felmondja.    

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

45. § (4) 

 

40.  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

díjjal kapcsolatos minden olyan tájékoz-

tatást és adatot megad, amely a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hi-

vatal díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevé-

kenységéhez szükséges. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

47/A. § (4) 

41.  Gondoskodik a közterületen elhagyott, 

illetve ellenőrizetlen körülmények között 

elhelyezett hulladék - ideértve a telepü-

léstisztasági feladatok körébe tartozó hul-

ladékot is - összegyűjtéséről, elszállításá-

ról és kezeléséről közszolgáltatóval vagy 

más hulladékgazdálkodási engedéllyel 

rendelkező gazdálkodó szervezettel kö-

tött szerződés útján. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

42. § (1) e), 61. § (4) 

42.  Megad minden, önkormányzati társu-

lást is érintő tájékoztatást és adatot, 

ami Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) hulladékgazdálkodási köz-

szolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelő-

készítő és díjfelügyeleti tevékenységé-

hez szükséges a Hivatal által megjelölt 

tartalommal, formában és határidőn 

belül. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

47/A. § 

megállapította: 2021. 

évi II. törvény 90. § (1) 

25. 

43.  Ha a hulladék elszállításáról és kezeléséről a közszol-

gáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés útján gondoskodik, akkor ezt a hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi 

elemei között meg kell határoznia. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 61. § (4) 

hatályon kívül helyezte: 

2021. évi II. tv. 66. § (1) hatályát 

veszti: 2021. március 1. 

44.  Felhatalmazást kap, hogy rendeletben 

állapítsa meg: 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

88. § (4) 
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a) a hulladékgazdálkodási közszolgálta-

tás ellátásának és igénybevételének sza-

bályait, illetve a 35. §-ban foglalt ren-

delkezések érvényesítéséhez szükséges 

szabályokat; 

b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vo-

natkozó részletes szabályokat; 

c) a közterület tisztán tartására vonatozó 

részletes szabályokat; 

d) a hulladékgazdálkodási közszolgálta-

tási díjra vonatkozó, miniszteri rendelet-

ben nem szabályozott díjalkalmazási és 

díjfizetési feltételeket. 

 

45.  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

2014. július 1-jétől csak az a nonprofit 

gazdasági társaság végezhet, amely hul-

ladékgazdálkodási közszolgáltatási en-

gedéllyel és minősítő okirattal, vagy - a 

34. § (3) bekezdésben és a (9) bekezdés-

ben foglaltakra tekintettel - 2015. június 

30-át követően kiadott minősítési enge-

déllyel rendelkezik, valamint a települési 

önkormányzattal az e törvény hatályba-

lépését követően és minősítési okirat bir-

tokában hulladékgazdálkodási közszol-

gáltatási szerződést kötött. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 

90. § (8) 

 

46.  Módosítja a közszolgáltatási szerződését oly módon, 

hogy abból törlésre kerül a közszolgáltatási díjbesze-

dés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre ke-

rül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv 

a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért 

szolgáltatási díjat fizet. 

 * * * * * 2012. évi CLXXXV. tv. 92/B. § 

(2) 

hatályon kívül helyezte: 

2021. évi II. tv. 92. § (1) 12. pont 

hatályát veszti: 2021. március 1. 

47.  Ha hulladékgazdálkodási közszolgálta-

tást nem biztosít vagy a közszolgáltatás 

az eljárás eredménytelensége miatt nem 

biztosítható haladéktalanul, de legfel-

jebb 3 napon belül tájékoztatja a kor-

mányrendeletben kijelölt állami szervet 

(a továbbiakban: állami szerv). 

 * * * * * 2013. évi CXXXIV. tv. 

1. § (2) 

 

 

 

48.  Folyamatosan megtesz minden intézke-

dést a hulladékgazdálkodási közszolgál-

tatás ideiglenes ellátása, továbbá a szük-

ségellátás megszervezésekor az állami 

 * * * * * 2013. évi CXXXIV. tv. 

3. § (6) 
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szerv intézkedésétől függetlenül a Ht. 33. 

§ (1) bekezdésében foglalt hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltatás biztosítása ér-

dekében. 

49.  Átvállalhatja részben vagy egészben az 

ingatlantulajdonostól azt a díjat, ame-

lyért a közérdekű szolgáltató az ideigle-

nes begyűjtési ellátást a szolgáltatással 

érintett területre elvégzi.  

  * * * * 2013. évi CXXXIV. tv. 

3/F. § (6) 

50.  Ellátásért felelősként közreműködik az 

indokolt költségek elszámolásával kap-

csolatos feladatok ellátásában. A közér-

dekű szolgáltatónál az ideiglenes be-

gyűjtési ellátás során, az állami szervnél 

a meghatározott feladat ellátása során 

felmerülő, a közszolgáltatási díjból meg 

nem térülő indokolt költségeket a köz-

ponti költségvetés fedezi.  

  * * * * 2013. évi CXXXIV. tv. 

3/F. § (7) 

51.  Adatokat szolgáltat az ideiglenes be-

gyűjtési ellátás, a rendkívüli ellátás 

megszervezéséhez a nyilvántartásában 

szereplő és rendelkezésére álló jogi 

személyekre, jogi személyiség nélküli 

szervezetekre, egyéni vállalkozókra és 

egyéni cégekre vonatkozóan. 

  * * * * 2013. évi CXXXIV. tv. 

3/H. § (1) 

52.  A különleges gazdasági övezet fekvése 

szerinti, vagy a kijelölt megye megyei 

önkormányzata megjelölt rendeletének 

hatálybalépését és hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződése hatályossá 

válását megelőzően az érintett települési 

önkormányzatot legalább 15 nappal ko-

rábban értesíti, annak érdekében, hogy az 

gondoskodhasson a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatást szabályozó önkormány-

zati rendeletének és közszolgáltatási 

szerződésének módosításáról a különle-

ges gazdasági övezet tekintetében. 

*      2020. évi LIX. tv. 5. § 

(2) 

 

53.  A különleges gazdasági övezet fekvése 

szerinti, vagy a kijelölt megye megyei 

önkormányzata a különleges gazdasági 

*      2020. évi LIX. tv. 5. § 

(4) 
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övezet hulladékgazdálkodási közszolgál-

tatójának kiválasztása során a közszolgál-

tató kiválasztásáról és a hulladékgazdál-

kodási közszolgáltatási szerződésről szó-

ló kormányrendelet szabályait azzal az 

eltéréssel alkalmazza, hogy a különleges 

gazdasági övezet hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatójának a kiválasztását meg-

előzően beszerzi a hulladékról szóló tör-

vényben megjelölt Koordináló szerv ja-

vaslatát a közszolgáltató személyét illető-

en. A Koordináló szerv javaslatától a kü-

lönleges gazdasági övezet fekvése szerin-

ti, vagy a kijelölt megye megyei önkor-

mányzata csak abban az esetben térhet el, 

ha a választani kívánt közszolgáltató a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a 

korábbinál alacsonyabb közszolgáltatási 

díjért látná el a korábbi műszaki tartalom 

csökkentése nélkül. 

54.  Rendeletben állapítja meg a különleges 

gazdasági övezet fekvése szerinti vagy 

kormányrendelet alapján kijelölt megyei 

önkormányzat közgyűlése a különleges 

gazdasági övezet területén a hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatás ellátásának 

és igénybevételének szabályait, illetve a 

Ht. 35. §-ában foglalt rendelkezések ér-

vényesítéséhez szükséges szabályokat. 

*      2020. évi LIX. tv. 7. § 

(2) b) 

 

55.  Rendeletben állapítja meg a különleges 

gazdasági övezet fekvése szerinti vagy 

kormányrendelet alapján kijelölt megyei 

önkormányzat közgyűlése a különleges 

gazdasági övezet területén az elkülöní-

tett hulladékgyűjtésre vonatkozó részle-

tes szabályokat. 

*      2020. évi LIX. tv. 7. § 

(2) c) 

 

56.  Rendeletben állapítja meg a különleges 

gazdasági övezet fekvése szerinti vagy 

Korm. rendelet alapján kijelölt megyei 

önkormányzat közgyűlése a különleges 

gazdasági övezet területén a közterület 

tisztán tartására vonatkozó részletes sza-

*      2020. évi LIX. tv. 7. § 

(2) d) 
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bályokat. 

57.  Rendeletben állapítja meg a különleges 

gazdasági övezet fekvése szerinti vagy 

Korm. rendelet alapján kijelölt megyei 

önkormányzat közgyűlése a különleges 

gazdasági övezet területén a hulladék-

gazdálkodási közszolgáltatási díjra vo-

natkozó, a Ht. 88. § (3) bekezdés b) pont 

bb) alpontja szerinti miniszteri rendelet-

ben nem szabályozott díjalkalmazási és 

díjfizetési feltételeket. 

*      2020. évi LIX. tv. 7. § 

(2) e) 

 

58.  Észrevételét, véleményét, javaslatát 

elektronikus úton megküldi a hulladék-

gazdálkodási tervvel és megelőzési 

programmal kapcsolatosan a hulladék-

gazdálkodásért felelős miniszter részére 

a megkereséstől számított 30 napon be-

lül. 

  * * * * 310/2013. (VIII.16.) 

Korm. rend. 1. §  (3)  

 

59.  Haladéktalanul megállapodik a kijelölt 

közérdekű szolgáltatóval az ideiglenes 

ellátással érintett földrajzi terület kiter-

jedéséről, az ellátás útvonaláról és idő-

pontjáról az állami szerv hulladékgaz-

dálkodási közszolgáltatás ideiglenes el-

látása érdekében történő gazdálkodó 

szerv kijelölését követően. 

 * * * * * 292/2013. (VII. 26.) 

Korm. rend. 4. § (2) 

 

60.  Értesíti a lakosságot a hulladékgazdálko-

dási közszolgáltatás ideiglenes ellátása 

megkezdéséről, annak időtartamáról és 

időpontjáról, az ideiglenes ellátás díjáról 

és megfizetésének módjáról a helyben 

szokásos módon, továbbá, ha azzal ren-

delkezik, a honlapján való közzététellel.    

 * * * * * 292/2013. (VII. 26.) 

Korm. rend. 4. § (4) 

 

61.  Tájékoztatást, adatot szolgáltat a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hi-

vatal részére. 

 * * * * * 292/2013. (VII. 26.) 

Korm. rend. 14. § (6) 

62.  Úgy készíti el a helyi hulladékgazdálko-

dási közszolgáltatási szerződés megkö-

tésére irányuló közbeszerzési eljárást 

megindító felhívást vagy többszakaszos 

 * * * * * 317/2013. (VIII. 28.) 

Korm. rend. 1. § (1) 
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eljárás esetén az ajánlattételi felhívást, 

illetve dokumentációt, hogy az a hulla-

dékról szóló 2012. évi CLXXXV. tör-

vénnyel (Ht.), az Országos Hulladék-

gazdálkodási Tervvel, a területi hulla-

dékgazdálkodási tervekkel, az Országos 

Megelőzési Programmal és a területi 

megelőzési programokkal, az Országos 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 

Tervvel valamint a Ht. 35. §-ának vég-

rehajtására megalkotott települési ön-

kormányzati rendelettel összhangban le-

gyen.    

63.  Meghatározza a felhívásban: 

a) a hulladékgazdálkodási közszolgálta-

tásba bevont terület települési, földrajzi 

és az OHKT-ben meghatározott közleke-

dési jellemzőit; 

b) a közszolgáltatással érintett terület la-

kosságának számát az utolsó lezárt és el-

érhető, Központi Statisztikai Hivatal által 

közölt adatokkal; 

c) a közszolgáltatás megkezdésének ter-

vezett időpontját és a közszolgáltatás el-

látásának tervezett időtartamát; 

d) a települési önkormányzati rendelet 

szerinti helyi szabályozás főbb jellemző-

it; 

e) a közszolgáltatás körébe tartozó hulla-

dék várható mennyiségét, fajtáját és ösz-

szetételét; 

f) az elkülönített hulladékgyűjtésbe be-

vonható települések vagy lakosok szá-

mát; 

g) az OHT-ben és a területi hulladékgaz-

dálkodási tervben, az OHKT-ben, továb-

bá az OMP-ben és a területi megelőzési 

programban megfogalmazott célokat, 

előírt feltételeket és követelményeket; 

h) a tulajdonában lévő hulladékgazdálko-

dási létesítményeket, amelyeket a köz-

szolgáltatás körébe tartozó hulladékgaz-

dálkodási feladatok elvégzésére a telepü-

lési önkormányzat kijelölt, vagy a telepü-

 * * * * * 317/2013. (VIII. 28.) 

Korm. rend. 1. § (2) 
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lési önkormányzat közigazgatási terüle-

téhez legközelebb lévő, és a közszolgálta-

tás körébe tartozó hulladékgazdálkodási 

feladat elvégzéséhez szükséges hulladék-

gazdálkodási létesítményt; 

i) a h) pont szerinti hulladékgazdálkodási 

létesítmények közbeszerzési eljárás meg-

kezdésének időpontjában fennálló mű-

szaki állapotát, technológiai tulajdonsá-

gait, és a rendelkezésre álló kezelési 

technológiák kapacitását, az alkalmazott 

kezelési módszereket, valamint 

j) a tulajdonában lévő járműveket, gépe-

ket, berendezéseket és eszközöket, ame-

lyeket a közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékgazdálkodási feladatok elvégzé-

sére a települési önkormányzat kijelölt, 

vagy a közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékgazdálkodási feladatok elvégzé-

séhez szükséges - és az ajánlattevő által 

biztosítandó - járműveket, gépeket, be-

rendezéseket és eszközöket; 

k) a j) pont szerinti - az ajánlatkérő által 

biztosított - járművek, gépek, berendezé-

sek és eszközök közbeszerzési eljárás 

megkezdésének időpontjában fennálló, és 

a közszolgáltatás teljesítése szempontjá-

ból lényeges műszaki és technológiai tu-

lajdonságait. 

64.  Kötelességként meghatározza: 

a) a közszolgáltatás hatékony és folyama-

tos ellátásához a közszolgáltató számára 

szükséges információk szolgáltatását, a 

Ht. 35. § g) pontjában foglaltakra tekin-

tettel; 

b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó 

hulladékgazdálkodási tevékenységek 

közszolgáltatással történő összehangolá-

sának elősegítését; 

c) a közszolgáltatásnak a településen 

végzett más közszolgáltatásokkal való 

összehangolásának elősegítését; 

d) a települési igények kielégítésére al-

kalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, 

 * * * * * 317/2013. (VIII. 28.) 

Korm. rend. 4. § (3) 
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kezelésére szolgáló helyek és létesítmé-

nyek meghatározását; valamint 

e) a közszolgáltató kizárólagos közszol-

gáltatási jogának biztosítását az önkor-

mányzati tulajdonban lévő hulladékgaz-

dálkodási létesítmények vonatkozásában.    

65.  Tájékoztatja a lakosságot honlapján és a 

helyben szokásos módon a hulladék-

gyűjtő sziget elérhetőségéről és műkö-

dési rendjéről; a hulladékgyűjtő sziget 

igénybevételének feltételeiről, így külö-

nösen a hulladékgyűjtő szigetre telepített 

gyűjtőedényben elhelyezhető hulladék 

jellegéről, fajtájáról, valamint elszállítá-

sának gyakoriságáról. 

 * * * * * 246/2014. (IX. 29.) 

Korm. rend. 4. § (6) 

 

 

66.  Tájékoztatja a lakosságot a hulladék-

gyűjtő udvar bejáratánál, a honlapján 

vagy a helyben szokásos módon 

a) az udvar elérhetőségéről és működési 

rendjéről; 

b) az udvar igénybevételének feltételei-

ről, így különösen a hulladékgyűjtő ud-

varban átadható hulladék jellegéről, faj-

tájáról, mennyiségéről; valamint 

c) az udvar nyitvatartási rendjéről. 

 * * * * * 246/2014. (IX. 29.) 

Korm. rend. 10. § (7) 

 

 

67.  Ha kormányrendelet vagy miniszteri 

rendelet arról külön nem rendelkezik, a 

tájékoztatónak legalább ki kell terjednie 

az elkülönített hulladékgyűjtés és hasz-

nosítás céljára, valamint az átvételi hely 

szerinti önkormányzat közigazgatási te-

rületén működő újrahasználati közpon-

tok, hulladékgyűjtő szigetek, hulladék-

gyűjtő udvarok működésének rendjére, 

nyitva tartására, elérhetőségére. 

 * * * * * 246/2014. (IX. 29.) 

Korm. rend. 12. § (6) 

 

68.  Rendelkezésre bocsátja díjmentesen az 

állami hulladékgazdálkodási közfeladat 

ellátásra létrehozott szervezet részére az 

Országos Hulladékgazdálkodási Köz-

szolgáltatási Terv előkészítéséhez szük-

séges adatokat és információkat a meg-

keresésétől számított 60 napon belül, 

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

Korm. rend. 1. § (1) 
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elektronikus formátumban. 

69.  Észrevételt, véleményt, javaslatot tehet 

az Országos Hulladékgazdálkodási Köz-

szolgáltatási Terv javaslatára a közzété-

teltől számított 30 napon belül. 

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

Korm. rend. 1. § (2) 

 

70.  Köteles az általa megvalósítani kívánt 

rendszerelem fejlesztéséhez szükséges 

eljárás megindítását megelőzően a Ko-

ordináló szerv részére megküldeni az 1. 

melléklet szerinti kérelmet és az abban 

meghatározott mellékleteket. 

 * * * * * 69/2016. (III. 31.) 

Korm. rend. 6. § (1) 

71.  A közszolgáltatónak a vegyes hulladékot 

és a biohulladékot legalább a rendelet 1. 

mellékletben meghatározott gyakoriság-

gal kell elszállítania az ingatlanhaszná-

lótól.  A hulladékszállítás gyakoriságát 

olyan módon kell megállapítani, hogy az 

ingatlanhasználóknál a vegyes hulladék 

vagy a biohulladék felhalmozódására ne 

kerülhessen sor.     

  * * * * 13/2017. (VI.12.) EMMI 

rend. 4. § (1), (2),  

1. melléklet 

72.  Tájékoztatja a lakosságot az üzemeltető 

mellett, amennyiben a biohulladék-

kezelő telep lakosságnál keletkező 

biohulladékot is fogad, úgy annak műkö-

dési rendjéről. 

 * * * * * 23/2003. (XII. 29.) 

KvVM rend. 10. § (1) 

73.  Hulladéklerakó az Országos Hulladék-

gazdálkodási Tervben, valamint a létesí-

tés telephelye szerinti területi hulladék-

gazdálkodási tervekben foglalt célokkal 

és feladatokkal összhangban, az e rende-

let 1. számú mellékletében felsorolt köve-

telmények betartásával létesíthető és 

üzemeltethető. 

* * * * * * 20/2006. (IV. 5.) KvVM 

rend. 3. § (1) 

74.  Adatszolgáltatási kötelezettségének 

elektronikus úton eleget tesz a Koordi-

náló szerv honlapján elérhető, regisztrá-

ciót igénylő ügyfélportálon keresztül 

történő dokumentum- és strukturált adat-

feltöltéssel. 

 * * * * * 12/2016. (V. 24.) NFM 

rend. 4. § (1) 
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