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ALAPVETÉSEK, FOGALOM, TÁRGY 

Környezetvédelem fogalma: 
Az ember természetes és mesterséges környezetének védelme (az 

ember által okozott) káros hatásokkal szemben. 
 
Környezetvédelem célja: 
• A károkat megelőző védelem 
• Az okozott károk megszüntetése 
• Az emberi környezet fejlesztése 
• A természeti tényezőkkel való  
     ésszerű gazdálkodás 
 
Természetvédelem:  
Az érintetlen természet védelme, védettség 
 
 
Kép forrása: 
http://taborozok.network.hu/kepek/megemlekezesek/kornyezetvedelem 
 



1. KÖRNYEZETJOG ALAPFOGALMAI 
1.1. KÖRNYEZETHEZ VALÓ JOG 

 Harmadik generációs jog! 
    Egészséges környezethez való jog, mint 

alkotmányos alapjog  [28/1994.(V. 20) AB 
határozat] 

 
Kép forrása:  
http://www.claimdata.hu/egeszseges-kornyezet/ 
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MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE I. 

• Alapvetés P) cikk: 
 A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az 

erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen 
a honos növény-és állatfajok, valamint a kulturális 
értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek 
védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára 
való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. 

 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100425.ATV  
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MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE II. 

• Szabadság és Felelősség XX. Cikk: 
(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki 

egészséghez. 
(2) Az (1) bek. szerinti jog érvényesülését 

Magyarország genetikailag módosított 
élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az 
egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez 
való hozzáférés biztosításával, (…)valamint a 
környezet védelmének biztosításával segíti 
elő.  



MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE III. 

• Szabadság és Felelősség XXI. Cikk: 
(1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki 

jogát az egészséges környezethez. 
(2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt-

törvényben meghatározottak szerint-
helyreállítani vagy a helyreállítás költségét 
viselni. 

(3) Elhelyezés céljából tilos Magyarország 
területére szennyező hulladékot behozni. 



1.2. KÖRNYEZETJOG 

 A környezet védelmének megvalósítása  
 Jelenti ez a védelmen túl az ember elidegeníthetetlen jogát 

az egészséges, tiszta és zavartalan környezethez is. 
 A természetes és az épített környezet elemeire, 

igénybevételére és védelmére, használatával összefüggő 
jogokra és kötelezettségekre vonatkozó szabályok és 
tevékenységek rendszere 

 Közjogi jellemzők 
 Komplex 
Más jogágak elemeit felmutató 
 Önálló jogszabályi rendszer 
 Önálló intézményrendszer 
 Relatíve önálló jogterület 
 
 
Kép forrása: http://ovodagezenguz.hu/kornyezetvedelem.html 
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JOGRENDSZEREN BELÜLI HELYE 

• Álláspontok: - önálló jogág, vagy vegyes 
jellegű, vagy integrált. 

• Közjogi (ezen belül közigazgatási jog) 
jellemzői: intézményrendszer, állam 
feladatai, felelősség szabályozása. 

• Magánjogi jellemzői: birtoklás, használat. 
 
Kép forrása:  
http://www.egrykszk.hu/category/kornyezetvedelem_vizgazdalkodas/ 
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TÁRGYI HATÁLY- 1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY 

Környezet fogalma:  
a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete; 
 
A tárgyi hatály: környezeti elemek+ veszélyeztető tényezők 
Környezeti elemek: 
 - természetes környezeti elemek: föld, levegő, víz, geológiai rétegek, 

légkör és a világűr egyes elemei és ezek összessége. 
 - épített környezet: emberi tudomány, kultúra, műszaki fejlődés tárgyi 

emlékei, értékei.  
 
Környezeti elemeket veszélyeztető tényezők:    
- hulladékok, 
- Szennyezés kibocsátások, 
- Sugárzások, 
- Zaj-és rezgés terhelések 
                    Kép forrása: http://www.ergonom.hu/koernyezetvedelmi-szabalyzat 
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Személyi hatály: 
 

 mindenki, minden a Magyar Köztársaságban élő, 
tevékenykedő, tartózkodó természetes és jogi személyt 
magába foglal  

 
 Ezek elsősorban: 
  
-   az állam központi, területi és helyi intézményei 
-    a megyei és a települési önkormányzatok 
- környezethasználók, a gazdálkodó szervezetek,   

intézmények 
-   az állampolgárok, a természetes személyek 
  
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500053.TV 
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FORRÁSAI  

 
• nemzetközi jog (tengerjog, nemzetközi vízjog, 

globális környezeti hatások) 
• európai jog (regionális szabályok, keretszabályok, 

koordináció) 
• jogtudományok (nemzetközi jog, polgári jog, 

közigazgatási jog, büntetőjog, gazdasági jog) 
• környezettudományok (biológia, fizika, 

geográfia, kémia és ezek alkalmazott tudományai) 
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TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

I. időszak: (1962-1972) 
• figyelemfelhívás a környezet szennyezésére 
• első környezetvédelmi világkonferencia 

gondolata 
II. időszak: (1972-1992) 
• környezetvédelem globális jelleget vet fel 
• gazdasági, társadalmi és természeti tényezők 

együttes szerepe 
III. időszak : (1992 után) 
• napjaink környezetvédelmi problémái 
 

 



NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A KEZDETEKTŐL 
1990-IG 

  
•  Római Klub jelentése (1968) 
 
• ENSZ első környezetvédelmi világkonferenciáján 

(Stockholm) elfogadott elvek,  nyilatkozatok 
 
• Brundtland Bizottság (1987) nyilatkozata 
 
• A környezetvédelem intézményesülésének, 

hivatalos elismerésének korszaka  
Kép forrása: 
http://www.lauder.hu/mem/node/1139/article 
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A STOCKHOLMI KONFERENCIA (1972) 
CÉLJA  

  Az ember természeti környezetét veszélyeztető 
 veszélyek ismertetése, azok globális jellegének 
 bemutatása, igazgatási- jogi megoldások és 
 intézkedések kidolgozása.  
 Mérföldkövet jelentett a környezetvédelem 

történetében. 
 Határozatai alapul szolgáltak az egyes országok 

környezetvédelmi szervezeti rendszerének 
kiépítéséhez, nemzetközi környezetvédelmi 
szervezetek, programok, megállapodások 
létrehozásához.  



ÖSSZESEN 26 IRÁNYELVET FOGADTAK EL 

Ezek közül a következők emelhetők ki: 
• Az embernek joga van a megfelelő minőségű 

környezethez. 
• A Föld természeti erőforrásait meg kell őrizni a jelen 

és a jövő nemzedékek számára.  
• „A Földet nem őseinktől örököltük, hanem 

unokáinktól vettük kölcsön.” 
• Minden országnak joga van, hogy kiaknázza saját 

erőforrásait, de nem okozhat kárt más országok 
környezetében.  

 
Kép forrása: 
http://www.envirotop.hu 
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 A 70-es évek eredményeit összefoglalva: 
 
 megállapítható, hogy a környezetvédelem az 

érdeklődés középpontjába került, hivatalos 
elismerést nyert.  
Szinte minden ország létrehozta környezetvédelmi 

szerveit, és megalkotta környezetvédelmi 
törvényeit.  
A tiszta környezethez való jog számos ország 

alkotmányába is bekerült.  
Létrejöttek a környezetvédelem nemzetközi 

szervezetei is, több nemzetközi megállapodás is 
született.   



NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 1990-TŐL 
NAPJAINKIG 

 • Az ENSZ második környezetvédelmi világkonferenciáján 
(Rió) elfogadott elvek, nyilatkozatok 

• Kiotói Jegyzőkönyvben (1997) foglalt vállalások 
• Az ENSZ harmadik környezetvédelmi  
    világkonferenciáján  
   (Johannesburg) 
   elfogadott elvek,  
   nyilatkozatok 
 
 
Kép forrása: 
http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/ 
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RIO DE JANEIRO-I KONFERENCIA 
1992 

 KÖRNYEZET ÉS FEJLŐDÉS VILÁGKONFERENCIA • Környezeti + gazdasági dimenzió 
• Riói nyilatkozat a környezetről és a fejlődésről 
• AGENDA 21 
• Éghajlatváltozási keretegyezmény: jogilag kötelező, de 

nem tartalmazott kötelező plafonokat az üvegházhatású 
gázok kibocsátására 

• Biológiai sokféleség egyezmény 
• Fenntartható fejlődés 

 
Kép forrása 

https://terido.wordpress.com 
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RIÓI KONFERENCIA EREDMÉNYE  
 

• kötelező érvényű dokumentumokat 
fogadtak el,  

• 10 napon keresztül a környezetvédelem a 
világpolitika központi kérdése volt, 

• a nemzeti jelentések elkészítéséhez minden 
országban fel kellett mérni a környezet 
állapotát és a károk elhárításával 
kapcsolatos feladatokat. 

• Nyilatkozatok általános jellegűek, konkrét 
kötelezettséget alig tartalmaznak. 
 



• 1971: Ramsari Egyezmény (Vizes élőhelyek) 
• 1972: UNESCO Egyezmény (Világörökség) 
• 1973:Washingtoni Egyezmény 
• 1979: Genf – Légszennyezés, Berni Egyezmény  
• 1985: Bécs –ózonvédelmi egyezmény 
• 1989: Bázel – veszélyes hulladékok szállítása 
• 1991: Espoo (országhatárokon átterjedő környezeti hatások) 
• 1992: Rio de Janeiro, Éghajlatváltozási Keretegyezmény, 

Biológiai  Sokféleség 
• 1994: Lisszabon – Energia Karta elfogadása 
• 1997:Kiotó – üvegházhatású gázok csökkentése 
• 1998: Aarhusi Egyezmény-környezeti információkhoz hozzáférés 
Kép forrása:  https://vilagorokseg.blog.hu/2014/06/04/elso_unesco 
 

 

KÖRNYEZETJOG KIALAKULÁSA – 
NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK 

https://vilagorokseg.blog.hu/2014/06/04/elso_unesco


2002 Johannesburg – 
  Fenntartható Fejlődés Világkonferencia 

 
 2002 augusztus végén - szeptember elején a dél-afrikai 
Johannesburgban rendezték meg a következő nagyszabású találkozót 
Fenntartható Fejlődési Világ-konferencia elnevezéssel. 
  Ezen áttekintették a riói konferencia óta eltelt tíz évet, értékelték az 
elért eredményeket, a kitűzött célok megvalósulását, illetve feltárták a 
megvalósítást akadályozó tényezőket, az elmaradások okait.        
     Kép forrása: www.mandiner.hu 
 vízellátás – közegészségügy 

alternatív energiahordozók 
halászat – tengeri élővilág 
vegyi anyagok biztonsága 

egészségügy - gyógyszerellátás 
a nők és gyerekek helyzete 

globalizáció – kereskedelem 
biológiai sokféleség 

kormányzat, kormányzati 
stratégiák 

szegénység 
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ALAPELVEK 
 Meghatározza az adott jogterületre vonatkozó szabályozási keretet, segíti a 

jogalkotást, a jogalkalmazást és megoldja a felmerülő jogértelmezési 
problémákat. 

 
Csoportosítás szabályozási szint szerint: 
 
 Nemzetközi környezetvédelmi alapelvek 
 Közösségi környezeti alapelvek 
 Magyar környezeti alapelvek:  
 - jogszabályban rögzített, 
 - egyéb alapelvek 
 
Csoportosítás megjelenési helyük  
alapján: 
Környezetpolitikai elvek 
Környezetjogi elvek 
 Szakterületi elvek (szakosított) 
Kép forrása:  
https://docplayer.hu/3029239-Kornyezetvedelmi-alapismeretek-kornyezetvedelem-

fogalma-kialakulasa-es-tortenete-rausch-peter-kemia-kornyezettan-tanar.html 
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Kép forrása: https://docplayer.hu/3029239-Kornyezetvedelmi-
alapismeretek-kornyezetvedelem-fogalma-kialakulasa-es-
tortenete-rausch-peter-kemia-kornyezettan-tanar.html 
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NEMZETKÖZI KÖRNYEZETI 
ALAPELVEK 

  ENSZ égisze alatt megtartott globális 
környezetvédelmi konferenciák 
(Stockholm-1972, Rio de Janeiro-1992) 
fektették le: 

 
1. A nemzeti természeti erőforrások feletti 

szuverenitás és a károkozás tilalma 
2. A fenntartható fejlődés elve  
3. Tájékoztatási, értesítési, segítségnyújtási és 

konzultációs kötelezettség elve 
4. Szennyező fizet elve 
 
 



EURÓPAI UNIÓS ALAPELVEK 

A megelőzés elve 
Az elővigyázatosság elve 
Magas szintű védelem elve 
Forrásnál való fellépés elve 
A „szennyező fizet” elve 
Integráció elve 
Szubszidiaritás elve 
Arányosság elve 
 
kép forrása: www.piacesprofit.hu 
 

 

http://www.piacesprofit.hu/


A MAGYAR KÖRNYEZETVÉDELMI TÖRVÉNYBEN 
NEVESÍTETT ALAPELVEK 

1.)Elővigyázatosság, megelőzés, 
helyreállítás 

2.) Felelősség, Együttműködés 
3.)Tájékozódás, tájékoztatás és 
nyilvánosság 

 
Kép forrása: 
www.surviver.hu 
 
 
 

http://www.surviver.hu/
http://www.surviver.hu/
http://www.surviver.hu/
http://www.surviver.hu/
http://www.surviver.hu/


Megelőzés és elővigyázatosság elve  
 

 
 A környezethasználó a lehető legkisebb 

környezetterhelést idézze elő tevékenységével ill. 
lehetőség szerint megelőzze a környezetterhelést. 

 
 -  Környezeti kár minimalizálása. /tervezés/ 
 -  Előállított anyagok visszaforgatása a termelési   

 folyamatokba /újrafelhasználás/ 
 -  BAT alkalmazása (elérhető legjobb technika  

 alkalmazása) 
 



Szennyező fizet = felelősség elve 
 
9. § A környezethasználó … felelősséggel tartozik 

tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért. 
  
 Aki a környezetben kárt , szennyezést okozott 

köteles azt megtéríteni . 
  
 Környezethasználó büntetőjogi, szabálysértési  jogi, 

polgári jogi és közigazgatási jogi felelőssége.  
  (hatásokért való felelősség) 
  
 Költségviselési kötelezettség. 

(környezethasználatért , igénybevételért, terhelésért 
fizetendő díjak) 



Együttműködés elve 
 

10. § (1) Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a 
természetes személyek és szervezeteik, a gazdálkodást 
végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi 
szervezetei, valamint más intézmények együttműködni 
kötelesek a környezet védelmében.  

  
 Az együttműködési jog és kötelezettség kiterjed a 

környezetvédelmi feladatok megoldásának minden 
szakaszára. 

 
Kép forrása:  
https://zoldekpartja.blog.hu 
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Tájékozódás, Tájékoztatás és nyilvánosság elve 
 
12. §(1) A környezet védelmével kapcsolatos 
állampolgári jogok gyakorlása és kötelezettségek 
teljesítése céljából a közfeladatot ellátó szervek 
mindenki számára lehetővé teszik a környezet és az 
egészség lényeges összefüggéseinek, a 
környezetkárosító tevékenységek és azok fontosságának 
megismerését. 
(2) Mindenkinek joga van a külön jogszabályban 
meghatározott környezeti információkat - mint 
közérdekű adatokat - megismerni. 
 
 
 
 
 
 



Fenntartható fejlődés 
 
 A természeti értékek megőrzése a jövő generációja számára. 
 A fenntartható fejlődés az emberiség szükségleteink olyan 

módon történő kielégítését jelenti, hogy az ne sértse a jövő 
nemzedékek életlehetőségeit. 

   
 Ebben az értelemben a fenntartható fejlődés egy olyan 

egyetemes kultúra – viszonyrendszer az egyes emberek, 
társadalmak és azok természeti környezete között – 
amelyben az ember harmóniában él egymással és 
környezetével. 

  Az első a társadalmi, a második az ökológiai feltétele a 
fenntarthatóságnak. 



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült 

az Európai Unió támogatásával.  
 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 



KÖSZÖNÖM  
A FIGYELMET! 



DR. FARKAS CSAMANGÓ ERIKA 

 
KÖRNYEZETVÉDELMI JOG 

4. 
INTÉZMÉNYEK A KÖRNYEZET VÉDELMÉRE 

 
A lecke elsajátítása 50 percet vesz igénybe 

 
Jelen tananyag a Szegedi 
Tudományegyetemen készült az 
Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító:  
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 



 
 
 
 

INTÉZMÉNYRENDSZERRŐL ÁLTALÁBAN 
 

• Európai Unió intézményei 
– Bizottság Biztosa (Környezetpolitika, tengerügyek, halászati 

politika) - Brüsszel 
• Környezetvédelmi Főigazgatóság 

– Környezetvédelmi Ügynökség – Koppenhága 
– Európai Parlament Környezetvédelem, Közegészségügy és 

Élelmiszer-biztonság Bizottsága (ENVI) 
– Európai Bíróság 

• Magyarország 
– Országgyűlés 
– Kormány 

• Országos Környezetvédelmi Tanács 
– Minisztérium (miniszter) 
– Közigazgatási szervek 

• Központi országos szervek 
• Területi szervek 

– Önkormányzatok 



MAGYAR ÁLLAM FELADATAI 

• Környezetvédelem feladatainak meghatározása 
• Környezetvédelmi követelmények érvényesítése 

más állami feladatokban (Európai Unió célja is 
hasonló) 

• Környezet megóvása, károsodás megelőzése, a 
bekövetkezett károsodás megszüntetése, eredeti 
(természet közeli) állapot helyreállítása 

• Államigazgatási feladatok ellátása 
• Környezet állapotát mérő-, megfigyelő-, 

ellenőrző rendszerek fenntartása és működtetése 
• Környezet állapotának értékelése 
• Kutatási, fejlesztési, nevelés-képzési és 

tájékoztatási rendszerek, intézmények 
fenntartása 

• Gazdasági és pénzügyi alapok biztosítása 
 
 



ORSZÁGGYŰLÉS FELADATAI 

• Jogalkotás környezetvédelmi tárgykörben 
• Nemzeti Környezetvédelmi Program 

– NKP (1) 1997-2002 
– NKP (2) 2003-2008 
– NKP (3) 2009-2014 
– NKP (4) 2015-2019 

• Költségvetés elfogadása    
• Dönt a kormány környezet állapotáról szóló beszámolójáról 
• Meghatározza a kormány és az önkormányzatok környezetvédelmi 

feladatait 
Munkáját segíti a Fenntartható Fejlődés Bizottsága 
 
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Bizottság (NFFT) 30 tagú 

érdekegyezető, véleményező szervezet 
 
Megválasztja az Alapvető Jogok Biztosát (Jövő Nemzedékek 

Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes) Bándi Gyula. 
Kép forrása: https://www.ajbh.hu/dr.-bandi-gyula 
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MAGYAR KÖRNYEZETI INTÉZMÉNYRENDSZER  
2018. JÚLIUS 1-TŐL 

Kormány 

Földművelésügyi 
Minisztérium (FM) 

Herman Ottó Intézet 
Nonprofit Kft. 

Nemzeti Park 
Igazgatóságok 

Belügyminisztérium 
(BM) 

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság (OVF) 

Vízügyi Igazgatóságok 

Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság (OKF) 

Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságok 

Nemzeti Innovációs és 
technológiai 
Minisztérium 

Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. 

Miniszterelnökség 

Megyei Székhelyű 
Járási Hivatalok 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 



KORMÁNY FELADATAI 

A kormány környezetvédelem tárgyában is egyszerre lát el jogalkotó és 
igazgatási feladatokat. Ennek keretében 

• Irányítja a környezetvédelmi feladatokat ellátó szervezeteket 
• Költségvetés előkészítésekor figyelembe veszi a NKP-ban kitűzött 

célokat 
• NKP jóváhagyására tesz javaslatot 
• Ellátja a nemzetközi szerződésekből adódó környezetvédelmi 

feladatokat (jogok érvényesítése, kötelezettségek teljesítése) 
• Környezetvédelem követelményeket határoz meg egyes technológiák, 

létesítmények, termékek vonatkozásában 
• Jelentős környezetkárosodások, rendkívüli környezeti események 

következményeinek felszámolása 
• Állam környezeti kártérítési kötelezettsége esetén helytáll, illetve 

annak fedezetét biztosítja 
• Dönt az állam kizárólagos tulajdonába tartozó ásványkincsek, 

természeti értékek, (víz)készletek hasznosítása vonatkozásában 
Országos Környezetvédelmi Tanács: A Kormány véleményező, 

javaslattevő szervezete (22 tagú, tudományos élet; szakmai, gazdasági 
élet; környezetvédelmi céllal bejegyzett egyesületek képviselőiből áll. 
 



MINISZTER(EK) FELADATAI 
 Környezetvédelemért és természetvédelemért felelős miniszter (földművelésügyért 

felelős miniszter) 
 Jogszabály-előkészítés (kormányrendelet, törvény), miniszteri rendelet alkotása 

környezetvédelmi (zaj- levegővédelem, hulladékgazdálkodás), természetvédelmi és 
kármentesítési ügyekre, eljárásokra vonatkozóan. 

 Környezetvédelmi tárgyú mérő-, figyelő-, ellenőrzőrendszerek által szolgáltatott 
adatok gyűjtése rendszerezés, értékelése (Országos Környezetvédelmi Információs 
Rendszer) 

 Környezetvédelmi célú berendezések, eszközök, eljárások, fejlesztése figyelemmel 
kísérése 

 Gazdasági szabályozó eszközök alkotása, hatékonyságuknak ellenőrzése 
 Természetvédelmi területek kijelölése 

 Vízvédelemért felelős miniszter (belügyminiszter) 
 Jogszabály-előkészítés (kormányrendelet, törvény), miniszteri rendelet alkotása 

vízgazdálkodásért való felelősség keretében (vízügyi hatósági eljárások, ár- és belvízi 
védekezés, vízügyi sajátos építményfajták, mezőgazdasági célú vízszolgáltatás, 
vízminőségi kárelhárítás, vízbázisok védelme, települési szennyvízkezelés) 

 Igazgatgatási szervek irányításáért való felelősség keretében ár- és belvízi védekezés 
szervezése, vízrajzi tevékenység ellátása, folyóvíz-gazdálkodási feladatok ellátása, 
védművek fenntartása, vízgazdálkodási fejlesztésekhez szükséges források 
biztosítása, szennyvíz-elvezetési és szennyvíz-tisztítási program feladatainak ellátása. 

 Nemzeti Innovációs és technológiai miniszter 
 Jogszabály-előkészítés (kormányrendelet, törvény), miniszteri rendelet alkotása 

energiapolitika, bányászat, villamosenergia, távhőszolgáltatás, atomenergia területén 
 Klímapoltika és emisszió-kereskedelemhez kapcsolódó feladatok 

 Építésügyért, kulturális örökség védelemért felelős miniszter (miniszterelnökséget 
vezető miniszter) 
 Jogszabályalkotás a kulturális örökség, régészeti örökség, műemléki értékek védelme 

érdekében 
 

 
 



KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK 

Pest Megyei Kormányhivatal (2017. január 1. előtt Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség) 
– Elsőfokú hatáskör: országos természetvédelmi engedélyek, autópályák 

környezetvédelmi engedélyezése, fokozottan védett élőlényekkel 
kapcsolatos engedélyek, nemzetközi hulladékszállítás engedélyezése, 
közszolgáltatói (hulladékgazdálkodási) engedélyek kiadása, 
termékdíjjal kapcsolatos hatósági feladatok ellenőrzése, 
hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátása 

– Másodfokú hatáskör gyakorlása a megyei kormányhivatalok és a 
jegyző környezetvédelmi, természetvédelmi tárgyú döntései felett 

Földművelésügyi Minisztérium - zöldipari támogatások kezeléséért felelős 
helyettes államtitkárság (2017. január 1. előtt Országos 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Igazgatóság) 
– Hulladékképződésének csökkentését, szelektív hulladékgyűjtést 

elősegítését szolgáló pénzügyi eszközök, támogatások biztosítása a 
piaci szereplők számára 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) 
– Másodfokú hatáskör gyakorlása megyei katasztrófavédelmi 

igazgatóságok vízügyi tárgyú döntései felett 
 
 
 



KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK 
ÉS EGYÉB HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK 

Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 
– Vízügyi igazgatás országos, központi szerve, amely ellátja vizek 

kártételei elleni védelmet, vízrajzi tevékenység feletti 
szakfelügyeletet, működteti a Vízügyi Információs Rendszert 
(VIZIR), vizek állapotértékelése, vízügyi igazgatóság szakmai 
irányítása, munkájuk koordinálása 

Herman Ottó Intézet (Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.) 
– Szakpolitikai döntés tudományos igényű megalapozása, 

szemléletformálás, tervek és stratégiák kidolgozása 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának optimális 
területi lehatárolása 

– Vagyonkezelés 
– Közszolgáltatási díjjal kapcsolatos feladatok ellátása 

(számlázás, kintlévőségek kezelése, díjvisszaosztás)  
 
 
 



TERÜLETI KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK 
Kormányhivatalok székhelye szerinti járási hivatalok 

– 19 területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság 
– Elsőfokú hatáskör: hatásvizsgálati és környezetvédelmi 

(komplex) engedélyezési eljárások, levegőtisztaság-védelmi, 
zajvédelmi, hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, 
kármentesítési hatósági eljárások 

– Másodfokú hatáskör gyakorlása a jegyző zajvédelmi tárgyú 
döntései felett 

– Adatszolgáltatások gyűjtése és rögzítése 
– 7 területi környezetvédelmi hatóság: laboratóriumi vizsgálatok, 

ellenőrzése lefolytatása 
Járási Hivatalok: korábbi elsőfokú, jegyzői hatásköröket gyakorolnak 

levegőtisztaság-védelem területén 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

– Elsőfokú vízügyi hatósági hatáskörében vízügyi (vízjogi 
létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyek és 
felügyeleti) eljárások lefolytatása, vízvédelmi (kibocsátási 
engedélyek és felügyeleti) eljárások lefolytatása, valamint 
kármentesítéssel kapcsolatos szakhatósági hatáskörök 
gyakorlása 

– Adatszolgáltatások gyűjtése és rögzítése (vízkészletjárulék, 
felszíni és felszín alatti vizekkel kapcsolatos adatszolgáltatások) 
 
 



TERÜLETI KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK 

Területi Vízügyi Igazgatóságok (VIZIG) 
– Vizek kártételei elleni védelem: árvízvédelmi létesítmények fenntartása, 

vízkárelhárítási műszaki feladatok ellátása, vízhiány kárelhárítási 
feladatok elvégzése 

– Vízrajzi észlelőhálózat működtetése, adatok értékelése 
– Víznyerő területek ivóvízbázissá minősítésének kezdeményezése 
– Vagyongazdálkodás (mérő- és megfigyelőrendszerek, monitoring 

rendszerek, ár- és belvízvédelmi létesítmények, vízelvezető művek, 
öntözési vízilétesítmények) 

– Állami tulajdonú vízfolyások, holtágak, természetes állóvizek 
szabályozása 

Nemzeti Park Igazgatóságok (NPI) 
– Természeti területek kezelése 
– Állami tulajdonú területek vagyonkezelése 
– Természetvédelmi kutatás 
– Élőhelyek kialakítása, fenntartása 
– Sérült, károsodott élőhelyek helyreállítása 
– Természeti értékek nyilvántartása 

 
Kép forrása: https://hu.pinterest.com/pin/474003929509612552/ 
 

https://hu.pinterest.com/pin/474003929509612552/


ÖNKORMÁNYZATOK 

Környezetvédelmi ügyek az önkormányzatok szintjén 
– Általános jogszabályi felhatalmazáson: Alaptörvény, Önkormányzati 

törvény (2011. évi CLXXXIX. tv.), helyi önkormányzatok feladat- és 
hatásköréről szóló törvény (1991. évi XX. tv.) 

– Szektorális jogszabályi felhatalmazások: környezetvédelmi törvény, 
hulladékról szóló törvény, természet védelméről szóló törvény, 
vízgazdálkodásról szóló törvény, valamint kormányrendeletek   

Feladat- és hatáskörök címzettje 
– Képviselő testület (füstködriadó terv elfogadása, avar és kerti 

hulladékok égetésére vonatkozó szabályok elfogadása, légszennyezés 
szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölése) 

– Polgármester (füstködriadó terv végrehajtása, szmoghelyzet esetén a 
lakosság tájékoztatása) 

– Jegyző 
Önkormányzatok általános feladatai: 

– Önkormányzati rendelet alkotás (az általános jogszabályi 
felhatalmazás alapján és jogszabályi keretek között) 

– Környezetvédelmi tervek, programok kidolgozása (természetvédelem, 
hulladékgazdálkodás, ivóvízellátás, zöldfelület-gazdálkodás) 

– Gazdasági feladatok – környezetvédelmi alap működtetése 
 

 
 



ÖNKORMÁNYZATOK 

Önkormányzatok szektorális feladatai: 
 Zajvédelem: zajtérkép készítése, fokozottan védett zajvédelmi 

terület kijelölése, zajvédelmi övezet kijelölése 
 Levegőtisztaság-védelem: füstködriadó-terv, avar és kerti 

hulladék égetése 
 Természetvédelem: helyi védetté nyilvánítás (önkormányzati 

rendelet formájában, fásszárú növények kivágása, pótlása, 
parlagfű elleni védelem) 

 Vízvédelem: ivóvízellátás, ehhez kapcsolódó vízművek 
működtetése, fenntartása; szennyvízelvezetés, nem közművel 
összegyűjtött szennyvíz begyűjtésének biztosítása 

 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartása 
 Helyi építésügy- és örökségvédelem 

Jegyző szektorális feladatai: 
 vízjogi engedélyezés (pl.: 500 m3/év vízhasználati alatti kutak) 
 elhagyott hulladékokkal kapcsolatos hatáskörök működtetése 
 Telepengedélyezés 
 zajvédelmi hatáskörök gyakorlása (pl.: kiskereskedelem, 

nagykereskedelem, sport és szabadidős tevékenységek, 
vendéglátó és szálláshely-szolgáltatás, reklám 

 Természetvédelem: fásszárú növények kivágása, pótlása, parlagfű 
elleni védelem 
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5. 
A KÖRNYEZETVÉDELEM GAZDASÁGI 

ESZKÖZEI 
 

A lecke elsajátítása 50 percet vesz igénybe 
 

Jelen tananyag a Szegedi 
Tudományegyetemen készült az 
Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító:  
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 



   Gazdasági eszközök 
 
1, Állami bevételek és kiadások: 
 Bevételi oldal: 
 állami költségvetés elkülönített része 
 környezetvédelmi bírságok 70 %-a, veszélyhelyzetnél 100 

%-a 
 környezetvédelmi termékdíjak 
 környezetterhelési díj 2004. január 1-től, 2004. július 1-től 
 igénybevételi járulékok (vízkészlet, bányajáradék) 
 természetvédelmi bevételek (bérlet, bírságok,) 
 igazgatási szolgáltatási díj, illeték, felügyeleti díj 

     



   Kiadási oldal: 
 
 Környezetvédelmi beruházások támogatása 
 Természetvédelmi feladatok ellátása (védett 

területek védettségi szintjének helyreállítása, 
kisajátítás, területek védelme, üzemeltetése 

 Vízvédelmi célú fejlesztések támogatása 
 Önkormányzatok támogatása (címzett és 

pályázati) 
 Pályázati rendszer működtetése 
 Intézményrendszer fenntartása, működtetése 



 
2, ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS 

KIADÁSOK 
 

 
     
Bevételi oldal: 
 Állami költségvetési támogatás: víz, csatorna, hulladék 
 Saját bevételek elkülönített része (kötelező lehet: 

bírságbevételnél) 
 Bírságok 30%-a, kivéve: veszélyhelyzet, állami 

kármentesítéssel 
 Helyi díjak, adók és egyéb bevételek (pl. közszolgáltatás) 
     
 Kiadási oldal: 
 Helyi környezetvédelmi feladatok, közszolgáltatások 

ellátása 
 Önkormányzati tulajdonú intézmények fenntartása, 

fejlesztése 
 Természeti, kulturális értékek megőrzésének költségei 

 



Gazdasági eszközök csoportosítása 
 
 

I. Díjak és adójellegű befizetések 
II. Támogatások 
III. Felelősségi eszközök 
IV. Kibocsátási jogok, engedélyek  kereskedelme 
V. Felelősségbiztosítás 
VI. Környezetbarát termék megjelölése 

 
 



I. DÍJAK ÉS ADÓ JELLEGŰ 
BEFIZETÉSEK 

 
1.Környezetvédelmi termékdíj 
2.Környezetterhelési díj 
  2.1.  Levegőterhelési díj 
  2.2.  Vízterhelési díj 
  2.3.  Talajterhelési díj 
3.Környezetvédelmi betétdíj 
4. Igénybevételi járulék    
5.Letéti díj    
6.Igazgatási szolgáltatási díj 
7.Energia adó 
 
Kép forrása: https://5percado.hu/2018-januar-1-kornyezetvedelmi-termekdij-
szabalyozasa/ 
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1. KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ 
 
 2011. évi LXXXV. tv., Gazdasági ösztönző. 

 Cél:   
 - többször felhasználható termékek elterjedésének elősegítése(újrahasználat) 
- hulladékhasznosítás mértékének növelése 
Termékdíj-köteles termékek  (TÁRGYI HATÁLY): 
 az akkumulátor; 
 a csomagolóeszköz és az egyéb csomagolószer; 
 az egyéb kőolajtermék; 
 az elektromos, elektronikai berendezés; pl. NAPELEMEK, NAPKOLLEKTOR 
 a gumiabroncs, 
 a reklámhordozó papír, 
  egyéb műanyag termék (művirág, levél- és  gyümölcsutánzat és ezek részei, 

ezekből készült áru  
 egyéb vegyipari termék     
 Irodai papír  
Kép forrása: http://i2.wp.com/kontirlak.hu/wp-content/uploads/2015/01/4.jpg 
   

http://i2.wp.com/kontirlak.hu/wp-content/uploads/2015/01/4.jpg
http://i2.wp.com/kontirlak.hu/wp-content/uploads/2015/01/4.jpg
http://i2.wp.com/kontirlak.hu/wp-content/uploads/2015/01/4.jpg
http://i2.wp.com/kontirlak.hu/wp-content/uploads/2015/01/4.jpg
http://i2.wp.com/kontirlak.hu/wp-content/uploads/2015/01/4.jpg
http://i2.wp.com/kontirlak.hu/wp-content/uploads/2015/01/4.jpg
http://i2.wp.com/kontirlak.hu/wp-content/uploads/2015/01/4.jpg
http://i2.wp.com/kontirlak.hu/wp-content/uploads/2015/01/4.jpg
http://i2.wp.com/kontirlak.hu/wp-content/uploads/2015/01/4.jpg
http://i2.wp.com/kontirlak.hu/wp-content/uploads/2015/01/4.jpg


SZEMÉLYI HATÁLY 

1.) a termékdíj-kötelezettség az első belföldi forgalomba hozót 
vagy 
2.)  első saját célú felhasználót érinti, ide értve jövő évtől a 
reklámhordozó papír forgalomba hozóját is. Ez utóbbi azért 
lényeges, mivel a nyomdák első vevői helyett a nyomdáknak 
maguknak kell teljesíteni a termékdíj-kötelezettségeket. Csakis a 
belföldi előállítású egyéb kőolajtermék esetében marad meg az a 
szabály, hogy az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét, 
vagy a saját célú felhasználóját érinti a termékdíj-kötelezettség. 
3.) bérgyártó 
4.) készletre vétel esetén a készletre vételt végző, 
+ 

5.) átvállaló (mezőgazdasági termelő által nem jogszerű) 
- Számla vagy 
- Szerződés alapján 



2. KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ 
  

 2003. évi LXXXIX tv. 
Cél:   Környezet egészének védelme, 

Kibocsátások  csökkentése. 
 Tényleges környezethasználót terheli a megfizetése 
Méréssel, számítással meghatározható kibocsátások 

után. 
Kibocsátott anyag és energia mennyisége után. 
 Területi eltérések, határértékek befolyásolják a 

mértékét 
 Fajtái: levegőterhelési, vízterhelési, talajterhelési 
 



2.1  Levegőterhelési díj 
  
  
  
 Azt a kibocsátót  terheli, akinek a helyhez kötött 

légszennyező pontforrása bejelentés köteles. 
 Helyhez kötött légszennyező pontforrás az a levegőterhelést 

okozó forrás, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási 
jellemzői méréssel vagy műszaki számítással egyértelműen 
meghatározhatóak. 

 
 Kén-dioxid, Nitrogén-oxidok, szilárd (nem toxikus) anyag 

kibocsátása után kell fizetni (egységdíj x kibocsátott tömeg 
kg-ban) 

 
  
 Mentesség 
 - bejelentésre köteles lakossági tüzelőberendezést üzemeltető 

költségvetési szerv 
 - távhőszolg. lakosság ill. közintézmény részére szolgáltat 
 - üzemzavar, válsághelyzet 
 Adóztatási hatáskör : NAV 
 



2.2  Vízterhelési díj 
 

 
 
 
A fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki vízjogi 
engedélyezés alá tartozó, felszíni vizeket terhelő tevékenységet 
végez. 
 
Foszfor, higany, kadmium, króm, nikkel, ólom, réz 
Kibocsátott Tömeg (kg) x egységdíj x területérzékenységi szorzó 
 
Mentesség: 
- felhasznált vizet újrahasználja és a használat során nem        

terheli a befogadót 
-  csapadékvíz után 
-  extenzív módon üzemeltetett halastavak 
- nehézfémmel terhelt kibocsátás után, ha az alkalmazott  

technológiából adódóan az ilyen típusú vízterhelő anyag 
kibocsátása kizárt 

 
Adóztatási hatáskör: NAV  

 
 



2.3.  Talajterhelési díj 
 
   
   Díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a 

műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá 
és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve  vízjogi 
engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ide 
érteve a zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. 

  
 Éves díj x egységdíj (1200 Ft/m3) x területérzékenységi 

szorzó 
 
 Mentesség: 
-  egyedi szennyvízelhelyezési létesítmény, illetve 
- szennyvíztisztítási kisberendezés alkalmazása,  
- figyelő  objektum működtetése 
- alapállapot felmérés határértékeit  nem haladja meg a 

terhelés. 
 
 Adóztatási feladatok: NAV   vagy  Önkormányzati 

adóhatóság 
 



3. Környezetvédelmi betétdíj 
 

 Ha a termék (pl. rekesz) újrahasználata lehetséges, 
tehát nem válik hulladékká.  

 A fogyasztót befolyásolja, érdekeltté tegye a 
visszaváltó helyre történő szállításban 

 A vásárlónak joga van visszaadni a betétdíjas terméket, 
de visszaadási kötelezettsége nincs.  

 A betétdíjas rendszer nem kötelező uniós előírás,  
 Az EU tagállamokra van bízva a betétdíj alkalmazási 

köre és időtartama.  
 Betétdíjas termék: e megjelöléssel gyártott, 

forgalmazott termék 
 



4. Igénybevételi  járulék 
 

 a környezet valamely elemének egyes 
igénybevételi módjai után  

 a környezethasználó köteles fizetni. (vízkészlet, 
bányajáradék, hulladéklerakási járulék stb.) 

  a környezeti elem igénybe vett mennyiségével 
arányosan kell megállapítani. Az arányossági 
tényező területi kategóriától függően eltérő 
lehet. 

Az igénybevételi járulék fizetési kötelezettség 
hatálya alá tartozó tevékenységek és 
igénybevételek körét, a járulék mértékét, 
továbbá a nyilvántartás és az adatszolgáltatás 
rendjét törvény határozza meg. 
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6. 
KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK 

 
 A LECKE ELSAJÁTÍTÁSA 50 PERCET VESZ IGÉNYBE 
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Projekt azonosító:  
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 



Környezetbarát termék megjelölése 
 

 29/1997.(VIII. 29.) KTM rendelet 
 

 Jó minőségű termékek és szolgáltatások pozitív 
megkülönböztetésére, amelynek életciklusuk egy 
vagy több szakaszában jelentős környezeti előnnyel 
rendelkezik a termékcsoport piaci átlagához képest. 
 

Védjegyhasználati jog pályázati úton nyerhető. 
 

 Jelzés használatára szerződést kell kötni. 
 

 



ÖKOCÍMKE/KÖRNYEZETI 
TERMÉKJELZÉS/ 

KÖRNYEZETBARÁT VÉDJEGY 

Elsőként: Németországban (1977) jelent meg „Kék 
angyal” 

Kritérium rendszer: legmagasabb szintű környezetvédelmi 
előírás Címkét csak kiváló minőségű termék kaphat  

Célja:  fogyasztók tájékoztatása, Zöld terméket vásárol 
EU: 1992 
Magyarország: 1994. (Környezetbarát Termék Kht. (Kft.) 
 
 
 
 



FORRÁS:  
1. ÁBRA:  KÉK ANGYAL: HTTPS://WWW.ESE.COM/HU/ESE-WORLD/FENNTARTHATOSAG/A-KEK-ANGYAL/ 
2. ÁBRA: EURÓPAI VIRÁG: 
HTTPS://WWW.EUROPAPIER.COM/HU/KOERNYEZETVEDELEM/TANUSITVANYOK/ 



ÉLETCIKLUS ELEMZÉS 

Ökocímke elnyeréséhez előre meghatározott életciklus-
elemzésen alapuló feltételrendszernek kell megfelelni. 
 
Egy termék környezeti és más hatásait méri fel annak 
teljes életciklusában  
 
az előállításához szükséges alapanyag kinyerésétől, a 
gyártáson, szállításon, értékesítésen, használaton, 
felhasználáson, újrahasználaton keresztül a végső 
hulladékká válásáig értékel 
 



 880/92/EGK tanácsi rendelettel került bevezetésre  
 Európa-Virág egy olyan terméktanúsítási rendszer, 

amely keretében a környezetbarát termékeket 
(pontosabban a környezetbarát minősítést elnyert 
termékeket) azonos címkével jelölik meg Európa 
területén.  

 66/2010 EU rendelet 
 A rendelet hatálya termékekre és szolgáltatásokra terjed 

ki. Azonban nem tartozik a rendelet hatálya alá, így 
kizárt termékek az italok, gyógyszerek, orvosi 
készítmények, veszélyes készítmények, valamint azon 
termékek, melyek előállítása jelentősen káros lehet az 
emberre és/vagy a környezetre.  



• Önkéntes a részvétel 
• A címkét pályázati úton lehet elnyerni, amit azon 

tagországok illetékes testületéhez kell benyújtani, 
ahol a terméket előállították.  

• 3 évre nyerhető el (meghosszabbították egyes 
termékeknél 4-5 év) 

• A címke megszerzését követően annak használati 
joga az egész Unióban érvényes, használója – a 
rendeletben meghatározottak szerint, melyet az 
alábbiakban részletesen is kifejtek – feltüntetheti a 
logót a termékén  
 



FORRÁS:  MAGYAR CÉDRUS: HTTPS://HUMUSZ.HU/TERMEKCIMKEK/KORNYEZETBARAT-TERMEK-
VEDJEGY-MAGYAR-CEDRUS 
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7. 
A KÖRNYEZETVÉDELMI 

ENGEDÉLYEK RENDSZERE 
 

A lecke elsajátítása 50 percet vesz igénybe 

 Jelen tananyag a Szegedi 
Tudományegyetemen készült az 
Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító:  
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 



A környezetvédelmi engedélyezés rendszere 
 

Az engedély 
 - jogi hatású közigazgatási cselekmény, 
 - megelőzési célú eszköz, 
 - jogok és kötelezettségek sorozata, 
 - címzettje mindig meghatározott személy, 
 - kérelemre induló eljárás, 
 - kötött eljárási rend. 
 
 Az engedélyezési eljárás során a hatóság véleményt formál 
 arról, hogy az engedélyt kérő rendelkezik-e a tevékenység 
 folytatásához 
 - eszközökkel, 
 - képesítéssel, szakértelemmel, 
 - egyéb feltételekkel. 

 
 



ENGEDÉLYKÖTELES 

• Környezethasználat TERVEZÉSE (elvi) 
• LÉTESÍTÉS, MEGKEZDÉSE (létesítési) 
• ÜZEMBE HELYEZÉS (működési) 
• LÉTESÍTMÉNY FENNMARADÁSA, 

TOVÁBBFOLYTATÁSA (fennmaradási) 
• MÓDOSÍTÁS, 
• ÁTALAKÍTÁS,  
• BŐVÍTÉS, 
• TEVÉKENYSÉG FELHAGYÁSA, LÉTESÍTMÉNY 

BEZÁRÁSA 
Kép forrása: https://fejervar.hu/aktualis/2018/10/fennmaradasi-engedely-a-kutakra-
a-kornyezetvedelmi-irodat-kereshetik 
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KÖRNYEZETVÉDELMI 
ENGEDÉLYTÍPUSOK 

I.  Integrált (általános) engedélyek 
a.) Környezetvédelmi engedély  (környezeti 
hatásvizsgálati elj. lezárásaként) 
b.) Egységes környezethasználati engedély 
(IPPC,EKHE; IPPC eljárás lezárásaként) 
c.) Környezetvédelmi működési engedély (környezeti 
felülvizsgálat lezárásaként) 
 
II.  Szektorális (szakterületi) engedélyek 
III.  Szakhatósági engedélyek 



A.) KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATI 
ELJÁRÁS 

• Korm. rend. mellékleteiben felsorolt 
esetekben: 

• 1. sz. melléklet: kötelezően hatásvizsgálat alá 
tartozó tevékenységek 

 
• 3. sz. melléklet:  A kv.-i hatóság előzetes 

vizsgálatban hozott döntésétől függően 
környezeti hatásvizsgálatra kötelezett 
tevékenységek (hasonló az 1. sz. mell.-hez, 
de alacsonyabb kapacitások) 



HATÁSVIZSGÁLAT  
• Kérelemre indul 
• Melléklet: környezeti hatástanulmány (szakértő 

készíti) 
• Kérelem nyilvánossága a hatóság honlapján + 

napilapban (közlemény) 
• Kérelem megküldése a jegyzőnek 

hirdetményezésre (min. 30 nap) 
• Szakhatóságok megkeresése 
• KÖZMEGHALLGATÁS 
• Döntés (Hirdetményezni): engedély kiadása, 

vagy kérelem elutasítása 



A környezetvédelmi engedély érvényességi ideje: 
 
• a) legalább öt év, amennyiben a tevékenység gyakorlásának 

vagy a létesítmény működésének idejét más jogszabály ennél 
rövidebb időben nem határozza meg, de az engedély 
határozatlan időre is megadható, illetőleg külön jogszabály 
alapján megadandó 

• b) az új módszerek, termékek kifejlesztésére vagy kipróbálására 
szolgáló tevékenységeknél legfeljebb két év. 

 
Lejártakor: felülvizsgálat 
 
Kép forrása:  
http://users.atw.hu/biokomplex/engedelyek.html 
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B.) EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI 
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 

 
• Kérelemre indul új és meglévő 

tevékenységek esetén 
• meghatározott időre, de legalább tíz évre 

adható meg.  
• Az engedélyben foglalt követelményeket és 

előírásokat legalább ötévente felülvizsgálni 
(a környezetvédelmi felülvizsgálatra 
vonatkozó szabályok szerint)  



C) Környezetvédelmi felülvizsgálat 
Környezetvédelmi működési engedély 

Már megkezdett tevékenységeknél 
 - az egyes „tevékenységek” környezetre gyakorolt 
hatásának feltárása, megismerése, 
 - környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés 
ellenőrzése, 
 - a tevékenység gyakorlója, vagy a tevékenységgel érintett  
ingatlan tulajdonosa az érdekelt 
• Teljes körű és részleges 
• Kötelező és önkéntes változata: kötelezheti tevékenysége 

környezetre gyakorolt hatásának megismerése érdekében, 
illetve kötelezi ha:- környezetveszélyeztetést, 
környezetszennyezést,   környezetkárosítást észlel. 

 
 

 



KÖRNYEZETHASZNÁLAT 
BEFEJEZÉSE 

• Adatszolgáltatások 
• Helyszíni szemle (nem kötelező) 
• Monitoring rendszerek működtetése 
• Gazdálkodó szervezet vezetője nyilatkozatot köteles 

tenni  
• Terhek rendezéséhez szükséges költségekről 

becslést készíteni 
• Hatóság döntése: nyilatkozat elfogadása, vagy 

környezeti állapotvizsgálat 



II. SZEKTORÁLIS ENGEDÉLYEK 

3. sz. melléklet küszöbértéket el nem érő 
tevékenységek esetén 
 
•Levegőtisztaság-védelmi engedély 
•Hulladékkezelési engedély 
•Vízjogi engedély 
•Szennyvízkibocsátási engedély 
•Szennyezőanyag bevezetése fa vízbe vagy közegbe 
•Zajvédelmi engedélyek 
•Természetvédelmi engedélyek 
 



III. Szakhatósági engedélyek 
 

Szakhatósági hatáskörben kiadott állásfoglalások 
Építési engedélyek 

Bányászati engedélyek 

Villamosenergia-ipari engedélyek 

Közlekedési engedélyek 

Kulturális örökségvédelmi engedélyek 

Mezőgazdasági szakigazgatási engedélyek 

Kereskedelmi engedélyek 

Telepengedélyek 

Gyógyszergyártási engedélyek 
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8. 
A VÍZ KÖRNYEZETVÉDELME 

 
A lecke elsajátítása 50 percet vesz igénybe 
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VÍZVÉDELEM SZABÁLYOZÁSA 
ELŐZMÉNYEK 

• A Föld felszínének 71 %-a vízzel borított 
• Szabad – lekötött vízkészlet 
• Felszíni és felszín alatti vizek körforgása 

– Mennyiségi védelem: vízgazdálkodás 
– Minőségi védelem: Kémiai, biológiai szennyezések ellen 

 
Szabályozás jellege: 
 Szennyező tevékenységek meghatározása 
 Célállapot meghatározás: Víz Keret irányelv 
 Ivóvíz irányelv, Fürdővíz irányelv stb. 
 Határértékek: felszíni, felszín alatti 
 Települési és mezőgazdasági szabályok 
 
Kép forrása:http://erdeiprogramok.hu/esemenyek/a-viz-vilagnapja/2016-03-22 
/ 



JOGFORRÁSOK 

• a környezetvédelmi törvény a víz minőségének megóvásáról rendelkezik 
• a vízgazdálkodási törvény a vízkészlet mennyiségének megóvásáról, a 

környezeti célok elérését szolgáló ésszerű vízgazdálkodásról rendelkezik.  
• külön törvények foglalkoznak a bányászattal, a halászattal érintett víztestek 

szabályaival.  
• A víz mennyiségének és minőségének védelmére a részletes szabályokat – 

egymással szoros összhangban álló - kormányrendeletek tartalmazzák 
• önkormányzati rendeletalkotás érvényesül a helyi vízgazdálkodásban 
 
A védett jogtárgy a környezetünkben található összes víz, amely a föld, a levegő 
és az élővilág mellett környezeti elem, természeti erőforrás, amelyet mind 
mennyisége, és minősége tekintetében védeni kell. 
 
A Vgt. szerint a törvény hatálya a felszíni, a felszín alatti vízre, a víztartó 
képződményekre, a felszíni vizek partjára, medrére, a vízzel kapcsolatba 
hozható létesítményekre és tevékenységekre terjed ki.  
 



ALAPFOGALMAK 
• A lekötött vízkészlet a hó és jég formájában, a geológiai rétegekben 

és az élő szervezetek sokaságában folyamatosan változó tartalmú, 
minőségű víz. A szabad vízkészlet az emberiség közös kincse, az 
államok alapfeladatainak körébe tartozó védett környezeti elem.  

• Megkülönböztetjük a tengeri vizeket és az édesvizeket.  
• Ivóvíz a rendszeres emberi fogyasztásra szolgáló, arra fizikai, 

kémiai, biológiai, toxikológiai és radiológiai szempontból alkalmas 
víz.  

• Ásványvíz olyan víz, amelynek ásványi anyag tartalma jelentősen 
eltér az ivóvíztől, és amely természetes, felszín alatti közegből 
származik. 

• Gyógyvíz az ásványvíznek a bizonyítottan gyógyhatású, 
engedélyezett változata. 

• Termálvíz a kifolyásnál legalább 30 Celsius fok hőmérsékletű, vagy 
melegebb, természetes felszín alatti vízadó rétegből származó víz. 

 



220/2004. (VII.21.) KORM. RENDELET 
A FELSZÍNI VIZEK MINŐSÉGE VÉDELMÉRŐL 

 
- Felszíni víz: a föld felszínén lévő állóvíz (tó, mocsár, bányató, 

tározó), vízfolyás (folyam, folyó, patak, ér, csatorna)  vize. 
- Felszíni víz jó állapota: ökológiai és kémiai állapot jó minősítésű. 
- Felszíni vízbe közvetlen bevezetés: a szennyvíz tisztítás nélküli 

befogadóba (felszíni vízbe és medrébe) vezetése 
- Felszíni vízbe közvetett bevezetés: szennyvíz közcsatornán vagy 

egyéb csatornán való elvezetése. 
 Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen 

halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni. (Kivéve: 
engedélyezett vízilétesítményen bevezetett engedélyezett 
kibocsátások) 

 
Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=SMeh85v0OMc 
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VÍZJOGI  ENGEDÉLYEK 

A vízjogi engedélyek típusai: 
 
• elvi vízjogi engedély 
 
• létesítési vízjogi engedély 
 
• üzemeltetési vízjogi engedély 
 
• megszüntetési vízjogi engedély 



Jogkövetkezmények 
 

1. Csatornabírság 
2. Vízszennyezési bírság 
3. Vízvédelmi bírság 
4. Rendkívüli szennyezés esetén :  
rendkívüli csatornabírság és 
rendkívüli vízszennyezési bírság 
5. Tevékenység korlátozása, felfüggesztése, 
korlátozása 
 
Kép forrása: http://globalprojekt.hu/vizszennyezesek-vilagszerte/ 
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KÁRMENTESÍTÉS 

olyan helyreállítási intézkedés, amely: 
- a felszíni víz károsodásának enyhítésére,  
- az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, 

valamint  
- a felszíni víz által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy 

azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul,  
így különösen olyan műszaki, gazdasági és igazgatási 
tevékenység, amely a veszélyeztetett, szennyezett, károsodott 
felszíni víz megismerése, illetőleg a szennyezettség, károsodás 
és a kockázat mértékének csökkentése, megszüntetése, továbbá 
monitorozása érdekében szükséges. 
Szakaszai: tényfeltárás, beavatkozás, monitoring 
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FELSZÍN ALATTI VIZEK 
 

 Ptk.: a föld méhének kincsei és a felszín alatti vizek is 
kizárólagos állami tulajdonba tartoznak.  

 vízgazdálkodásról szóló törvény, ami szerint a „felszín 
alatti vizek és azok természetes víztartó képződményei” is 
kizárólagos állami tulajdonban vannak 

 Felszín alatti víz: a terepfelszín alatt a földtani közeg telített 
zónájában (így különösen a földtani képződmények 
pórusaiban, hasadékaiban) elhelyezkedő víz. 

 Földtani közeg: a föld felszíne és az alatta elhelyezkedő 
természetes eredetű képződmények (a talaj, a mederüledék, a 
kőzetek, beleértve az ásványokat, ezek természetes és 
átmeneti formáit). 
 
 



Vízkészletek típusai a felszín alatt 
Képforrása:https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0059_SC
ORM_MFKHT5053/sco_01_01.scorm  
 
 



219/2004. (VII.21.) KORM. REND. 
A FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELMÉRŐL 

• A felszín alatti közeg igénybevétele, terhelése engedély köteles 
tevékenység.  

• Mennyiségi védelem: fokozottan érzékeny és érzékeny területek  
(tiltott tevékenységek) 

• Minőségi védelem: jó minőségi állapot biztosítása 
• A kármentesítés szakaszai: tényfeltárás, műszaki beavatkozás, 

kármentesítés, ellenőrzés, monitoring. Az egyes szakaszok 
megismételhetők. 

• Kármentesítés: tevékenység, amely a felszín alatti víz, vagy 
földtani közeg bekövetkezett károsodásának enyhítését, az 
eredeti, vagy ahhoz közeli állapot elérését szolgálja. 

 



TARTÓS KÖRNYEZETKÁROSODÁS 

• a földtani közeg, illetve a felszín alatti víz olyan 
károsodása, amely a természetes folyamat, vagy a 
beavatkozás révén, a záródokumentáció elfogadásától 
számított öt évnél tovább fennáll, nem csökken a 
kármentesítési célállapot határérték alá. 

• A bejegyzésre a felügyelőség határozata, vagy a bíróság 
ítélete alapján kerül sor. (károsodás jellege, mértéke) 

• A törlést a vizsgálati eredmények alapján az 
ingatlantulajdonos, az ügyfél vagy a környezetvédelmi 
hatóság kezdeményezheti, az öt éven belüli folyamatos, 
vagy az öt év utáni kötelező ellenőrzés megállapításai 
alapján. 



Kép forrása: 
http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/jelentes2007/index.htm 
 

http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/jelentes2007/index.htm


NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER 

• FAVI = a felszín alatti vizek és földtani közegek 
környezetvédelmi nyilvántartási rendszere. 

• Miniszter működteti, központja a minisztérium, regionális 
központjai a felügyelőségek 

• FAVI részére történő adatszolgáltatás: 
- Engedélyköteles tevékenység bejelentése, 
- Szennyezőforrások, kármentesítések országos számbavétele, 
- Monitoring rendszerek adatszolgáltatása, 
- Mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel kapcsolatos 

adatszolgáltatás 

 



A FELSZÍN ALATTI SZENNYEZÉS 
SZANKCIÓI 

A szankciók részben az új és meglévő tevékenységekkel kapcsolatos 
adatszolgáltatási, bejelentési, engedélyezési kötelezettségekkel 
kapcsolatosak.  
• A környezethasználót a felügyelőség adatszolgáltatásra, az 

engedély beszerzésére, ezek hiányában a felszín alatti közeget 
veszélyeztető, szennyező tevékenység korlátozására kötelezheti. 

• Bekövetkezett szennyezés, károsodás, adatszolgáltatás 
elmulasztása esetén felszín alattivíz-védelmi (FAVI) bírság 
kiszabása lehetséges. A bírság összege a kötelezettségszegés 
jellegéhez, a károsodás mértékéhez igazodik.  
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• Levegőtisztaság védelme: 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. Rendelet, 2008/50/EK irányelv , 
2016/2284 EU irányelv 

• Ózonréteg védelmét szolgáló szabályok [Bécsi 
Egyezmény (1985); 842/2006/EK rendelet; 
310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet] 

• Üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentését szolgáló szabályok [Riói 
Keretegyezmény (1992); Kiotói Jegyzőkönyv 
(1997.); 2005. évi XV. törvény] 

A LEVEGŐ VÉDELME 
JOGFORRÁSOK 



• Levegő: nitrogén (78 %), oxigén (21 %), argon, más 
nemesgázok, ill. széndioxid 

• A Környezetvédelmi törvény: a levegő védelme 
kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és 
összetételére, valamint a klímára. 

• Légszennyező anyag: Minden idegen, nem a 
természetes folyamatok részeként a levegőbe került 
káros anyag lehet. (A legismertebbek: a széndioxid, a 
szénmonoxid, a nitrogén-oxidok, a kéndioxid, a szálló 
és az ülepedő por.)  

 

LEVEGŐ, MINT VÉDETT JOGTÁRGY 



• Levegőterhelés (emisszió) a légszennyező anyag 
levegőbe juttatása, a levegőt terhelő anyagok 
kibocsátása.  

• Levegőterheltségi szint (immisszió) a levegőben 
valamely légszennyező anyag koncentrációja vagy a 
légszennyező anyag adott időtartam alatt felületekre 
történt kiülepedése. 
 

Kép forrása: https://24.hu/fn/gazdasag/2017/01/10/a-volkswagen-a-diesel-gate-
utan-is-a-regi-fenyeben-tundokol/ 
 

 

EMISSZIÓ  
IMISSZIÓ 
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Főszabály szerint tilos:  
a) a légszennyezés, 
b) a levegő olyan mértékű terhelése, amely 
légszennyezettséget okoz, 
c) A diffúz forrás kv.-i követelményeknek nem 
megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés 
d) a levegő lakosságot zavaró bűzzel terhelése. 
 [Korm. rendelet 4.§.] 
 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 



• A bűzkibocsátás a légszennyező hatások körében az embereket 
leginkább zavaró és nehezen definiálható légszennyező hatás. 

•  A szabályozás értelmében tilos a légszennyezés, valamint a levegő 
lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. A levegő bűzzel való terhelése 
csak akkor tilos, ha ez a „lakosságot zavaró módon” történik. A 
probléma ezzel a megfogalmazással az, hogy a zavarás bizonyítása, 
illetve bírósági értelmezése elhúzódó jogvitákhoz vezethet, miközben a 
környezetterhelő állapot fennmaradhat 

• az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazásával végezhető. 
• tevékenységre egyedi kibocsátási szagkoncentráció határérték írható 

elő.  
• további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás 

csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés 
leválasztási hatásfokának növelése.  

• Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése 
műszakilag sem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, 
felfüggeszthető vagy megtiltható.  

• Védelmi övezet kijelölése 
 

BŰZKIBOCSÁTÁS 



a.) helyhez kötött vagy b.) mozgó forrás.  
 
a.) A helyhez kötött légszennyező források csoportosítása: 
•  Helyhez kötött légszennyező pontforrások 
•  Helyhez kötött diffúz légszennyező források 
• Vonalforrások 
 
b.) Mozgó: 
közúti, vasúti, vízi és légi járművek), a nyomvonalas közlekedési 
létesítmények 
Mozgó légszennyező forrás forgalomba helyezésére és üzemeltetésére a 
légi-, vasúti, vízi- és közúti közlekedésről szóló jogszabályok irányadók.  
 
Felső kép  forrása:  
http://www.solarside.hu/levegoszennyezes-csokkenti-a-napenergia-termelest/ 
 
Alsó kép forrása: http://www.life.hu/drlife/20110412-legszennyezettseg-magyarorszag-
legmergezobb-varosai.html 
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- A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet : csak az erre a célra kialakított és 
előzetesen engedélyezett hulladékégető berendezésben lehet. 

- A háztartási eredetű kis mennyiségű papír és fahulladék háztartási 
tüzelőberendezésben külön engedély nélkül elvégezhető.  

- engedély nélküli égetésnek minősül, ha a hulladék – elemi kár 
kivételével – bármely más ok miatt kigyullad.  

- Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben 
keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos. Kivételes esetben a tilalmat 
feloldhatja az illetékes növény-egészségügyi hatóság zárlati károsítókkal 
való fertőzés miatt, vagy az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi 
természetvédelmi okok miatt.  

- a települési önkormányzat képviselő-testületének hatásköre az avar és 
kerti hulladék égetésére vonatkozó, helyi sajátosságoknak megfelelő 
rendeleti szabályozás 

 
Kép forrása:  https://teljes.minap.hu/cikkek/az-illegalis-hulladekegetes-egeszsegugyi-veszelyeire-
hivjak-fel-figyelmet 
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• PM 10: a 10 mikronnál kisebb szemcséjű porrészecskék 
• PM 2,5: a 2,5 mikronnál kisebb szemcséjű porrészecskék 
• Határértékek és céldátumok 
• Övezetek és agglomerációk 
• Szmogriadó:  
• Riasztási küszöbérték és tájékoztatási küszöbérték 
• Rendkívüli intézkedések: a légszennyezettség tartósan és nagy 

területen meghaladja egy vagy több légszennyező anyag 
tájékoztatási, vagy riasztási küszöbértékét (szmoghelyzet) – 
szmogriadó terv 

• Szabálysértés: szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező 
forrásokkal való megsértése 

Kép forrása: http://www.blikk.hu/levegoszennyezes 
 

SZÁLLÓ POR SZABÁLYOZÁSA 
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1. Rendkívüli intézkedések 
• a légszennyezettség tartósan és nagy területen 

meghaladja egy vagy több légszennyező anyag 
tájékoztatási, vagy riasztási küszöbértékét 
(szmoghelyzet) – szmogriadó terv 

• lakosságot zavaró bűz esetén egyedi határérték, a BAT, 
vagy akár a bűzös tevékenység korlátozása vagy 
megtiltása írható elő. 

2. Mozgó légszennyező forrásoknál forgalomból kivonás 
3.Kötelezés, tevékenység korlátozása, felfüggesztése,  
tiltása 
4. Környezetkárosítás bűncselekménye 
5. Levegőtisztaság-védelmi bírság 
 

 

A LEVEGŐ VÉDELMÉNEK JOGI 
ESZKÖZEI 

 



 

az engedély nélkül, vagy attól eltérő 
tevékenységekre  

az adatszolgáltatás, bejelentés elmulasztásáért,  
a technológia, vagy légszennyező anyag 

megváltoztatása bejelentésének 
elmulasztásáért. 

mértéke a rendelet 9. mellékletében 
bírságolási forma sajátossága a tételes 

felsorolás,  
a hatóság mérlegelési hatáskörének kizárása 
 

 LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI BÍRSÁG 
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11. 
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• Ózonkárosító anyagok elleni védelem (Bécs, 1985.) 
• Montreali Jegyzőkönyv (1987: az ózonréteget lebontó 

anyagokról) 
•  310/2008. (XII. 20.) Kormányrendelet az ózonréteget lebontó 

anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal 
kapcsolatos tevékenységekről  

• Az ózon az oxigén allotróp módosulata.   
• Világoskék, szúrós szagú, mérgező gáz.  
•  -112 °C alatt sötétkék folyadék, -193 °C alatt sötétkék kristály. 

Az egyik legerősebb oxidálószer.  
• Szagát – ami még 500-ezerszeres hígításban is érezhető 
 
Kép forrása: https://civilhetes.net/ma-van-az-ozon-vilagnapja 
 

ÓZONRÉTEG VÉDELME 
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• Képesített személy végezhet karbantartást 
• Évente ellenőrizni a hűtő- és klímaberendezések 

szivárgásmentességét – szakképzett szerelő végezheti 
• Klímaberendezés vásárlás előzetes 

feltételrendszerhez kötött (hivatalos szerelői 
nyilatkozat) 

• Klímaszerelés csak akkreditált 
    cég és szakemberekkel 
• Klímák eladásának regisztrációja 
• Btk.:Ózonréteget lebontó anyaggal visszaélés 
Kép forrása: http://foldrajzmagazin.hu/globalis-problemak/novekedett-az-ozon-
mennyisege-az-antarktisz-folott/ 
 

 
 

ÓZONRÉTEG VÉDELME 
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ÉGHAJLATVÁLTOZÁSI KERETEGYEZMÉNY 

• Keretegyezmény – Rió 1992. (UNFCCC),  
• 194 ország ratifikálta 
• jogilag kötelező, de nem tartalmazott kötelező 

plafonokat az üvegházhatású gázok 
kibocsátására 

• Európai Unió az 1993. december 15-i 
1994/69/EK tanácsi határozattal fogadta el 

• Magyarország is részese: 1995. évi LXXXII. Tv. 
• Cél: üvegházhatású gáznemű szennyező anyagok 

légköri koncentrációjának stabilizálása 
 



ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSA –  
KIOTÓ 

• Kiotói jegyzőkönyv-1997 
• Hatálybalépés: 2005.  02.16. 
• Magyarország 2007. évi IV. törvénnyel hirdette ki. 
• 1997-ben 84 ország írta alá, máig 190 állam ratifikálta 
• hatályba lépéséhez 55 is elég lett volna, de…….! 
• 2005-Emisszókereskedelem 
• 2012 Doha: 2020-ig meghosszabbították a Kiotói 

Jegyzőkönyvet 
• megállapodásban nem vesz részt a világ két legnagyobb 

károsanyag-kibocsátója, Kína és az Egyesült Államok 
 



• 195 résztvevő ország 
• első egyetemes klímamegállapodás 
• aláíró államok vállalták, hogy 2100-ig 2 Celsius fok alatt tartják az 

átlaghőmérséklet-emelkedést 
• 2023-tól ötévenként felülvizsgálják a célok teljesítésének 

folyamatát 
• az egyes országok vállalásait nem tartalmazza a dokumentum 
• fejlett államok vállalták, hogy 2020-ig évente összesen 100 milliárd 

dollár támogatást adnak a fejlődő államok részére az alacsonyabb 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállásra és annak 
működtetésére. (PÉNZÜGYI ALAP LÉTREHOZÁSA) Itt sincs 
kötelező felajánlás!! 

• Kép forrása: http://www.barcsihirek.hu/hirek/kozeli-helyeken/jo-klimavedelem-
eletminoseget-technologiavaltast-versenykepesseget-jelent 
 

2015. DECEMBER. PÁRIZS 
KLÍMAKONFERENCIA 
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EMISSZÓ-KERESKEDELMI RENDSZER 

 
• Bevezetése EU-ban: 2005. január 1. 
• Első kereskedési időszak (próbaidőszak) 2005 -2007. 

Második: 2008-2012. Harmadik: 2013-2020. 
• ETS = Kibocsátási egység-kereskedelem (csak CO2-re 

kereskedelmére vonatkozik) 
• Alanyai az államok, és vállalatok!! 
• Üvegházhatású gázok, melyekre a szabályozás kiterjed: 

szén-dioxid (CO2), metán (CH4), dinitrogén-oxid 
(N2O), fluorozott szénhidrogének (HFC-k), 
perfluorkarbonok (PFC-k), kén-hexafluorid (SF6) és a 
nitrogén-trifluorid (NF3) 
 
 
 

 
 
 



AZ EMISSZIÓ-KERESKEDELEM 
HAZAI SZABÁLYOZÁSA 

 • 2012. évi CCXVII. törvénnyel  
• A SZÉN-DIOXID üvegházhatású gáz-kibocsátására terjed ki.  
• 1. mellékletben felsorolt tevékenységekre terjed ki: (üveggyár-

tás, kerámiagyártás, papírgyártás, vegyipar, ásványanyag ipar, 
távhőtermelés, villamos-energia termelés. 

• Légiközlekedésre is: légiközlekedési tevékenységet folytató légi 
járműből kibocsátásra 

• csak külön kibocsátási engedély birtokában üzemeltethetők.  
• közös mérőszám az ún. szén-dioxid-egyenérték  
• kibocsátási egység = egy tonna szén-dioxid-egyenérték 

meghatározott időn belül történő kibocsátását lehetővé tevő 
forgalomképes vagyoni értékű jog. 

• létesítmények üzemeltetői, valamint kibocsátási egység 
birtokosok szabadon kereskedhetnek 
 



• a kvóták kiosztását az Európai Bizottság végzi.  
• Kibocsátási engedély + ÜHG–egység (kvóta) birtokában 

folytathatja.  
• ÜHG-egység: dematerializált, immateriális forgalomképes 

vagyoni értékű jog, melyhez:  
- az államtól részben ingyenesen, részben árverés révén lehet 

hozzájutni, 
- Harmadik lehetőség, hogy vásároljon olyan üzemeltetőtől, akinek 

nincs szüksége a saját kvótáira. 
• A felhasznált egységeket évente utólag, a fel nem használt 

kvótákat a kereskedési időszak végén vissza kell adni az Állam 
részére. Ez forgalmi jegyzékben történő rögzítéssel 
teljesíthető.(elektronikusan vezetnek) 
 
 



Jogkövetkezmények 
bírság,  
tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy  
a kibocsátási engedélyt visszavonja,  
nem jogosult kibocsátási egységek értékesítésére,  
hatóság az üzemeltető nevét, a kötelezettségszegés 

tényét nyilvánosságra hozza 
 
 
 
 
Képek forrása:  
https://www.elte.hu/content/klimavaltozas-mindenki-tehet-ellene.t.16222 
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A TERMÉSZET VÉDELMÉRŐL 
1996. ÉVI LIII. TÖRVÉNY FELÉPÍTÉSE 
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TÁJVÉDELEM 

• művelési ág változtatás, más célú hasznosítás csak a 
táj jellegének, szerkezetének, a történelmileg kialakult 
természetkímélő használat által meghatározott 
adottságoknak és a természeti értékeknek a 
figyelembevételével lehetséges; 

• a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni 
tájsebeket; 

• biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek 
fennmaradását. 

• Elektromosenergia-szállító légvezetékek létesítésekor, 
valamint középfeszültségű szabad légvezeték teljes 
szakaszhosszra kiterjedő felújításakor olyan műszaki 
megoldásokat kell alkalmazni, amelyek a vadon élő 
madarakat nem veszélyeztetik. 
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AZ ÉLŐHELYEK ÁLTALÁNOS VÉDELME  

• (1) A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, 
életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt 
kell biztosítani. (ÉLŐ SZERVEZETEK VÉDELME) 

• (2) A gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti 
formakincs, a természetes élővilág maradandó károsodása, a 
védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, 
biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell 
végezni. 

• (3) Erdő telepítése - ha a termőhelyi adottságok lehetővé 
teszik - elsősorban őshonos fafajokkal, természetes 
elegyarányban, természetkímélő módon történjék. 

• (4) Gyepgazdálkodás elsősorban a gyeptípushoz igazodó 
legeltetéssel, kaszálással, valamint a vegyi anyagok 
mérsékelt, természetkímélő használatával történhet. 



KIEMELT OLTALOM 
 

védetté kell nyilvánítani a tudományos, kulturális, esztétikai, oktatási, 
gazdasági és más közérdekből, valamint a biológiai sokféleség 
megőrzése céljából arra érdemes: 
a) vadon élő szervezeteket, életközösségeiket, továbbá termő-, 

tartózkodó-, élőhelyeiket; 
b) régi hazai háziállat- és növényfajokat, fajtákat, változatokat; 
c) természetes, természetközeli tájakat, tájrészleteket; 
d) növénytelepítéseket, (parkokat, arborétumokat, történelmi vagy 

botanikus kerteket) 
e) élőállat gyűjteményeket; 
f) földtani képződményeket és alapszelvényeket, ásványokat,  

ásványtársulásokat, ősmaradványokat; 
g) védett ásványok, ősmaradványok jelentős lelőhelyeit. 

 
 
 
 

 
 

 



VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS 

Bárki javaslatot tehet! 
 
Természeti érték: Növény- és állatfaj: miniszteri rendelet ( felsorolás 
+ Ft) 
 
Országos jelentőségű védett természeti terület: miniszteri rendelet  
 
Helyi jelentőségű védett természeti terület: önkormányzati rendelet 
 
Ex lege védettség 
A törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, 
barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár.   
 
Kép forrása: http://www.termeszetor.hu/vedett-teruleteink/ 
 

http://www.termeszetor.hu/vedett-teruleteink/
http://www.termeszetor.hu/vedett-teruleteink/
http://www.termeszetor.hu/vedett-teruleteink/
http://www.termeszetor.hu/vedett-teruleteink/
http://www.termeszetor.hu/vedett-teruleteink/


VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK 

Országos jelentőségű védett természeti terület: 
 
  nemzeti park, 
  tájvédelmi körzet, 
  természetvédelmi terület, 
  természeti emlék 
 
Nemzeti Parkok: Hortobágy, Kiskunság, Bükk, Aggtelek, Fertő-
Hanság, Duna-Dráva, Duna-Ipoly, Balatoni, Kőrös-Maros, Őrség 
 
Helyi jelentőségű védett természeti terület: 
  természetvédelmi terület, 
  természeti emlék 
A védettség tényét az ingatlan-nyilvántartásban fel kell tüntetni!!! 
 
Kép forrása: https://isic.hu/aggteleki-nemzeti-park/ 
 

https://isic.hu/aggteleki-nemzeti-park/
https://isic.hu/aggteleki-nemzeti-park/
https://isic.hu/aggteleki-nemzeti-park/
https://isic.hu/aggteleki-nemzeti-park/
https://isic.hu/aggteleki-nemzeti-park/
https://isic.hu/aggteleki-nemzeti-park/
https://isic.hu/aggteleki-nemzeti-park/
https://isic.hu/aggteleki-nemzeti-park/
https://isic.hu/aggteleki-nemzeti-park/
https://isic.hu/aggteleki-nemzeti-park/
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VÉDETT BARLANGOK 
 
  

• a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan 
természetes üreg, amelynek hossztengelye 
meghaladja a két métert és jelenlegi vagy 
természetes kitöltésének eltávolítása után mérete 
egy ember számára lehetővé teszi a behatolást. 

• ex lege védett mindegyik barlang (4100),  
• fokozottan védett: 13/2001. (V.9.) KöM rend. 

6.mell. (kb. 142) 
• Védettek lettek a mesterséges üregek is 2015-től 

 
»                   Kép forrása:  
» https://www.hellomiskolc.hu/Szent-Istvan-cseppkobarlang 

 

https://www.hellomiskolc.hu/Szent-Istvan-cseppkobarlang
https://www.hellomiskolc.hu/Szent-Istvan-cseppkobarlang
https://www.hellomiskolc.hu/Szent-Istvan-cseppkobarlang
https://www.hellomiskolc.hu/Szent-Istvan-cseppkobarlang
https://www.hellomiskolc.hu/Szent-Istvan-cseppkobarlang
https://www.hellomiskolc.hu/Szent-Istvan-cseppkobarlang
https://www.hellomiskolc.hu/Szent-Istvan-cseppkobarlang
https://www.hellomiskolc.hu/Szent-Istvan-cseppkobarlang
https://www.hellomiskolc.hu/Szent-Istvan-cseppkobarlang
https://www.hellomiskolc.hu/Szent-Istvan-cseppkobarlang
https://www.hellomiskolc.hu/Szent-Istvan-cseppkobarlang
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VÉDETT ÁSVÁNYOK 
21/2007. (VI. 20.) KVVM RENDELET 

• 11 faj meghatározott méret fölött 
• Réz, kuprit, malachit, nemes opál stb. 
• Lelőhelyen történő megőrzés 
• Engedélyek 

 
Kép forrása: 
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-asvanyok-kozetek-
dragakovek.html 
 

 

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-asvanyok-kozetek-dragakovek.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-asvanyok-kozetek-dragakovek.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-asvanyok-kozetek-dragakovek.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-asvanyok-kozetek-dragakovek.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-asvanyok-kozetek-dragakovek.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-asvanyok-kozetek-dragakovek.html
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-asvanyok-kozetek-dragakovek.html


Védett növény- és állatfajok, társulások  
(13/2001. (V.9.) KöM rendelet) 

 
Tvt. 42. § (1) Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, 
engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, 
károsítása. 
 
Tvt. 43. § (1) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, 
kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének 
veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy 
búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 
 
ENGEDÉLY: 
Védett növényfaj: egyedének gyűjtéséhez, birtokban tartásához, 
kertekbe  történő telepítéséhez, export-import tevékenységhez stb. 
Védett állatfaj: egyedének gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, 
birtokban   tartásához, szaporításához, preparálásához, export-import 
tevékenységhez, fészkének áttelepítéséhez, riasztásához stb. 
 

 



BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉG 
TERMÉSZETKÁROSÍTÁS 

281. § (1) 
a) fokozottan védett élő szervezet egyedét, 
b)  védett élő szervezet egyedeit, feltéve, hogy azok külön 
jogszabályban meghatározott, pénzben kifejezett értékének együttes 
összege eléri a fokozottan védett élő szervezet egyedei esetében 
megállapított, pénzben kifejezett legalacsonyabb értéket, 
c)   az Európai Közösségek Tanácsának rendelete A és B melléklete 
hatálya alá tartozó élő szervezet egyedét   
     
jogellenesen megszerzi, tartja, forgalomba hozza, az országba 
behozza, onnan kiviszi, az ország területén átviszi, azzal kereskedik, 
illetve azt károsítja vagy elpusztítja, bűntettet követ el, és három évig 
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 
 

 



(2) bek.:  
a) Natura 2000 területet,   
 
b) védett 
1. természeti területet, 
2. barlangot, 
3. élő szervezetek életközösségét, vagy azok élőhelyét 
 
 jogellenesen jelentős mértékben megváltoztatja. 
 
Kép forrása: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090 

 

 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090
http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090
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KÖRNYEZETKÁROSÍTÁS 
(HA NEM VÉDETT A TERÜLET) 

280. § (1)  
• Aki … az élővilágot, valamint azok összetevőit jelentős 

mértékű szennyezéssel vagy más módon 
a) veszélyezteti, 
 
b) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy 
korábbi állapota csak beavatkozással állítható helyre, 
 
c) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy 
korábbi állapota nem állítható helyre 



Természetvédelmi bírság 
(objektív alapú)  

 
Tvt.80. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával 
 
a.) a természet védelmét szolgáló jogszabály, illetve egyedi határozat 
előírásait megsérti, 
b) a védett természeti értéket jogellenesen veszélyezteti, károsítja, 
elpusztítja, vagy védett természeti terület állapotát, minőségét 
jogellenesen veszélyezteti, rongálja, abban kárt okoz; 
c) a védett természeti területet, továbbá barlangot jogellenesen 
megváltoztatja, átalakítja, illetve azon vagy abban a védelem céljával 
össze nem egyeztethető tevékenységet folytat; 
d) a védett élő szervezet, életközösség élőhelyét, illetőleg 
élettevékenységét jelentős mértékben zavarja; 
e) a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, hozzájárulásához kötött 
tevékenységet engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően 
végez. 
 
 
 
 

 

 



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült 

az Európai Unió támogatásával.  
 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 



KÖSZÖNÖM  
A FIGYELMET! 



DR. FARKAS CSAMANGÓ ERIKA 

 
KÖRNYEZETVÉDELMI JOG 

13. 
A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
SZABÁLYOZÁSA. FOGALMAK 

 
A lecke elsajátítása 25 percet vesz igénybe 

 
Jelen tananyag a Szegedi 
Tudományegyetemen készült az 
Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító:  
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 



 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JOGA  

JOGFORRÁSOK 
 EU Hulladék Keretirányelv: 2008/98/EK irányelv  
 1995. évi LIII. tv. –környezetvédelmi tv.:  
 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. 2012. 

január 1-jével hatályos.  
 Korm. Rendeletek: termelési hulladék, veszélyes 

hulladék, csomagolási, elektromos, akkumulátor 
hulladékok,gépjárművek hulladékai, építési-bontási 
hulladék,szennyvíziszap mezőgazdasági 
felhasználása, közterület tisztán tartása, biológiailag 
lebomló hulladékok részletes szabályaira 



EU HULLADÉK KERETIRÁNYELV 

 2008. november 19-én fogadták el, 
 hulladékhierarchia kidolgozása: 
 
 
1. Hulladékképződés megelőzése, 
2. Újrahasználatra való előkészítés (javítás, tisztítás, bontás), 
3. Újrafeldolgozás (anyag kinyerése, nyersanyag előállítás), 
4. Egyéb hasznosítás (energia kinyerése, fűtőanyag) 
5. Ártalmatlanítás (égetés, lerakás) 

 
Kép forrása: 
http://szelektalok.hu/dobogos-helyen-a-hulladek-keletkezesenek-megelozese/ 
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Kép forrása: 
http://nakfo.mbfsz.gov.hu/hu/node/492 
 

http://nakfo.mbfsz.gov.hu/hu/node/492


MAGYAR HULLADÉK TÖRVÉNY 
HATÁLYA 

Kiterjed: 
Minden hulladékra,  
megelőzését szolgáló tevékenységre, 
Hulladékgazdálkodásra, 
Hulladékgazdálkodási létesítményekre kiterjed. 
 
Nem terjed ki: 
 Radioaktív hulladékok, levegőbe bocsátott légnemű 

anyagok, ki nem termelt föld,talaj, építési hulladék, 
fekália, szalma. 

 
 



HULLADÉK  FOGALMA 
 Köznapi értelemben: szemét, feleslegessé vált anyag, 
 Hulladéktörvény: bármely anyag vagy tárgy, amelytől 

birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy 
megválni köteles.  (Időközönként meg kell válni!!!                                                               

                                                               
Kép forrása:                                                    
http://www.bgyvarosuz.hu/article/105/on-szerint-minden-hulladek-szemet 
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MELLÉKTERMÉK FOGALMA 

Valamely anyag vagy tárgy, amely olyan előállítási 
folyamat során képződik, amelynek elsődleges célja 
nem az ilyen anyag vagy tárgy előállítása és  
- További felhasználása biztosított, 
- Előállítását követően közvetlenül felhasználható, 
- Előállítási folyamat szerves részeként állítják elő, 
- A környezetet és az emberi egészséget hátrányosan 

nem érinti, 
- További használata jogszerű. 
 
NEM HULLADÉK, hanem MELLÉKTERMÉK 

 
 



HULLADÉKSTÁTUSZ MEGSZŰNÉSE 

Nem hulladék továbbá Hasznosítási műveleten átesett 
anyag vagy tárgy, ha: 
Meghatározott célra, általános jelleggel használják, 
Rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet, 
Műszaki követelményeknek, jogszabályi 

előírásoknak megfelel, 
Használata nem eredményez  
    a környezetre, emberi egészségre  
    káros hatást. 
Kép forrása:  
http://kornye.hu/ujrahasznosithato-hulladek-gyujtese-kornyen-12/ 
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CSOPORTOSÍTÁSA 
Eredete, származása, halmazállapota, veszélyessége 
alapján. 
1.) Települési (közösségi, kommunális, háztartási): szilárd 
vagy folyékony (szennyvíz) és termelési 
 
2.) Eredete: belföldi – külföldi 
 
3.) Veszélyesség szerint 
 
 
 
Kép forrása:  
https://se.hu/meghivo-tajekoztato-hulladekgazdalkodasi-kozszolgaltato-valtasrol/ 
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VESZÉLYES HULLADÉK 

 A hulladékok egy része olyan fizikai, kémiai és/vagy 
biológiai tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek 
fokozott veszélyt jelentenek, ezért kezelésük során 
különös odafigyelést igényelnek. 

 Hulladéktörvény VI. fejezetében és 1. sz. melléklet 
„veszélyességi jellemzők” felsorolása (H1 – H15) 

 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet 
 Bázeli Egyezmény: behozatal,  
   kivitel (szállítás) 
Kép forrása: 
http://bicske.hu/friss/veszelyes-es-elektronikai-hulladekok-gyujtese 
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FOGALMA A HULLADÉK 
TÖRVÉNYBEN 

Veszélyes hulladék, ha a hulladékjegyzékről szóló 
miniszteri rendeletben veszélyes hulladékként szerepel. 
(72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) Eszerint a 
hulladékjegyzékben *-gal jelölt EWC kódszámú 
hulladékok veszélyes hulladéknak minősülnek.  
 
Akkor is veszélyes: Ha nem veszélyesként szerepel a 
hulladékjegyzékben, de a környezetvédelmi hatóság 
megállapítja, hogy rendelkezik a Hulladéktörvény 1. sz. 
mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők 
valamelyikével. 



SPECIÁLIS HULLADÉKFAJTÁK 
- a csomagolási hulladékok 
- a hulladékká vált gépjárművek, 
- az építési és bontási hulladékok, 
- a szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosítása, 
- a hulladékolajok, 
- az elemek és az akkumulátorok, 
- az elektromos és elektronikai készülékek 
- az állati hulladék, 
- a humán gyógyszerek és csomagolási hulladékai, 
- az egészségügyi hulladékok, 
- a települési szilárd és folyékony hulladékok, 
- a bányászati hulladékok 



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült 

az Európai Unió támogatásával.  
 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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14.  
 

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
TEVÉKENYSÉGEK 

 
A lecke elsajátítása 25 percet vesz igénybe 

 
Jelen tananyag a Szegedi 
Tudományegyetemen készült az 
Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító:  
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 



HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 
TEVÉKENYSÉG 

1. Gyűjtés :  
 Hulladéktermelő kötelessége az ingatlan területén, 

engedély nélkül 
 A gyűjtő engedéllyel végzi, előzetes tárolása összesen 

legfeljebb 1 évig végezhető. 
 anyagfajta, vagy hulladéktípus szerinti szelektív 

hulladékgyűjtés!) 
 
 
 
Kép forrása: 
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-
magyar-felmeres/5757/ 
 

https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/
https://www.edenkert.hu/vilagos-zold/zold-bolygo/szelektiv-hulladekgyujtes-magyar-felmeres/5757/


2. Hasznosítás 
 

 
 Engedéllyel 
 Hulladékégető műben égetés akkor engedélyezhető ha az égetés 

elektromos, illetve hőenergia termelésre irányul, vagy cement, 
tégla, építőipari cserép és kerámiagyártásra. 

 Csak olyan anyagot lehet égetni, amely anyagában nem 
hasznosítható 

 Veszélyes hulladék csak veszélyes hulladékégető műben 
 Hasznosítási műveletek: hulladék törvény 3. sz. mellékletben: R1-

R13 (talajban, tüzelőanyagként stb.) 
 
Felső Kép forrása: https://twitter.com/hulladek_eu 
 
Alsó kép forrása:  
https://www.alternativenergia.hu/tag/hulladekhasznositas 
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3. Ártalmatlanítás 
 

 Hasznosításra nem kerülő hulladékot kell 
 Engedéllyel 
 Engedélynek rendelkezni: rekultiváció, utógondozás, 

monitoring a területen bezárást követően. 
 Ártalmatlanító létesítmény működésével okozott 

környezeti károkozás ELÉVÜLÉSI IDEJE: a 
létesítmény bezárásától számított 30 év! 

 Ártalmatlanítási műveletek: hulladéktörvény 2. 
sz.melléklet: (D1-D15) lerakás talajra, talajba; felszíni 
töltés; bevezetés víztestbe; bevezetés 
tengerbe;biológiai, kémiai kezelés, tartós tárolás 



4. Behozatal, kivitel: 
 
Magyarországra behozni NEM lehet: 
Ártalmatlanításra szánt veszélyes hulladékot, 
Ártalmatlanításra szánt háztartási hulladékot, 
Háztartási hulladék égetéséből származó 

maradékanyagot 
 
Kép forrása: https://piliscentrum.hu/hirek/budakalasz/budakalasz-
hulladekszallitasi-informacioi/ 
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Hulladéklerakási járulék 
 
Hulladéklerakó üzemeltetője, illetve ártalmatlanítási 

műveletet végző fizeti. 
Hulladéklerakás csökkentése, hasznosítási arányok 

teljesítése érdekében. 
Hulladék mennyisége és fajtája alapján kell megfizetni 
Negyedévente befizetni 
Naprakész nyilvántartás, adatszolgáltatás 
 Befolyt összeg meghatározott célra 

(hulladékgazdálkodási) fordítható 
Mentesség: rekultiváció esetén 
Mértéke: hulladéktörvény 5. sz. melléklete 



 

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS  JOGI 
ESZKÖZEI 

 
1. Kötelezés helyreállításra, abbahagyásra, 

intézkedés megtételére 
2. Tevékenység korlátozása, felfüggesztése, 

megtiltása 
3. Eszköz, dolog, jármű lefoglalása 
4. Elkobzás 
5. Hulladékgazdálkodási bírság: jogszabály, 

hatósági határozat megsértése, engedély 
nélküli,vagy ettől eltérő tevékenység végzése 
stb. 



BTK. - A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 
RENDJÉNEK MEGSÉRTÉSE 

Aki  
a) arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen 
hulladékot elhelyez, 
b) engedély nélkül vagy az engedély kereteit túllépve 
hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve hulladékkal más 
jogellenes tevékenységet végez. 
(veszélyes hulladékra – minősített eset) 
 
hulladék: mindaz, amit a hulladékról szóló törvény 
hulladéknak minősít, ha alkalmas az emberi élet, testi épség, 
egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve 
élő szervezet egyedének veszélyeztetésére 



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült 
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15. 
A ZAJ ÉS A REZGÉS ELLENI 

VÉDELEM 
A lecke elsajátítása 30  percet vesz igénybe 

 
Jelen tananyag a Szegedi 
Tudományegyetemen készült az 
Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító:  
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 



 
ZAJ-ÉS REZGÉS ELLENI 

VÉDELEM 
 

 

 Természetben jelen lévő zaj: beszéd, éneklés 
 Mesterséges zaj: ipar, közlekedés stb. 
 
A zaj mérésére és határértékeire 
 a zenei A-hangra átszámított és  
decibelben kifejezett mérőszámokat  
használják (dB/A). 
30 dB –Pszichés zavarokat okozhat,  
90 dB - Hallószervi károsodást okozhat,  
20 dB – Fájdalom küszöb 
 
 
 
 

 
 
Kép forrása: 
http://www.mszt.hu/web/guest/jogszabalyok-a-zaj-es-a-rezges-temakoreben 
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FOGALMAK 
 
Környezeti zaj: 
a levegőnek olyan mértékű és minőségű 
nyomásingadozása, amely a védendő 
környezetben észlelhető.  
 
Környezeti rezgés: 
környezeti rezgésforrástól származó, a szilárd test 
olyan mértékű és minőségű ismétlődő rugalmas 
alakváltozása, amely a védendő környezetben 
levő épület szerkezetén keresztül hat az ott 
tartózkodó emberre. 
 



 
 
Kép forrása:  http://www.audiocps.hu 

Csendes övezet: 
rendeltetése miatt zaj ellen különös védelmet 
igénylő létesítmények zajtól való fokozott 
megóvása érdekében kijelölt terület. 
 
Zajcímke: 
garantált zajszintet tartalmazó felirat, melyet a 
megfelelőségi jelölés mellett kell elhelyezni. 



A ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 
SZABÁLYOZÁSA 

1. A határérték szerinti szabályozás: 
különböző rendeletetésű területek zaj- és  
rezgésterhelési határértékeit különböztetjük meg. 
Környezeti zajt előidéző zajforrásra vonatkozóan a 
tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és 
rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi 
hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték 
megállapítását kérni, és a határérték betartásának 
feltételeit megteremteni. (üzemi vagy szabadidős 
zajforrás, közlekedés, épületen belül, üdülőövezet, 
kórház).  



A határértékek megítélési szintben kifejezett értékek, ahol 
a megítélési idő : 

 
• nappal (6:00–22:00) a legnagyobb zajterhelést adó 
folyamatos 8 óra, míg  
• éjjel (22:00–6:00) a legnagyobb zajterhelést adó fél óra. 
 
Kép forrása: http://www.tata.hu/3604/kornyezeti_zaj_es_rezges_elleni_vedelem 
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2. A zajforrás szerinti szabályozás: 
 
a.)  140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri 
 berendezések zajkibocsátási követelményeiről  
 
A rendelet különbséget tesz: 
- a zajkibocsátási határértékkel rendelkező (építőipar gépek) 

és 
-  nem rendelkező berendezések (az emelőgépek, fű- és 

sövénynyíró berendezések) között 
Követelmény: a berendezések gyártásközi ellenőrzése, 
hangteljesítményük mérése és feltüntetése.  
 
A feltüntetésre a zajcímke szolgál, amelyen a garantált 
zajszintet kell kötelezően feltüntetni.  



Forgalomba csak olyan berendezés hozható: 
- amely megfelel a környezeti előírásoknak,  
- a bejelentett szervezet lefolytatta a megfelelőség értékelési 

eljárást, valamint  
- a berendezés CE-jelöléssel ellátott. 
 
b.)  142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a háztartási 
 gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési 
 kötelezettségéről szól. 
tárgyi hatálya: a mellékletében felsorolt villamos háztartási 
gépek (kézi szerszámok, porszívók, ventilátoros 
fűtőberendezések, mosógépek, hajápoló készülékek, kever- 
és aprító gépek, elszívó berendezések) 
 
Kép forrása: https://delbudagumi.hu 
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- a gyártás és forgalmazás ellenőrzése, illetve  
- a zajkibocsátási adatok kötelező feltüntetése: 
 
gyártónak az előírt címkén kell feltüntetnie, amennyiben 
egy gépcsalád esetében rendelkezésre áll egy 
energiahatékonyságot jelölő címke, akkor a 
zajkibocsátást ezen a címkén kell feltüntetni. 
 
Ellenőrzése: Fogyasztóvédelmi hatóság 



3. Az emberi környezet komplex  
zajvédelme 
 
280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet  
a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szól 
 
- A szabályozás határidőket tűzött ki és  
- régiókat határozott meg, ahol konkrét felméréseket és konkrét 

intézkedéseket kell kezdeményezni a környezeti zaj csökkentésére.  
- A nagyvárosokban és környezetükben, főként a közlekedési eredetű zaj 

növekedése miatt e szabályozás komplex módon kezeli a környezeti zaj 
problémáját. 

- Budapest és vonzáskörzete, a 100 ezernél nagyobb városok, továbbá a 
zajvédelmi szempontból fokozottan védett területeken keltett, főként 
közlekedési eredetű zajhatásokra terjed ki. (nagy forgalmú repülőterek, 
közutak, vasutak és közlekedési létesítmények zajhatásainak egzakt 
felmérése és a szükséges intézkedések megtétele.)  

- A rendelet alapján stratégiai, zajterhelési és konfliktus térképet kell 
készíteni, a határértékeket meghaladó területeken pedig intézkedési 
terveket ír elő.  
 

Kép forrása: http://www.pairform.hu/ 
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A ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM JOGI 
ESZKÖZEI 

1. Kötelezés helyreállításra, abbahagyásra, 
intézkedés megtételére 

2. Tevékenység korlátozása, felfüggesztése, 
megtiltása 

3. Zaj- és rezgésvédelmi bírság kiszabása 
4. Szabálysértés: 
   Csendháborítás 
       
 
 
 
 
Kép forrása: http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-
el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815 
 

http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815
http://www.borsonline.hu/aktualis/szomszedhaboru-felejtse-el-hogy-azt-tesz-otthon-amit-akar/112815


KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült 

az Európai Unió támogatásával.  
 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 



KÖSZÖNÖM  
A FIGYELMET! 



DR. FARKAS CSAMANGÓ ERIKA 

 
KÖRNYEZETVÉDELMI JOG 

16. 
SUGÁRZÁSOK 

 
A LECKE ELSAJÁTÍTÁSA 30 PERCET VESZ IGÉNYBE 

 
Jelen tananyag a Szegedi 
Tudományegyetemen készült az 
Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító:  
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 



SUGÁRZÁSOK ELLENI VÉDELEM 
Jogforrások: 
 1995. évi LIII. törvény 3. § (1) bekezdése utal a 

külön szabályozásra: 
„E törvény rendelkezéseivel összhangban külön 
törvények rendelkeznek, különösen: a nukleáris 
energiáról és a radioaktivitás felhasználásáról,…” 
A sugárzások környezetre gyakorolt káros hatásai 
elleni védelem kiterjed a mesterségesen keltett és 
természetes ionizáló, nem ionizáló és 
hősugárzásokra. 
 a külön törvény az atomenergiáról szóló 1996. 

évi CXVI. törvény.  



SUGÁRZÁS 

• Ionizáló sugárzások: a velük kölcsönhatásba 
kerülő anyagokat úgy roncsolják, hogy abban 
elektromos töltéssel rendelkező részeket keltenek. 
(Ilyen a radioaktív és a röntgensugárzás.  

• Nem ionizáló sugárzások: energiája az előzőnél 
kisebb, ezért ezek nem képesek ezt a hatást 
kiváltani. Ezek közé tartoznak a rádió- és 
mikrohullámok, az alacsony frekvenciájú 
elektromágneses terek. Elektromos háztartási 
eszközeink többnyire ebbe a csoportba tartozó 
sugárzást bocsátanak ki.  



https://tablafelirat.hu/termekek/piktogramot-es-szoveget-tartalmazo-tablak/sugarveszely-
2.html 
 
https://erdelyinaplo.ro/aktualis/osszeallitasok/csernobil-szelleme-ma-is-kisert 
 
http://greenpeace.network.hu/kepek/nuklearis_hulladek/atomeromu 
 
http://www.energiakaland.hu/energiavilag/nuklearis_jovo/ 
nuklearis_jovo 
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RADIOAKTÍV SUGÁRZÁS 
 
 Radioaktív anyag: a természetben előforduló vagy mesterségesen 

előállított bármely anyag, amelynek egy vagy több összetevője 
ionizáló sugárzást bocsát ki, valamint az ilyen anyagot tartalmazó 
készítmény. Atommagja szétesik, miközben sugárzás formájában 
energia szabadul fel. 

 Természetes körülmények között előforduló radioaktív anyagok 
(például urán, rádium, plutónium és a radon nevű nemesgáz) Sok 
anyagnak van radioaktív variánsa (ún. izotópja), például a 
szénnek is.  

 A radioaktivitást mesterségesen is létre lehet hozni, például 
atomerőművekben. 

 Civilizációs sugárterhelésről is beszélhetünk, ami orvosi kezelés 
vagy vizsgálat (CT, röntgen, mammográfia) során éri a 
szervezetet. 

 A radioaktivitás mértékegysége a Bequerel (Bq), ami az 
időegység alatt széteső atommagok száma.  
 
 



FOGALMAK 

 ATOMREAKTOR: berendezés, amely 
szabályozott nukleáris láncreakció megvalósítására 
alkalmas 

 ATOMERŐMŰ: energiaátalakító létesítmény, 
amely nukleáris láncreakció felhasználásával 
villamos energiát termel. 

 RADIOAKTÍV HULLADÉK: további 
felhasználásra már nem kerülő radioaktív anyag, 
amely sugárvédelmi jellemzők alapján nem 
kezelhető közönséges hulladékként. 

 NUKLEÁRIS BALESET: minden olyan 
rendkívüli esemény, amely atomkárt okoz. 
 
 



RADIOAKTÍV HULLADÉK 

 47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet- a radioaktív 
hulladékok átmeneti tárolásának és végleges 
elhelyezésének egyes kérdéseiről, valamint az ipari 
tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló 
radioaktív anyagok sugár-egészségügyi kérdéseiről, 

 Átmeneti tárolója felett repülési tilalom, 
 Hulladéktároló környezete biztonsági övezetté jelölhető, 
 Ezt a tényt ingatlan-nyilvántartásban feljegyezni, 
 Atomenergia alkalmazására engedély akkor adható, ha a 

hulladék biztonságos elhelyezése is biztosított, 
 Átmeneti tárolása, vagy végleges elhelyezése 

hulladéktárolóban 
 Véglegesen elhelyezni kizárólag szilárd vagy szilárdított 

hulladékot szabad. 
 



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült 

az Európai Unió támogatásával.  
 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 



KÖSZÖNÖM  
A FIGYELMET! 



DR. FARKAS CSAMANGÓ ERIKA 

 
KÖRNYEZETVÉDELMI JOG 

17. 
ENERGIAJOG 

 
A LECKE ELSAJÁTÍTÁSA 30 PERCET VESZ IGÉNYBE 

 

Jelen tananyag a Szegedi 
Tudományegyetemen készült az 
Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító:  
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 



ENERGIAJOG 
 
 
EU vállalása 2020-ig: „20-20-20” 
Az EU határozott és független kötelezettséget vállal arra, hogy 

2020-ig 1990-hez képest legalább 20%-kal csökkenti az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. (eredményes 
nemzetközi megállapodás esetén 30%-kal csökkenti) 

Ezzel párhuzamosan a teljes energiafogyasztáson belül a 
megújuló energiaforrások 20%-os arányának elérése. 

Az energiahatékonyság 20 %-os mértékű javítása.  
 
 folyékony üzemanyagok esetében a bioüzemanyagok arányát 

10%-ra növelni. 
 

Kép forrása: https://e-cars.hu/2017/06/26/energiahivatal-ket-es-felszeresere-nohet-a-
megujulo-energiaforrasbol-szarmazo-villamosenergia-termeles-magyarorszagon/ 
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Kép forrása: www.alternativenergia.hu 
 
 
 
 

http://www.alternativenergia.hu/


2009/28/EK IRÁNYELV (RED) 

 Megújuló energia irányelv 
 20-20-20 előírás itt szerepel 
 Energiaforrások két fajtája: fosszilis és megújuló 
 A fosszilis energiahordozók az urán, a földgáz, a 

kőolaj, a kőszén, a barnaszén.  
 Megújuló energiaforrások: a szél, a nap, a 

geotermikus energia, vízenergia, árapály energia, 
biomassza, biogázok energiája. 

 
 

 
 



 Az Európai Unió 2020-as klíma- és energiapolitikai 
célkitűzéseihez kapcsolódó magyar vállalások: 

 
A megújuló energiaforrások részarányának a bruttó 

végső energiafelhasználás arányában 14,65 %-ra 
növelése, 
Az EU emissziókereskedelmi rendszerén kívül az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának (2005-ös szinthez 
képest) legfeljebb 10 %-os növekedése, 
2020-ra az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszerében 

részt vevő iparágak 2005-ös kibocsátásainak 21 %-os 
csökkentése, 2030-ra 40%-os csökkenés 1990-hez 
képest. 

 
 



 A magyar energiajog alapjai  
 
 a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 

törvény (Vet.), illetve  
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.), 

illetve  
ezek végrehajtási rendeletei.  
 
 Mindkét törvény célja az energiahatékonyság és 

energiatakarékosság elveinek érvényesítése, azonban 
az energiafelhasználás abszolút csökkentését nem 
tartalmazzák.  

Kép forrása: http://xvmedia.hu/polgari-per-uj-szabalyai/paragrafus-jel/  
 

 



A HÁZTARTÁSOK 
ENERGIAFELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE 

a.) az energiahatékonysági követelmények 
meghatározásával, 

- 2012/27 EU irányelve az energiahatékonyságról 
- 2010/31 EU irányelv az épületek 

energiahatékonyságáról 
 
b.) a fogyasztók informálásával biztosítható 
- 2010/30/EU energiacímke irányelv 
 
Kép forrása: 
https://slideplayer.hu/slide/2060836/ 
 

https://slideplayer.hu/slide/2060836/
https://slideplayer.hu/slide/2060836/
https://slideplayer.hu/slide/2060836/
https://slideplayer.hu/slide/2060836/
https://slideplayer.hu/slide/2060836/
https://slideplayer.hu/slide/2060836/
https://slideplayer.hu/slide/2060836/
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18. 
KÖRNYEZETHASZNÁLAT 

ELLENŐRZÉSE 

 
A LECKE ELSAJÁTÍTÁSA 30 PERC 

 
Jelen tananyag a Szegedi 
Tudományegyetemen készült az 
Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító:  
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 



KÖRNYEZETHASZNÁLAT 
ELLENŐRZÉSE 

Az ellenőrzés oka: 
o  kiindulópont: 
- a környezethasználat kizárólag engedély alapján végezhető 
- a környezethasználat nem lehet káros, szennyező, veszélyes 

 
      

 
 

 
 
Képek forrása: https://ezahir.hu/2017/12/08/jogalkotasi-kezdemenyezes-
kornyezeti-felelosseg/ 

https://ezahir.hu/2017/12/08/jogalkotasi-kezdemenyezes-kornyezeti-felelosseg/
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https://ezahir.hu/2017/12/08/jogalkotasi-kezdemenyezes-kornyezeti-felelosseg/
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https://ezahir.hu/2017/12/08/jogalkotasi-kezdemenyezes-kornyezeti-felelosseg/
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AZ ELLENŐRZÉS 
SZABÁLYOZÁSA 

 
 Nemzetközi egyezmények előírásai 
 Pl: 1991. Espoo-i Egyezmény 
 
 Európai Unió jogszabályainak előírásai 
 Pl: 1996. IPPC irányelv 

 
 Államok belső jogrendjében jogszabályon alapuló 

szabályozás 
   Pl: Mo.-314/2005 (XII.25.) Korm.r. a körny.-i hat.vizsgálati 

és egys.körny.használati engedélyezési elj.-ról 



AZ ELLENŐRZÉS MÓDJA, 
SZABÁLYAI 

 

Általános szabályok a Ket.-ben, Kvt.-ben, Tvt.-ben, Ht. -ben 
Részletes szabályok az ágazati végrehajtási rendeletekben 
 
Helyszíni szemlével egybekötött ellenőrzés, jegyzőkönyv 
Tárgyalás, egyeztetés 
Részletes számítás adatszolgáltatás alapján, feljegyzés 
A tervező, a szakértő számításai, szakvéleménye 
  
 

Ket: Közigazgatási eljárási törvény,  
Kvt: Környezetvédelmi törvény, 1995. évi LIII. tv. 
Tvt: természetvédelmi törvény, 1996. évi LIII. tv. 
Ht: Hulladékról szóló törvény, 2012. évi CLXXXV. Tv 
 
Kép forrása: 
http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/6672/a_kornyezetvedelem_mindannyiunk_szivugye-

megteszunk_mindent_erte/ 
 



AZ ELLENŐRZÉS 
JOGKÖVETKEZMÉNYEI 

A tevékenység folyamatosan végezhető 
A tevékenységhez szükséges engedély kiadható 
A korábban kiadott engedélyt meg lehet hosszabbítani 
A tevékenységet korlátozni, szüneteltetni kell 
A tevékenységet azonnal fel kell függeszteni, meg kell tiltani 

 Kárelhárítás, kárenyhítés, kártérítés 
 További közigazgatási eljárás (szankció) szükséges 

 Kötelezés meghatározott magatartásra, vagy tiltás 
 Kötelezés bírság megfizetésére 

Külön felelősségi szabályok érvényesítése szükséges 
 Szabálysértési eljárás 
 Büntető eljárás 
 Polgári peres eljárás 

Az ellenőrzést később meg kell ismételni 
A tevékenység környezetvédelmi feltételinek módosítása: 

 Megelőző intézkedések előírása 
 Új, szigorúbb határértékek előírása 
 Mérés, vizsgálat előírása 

 



KÖRNYEZETVÉDELMI 
FELELŐSSÉG 

 
Közigazgatási 

 
Polgári jogi 

 
Büntetőjogi és 
szabálysértési 

 

Jellege: 
Objektív, a környezet használatával, igénybevételével járó 
tevékenység megkezdése, folytatása, megszüntetése, felhagyása 
megalapozza a felelősséget. 
Elsődlegesen a környezethasználó felelős a tevékenysége során 
keletkezett károkért. 
Tulajdonosi felelősség: környezethasználat ingatlanhoz kötöttsége 
miatt. Lehet saját használat, vagy a környezethasználónak átengedett 
(bérlet). 
Kimentési lehetőség: megnevezi a szennyezőt, a környezethasználót. 
Egyetemleges felelősség: az okozati összefüggés hiányában a 
tulajdonos és használó. 
  



KÖRNYEZETI FELELŐSSÉG 
ALAPJA 

 Kvt. 9.§ A környezethasználó az e törvényben 
meghatározott és az e törvényben és más 
jogszabályokban szabályozott módon 
felelősséggel tartozik tevékenységének a 
környezetre gyakorolt  hatásaiért. 
 

 Kvt. 101. § (1) A környezethasználó az e 
törvényben meghatározott és más 
jogszabályokban szabályozott módon 
büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási jogi 
felelősséggel tartozik tevékenységének a 
környezetre gyakorolt hatásaiért. 
 



AZ EGYES FELELŐSSÉGI TERÜLETEK 
KAPCSOLATA 

 
oA polgári jogi felelősség érvényesítése nem zárja ki az összes 
többi, büntető, vagy szabálysértési, illetve a közigazgatási 
felelősség alkalmazását.  
 
o A büntetőjogi felelősség érvényesítése sem zárja ki a polgári vagy 
a közigazgatási felelősséget.  
 
o Szabálysértési eljárásban azonban a hatóságnak vizsgálnia kell, 
hogy a felelősségre vont természetes személlyel szemben – 
ugyanabban a tényállásban - volt-e közigazgatási szankció.  
 
Amennyiben a szabálysértési eljárást meg-előzően a közigazgatási 
szerv bírságot alkalmazott, úgy a szabálysértési eljárást meg kell 
szüntetni, azaz két közigazgatási szankciót ugyanazért a jogsértésért 
nem lehet alkalmazni. 
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19. 
A KÖRNYEZETJOGI FELELŐSSÉG 

SZABÁLYAI 
 

A LECKE ELSAJÁTÍTÁSA 50 PERC 

 
Jelen tananyag a Szegedi 
Tudományegyetemen készült az 
Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító:  
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 



I. 
KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZIGAZGATÁSI 

FELELŐSSÉG  

Jellege:  
 
 Objektív, a környezet használatával, igénybevételével járó 

tevékenység megkezdése, folytatása, megszüntetése, 
felhagyása megalapozza a felelősséget. 
 

 Engedélyhez kötöttség: A természetes vagy épített környezet 
használatával, igénybevételével járó tevékenység csak 
meghatározott hatósági engedélyek birtokában kezdhető 
meg.  

 Az engedély megszerzésének elmulasztása, vagy az 
engedélytől, annak feltételeitől való eltérés ugyanolyan 
felelősséggel jár, mintha engedély nélkül végezték volna a 
tevékenységet. 
 
 



Közigazgatási jellegű szankciók 
 

 Intézkedés, kötelezés, korlátozások 
 tevékenység korlátozása, felfüggesztése, tiltása  
  környezetvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás 
 a speciális kötelezettségek körében általános jogi lehetőség, hogy a 

környezetvédelmi (természetvédelmi) bírság megállapítása mellett a 
felügyelőség határidő kitűzésével kötelezi a környezethasználót a jogszabályban, 
vagy hatósági határozatban (engedélyben) előírt kötelezettségek teljesítésére.  A 
kötelezettségek teljesítési határidejének elmulasztása esetén mulasztási bírságot 
lehet alkalmazni.  

 
Mentesülés a közigazgatási jogi felelősség alól: 
Ha a környezethasználó bizonyítja, hogy a környezetveszélyeztetés vagy a 
környezetkárosodás 
a) fegyveres összeütközés, háború, polgárháború, fegyveres felkelés, illetve 
természeti katasztrófa; 
b) jogerős, kötelezést tartalmazó hatósági vagy bírósági határozat végrehajtásának 
közvetlen következménye. (Kvt.) 

 



Környezetvédelmi bírságok közös 
jellemzői 

 -  objektív alapú, 
- nemcsak személyt, hanem szervezetet is lehet kötelezni, 
- a bírság nem fix összegű, mennyiségi és minőségi tényezők 
is befolyásolják, 
- bírságok összege a szennyezés mértékéhez és jellegéhez 
igazodik, 
- progresszivitás jellemzi,  
- a bírság újból kiszabható, ismétlődő magatartás esetében 
magasabb is lehet.  
- nem zárhatók ki az egyéb felelősségi formák sem. 
  
A környezetvédelmi bírságok 70 %-a a központi költségvetés 
bevétele. (kivéve veszélyhelyzet) A maradék 30 % azon 
önkormányzat bevétele, melynek illetékességi területén a 
bírság kiszabásra kerül. 
 



KÖZIGAZGATÁSI FELELŐSSÉG 

A közigazgatási felelősség érvényesítése: 
 
Önkéntes jogkövetés, megelőzés, engedélyezés: környezet- és 

természetvédelmi társadalmi szervezetek részvétele az 
engedélyezési (hatásvizsgálat, IPPC-engedély) eljárásokban, 
nyilvánosság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint 

 
Hatósági ellenőrzés, szankcionálás:  
    Kormányhivatal, Nemzeti Park Igazgatóság, szakhatóság vagy 

jegyző: Pl: zaj-és rezgésvédelmi bírságot  szolgáltatási 
tevékenység esetén a települési önkormányzat jegyzője szabja ki. 

 
 Ügyészség kapcsolódó keresetindítási és törvényességi, 

felügyeleti hatásköre 



II.  
KÖRNYEZETVÉDELMI POLGÁRI JOGI 

FELELŐSSÉG  

Felelősség alapja:  
 
 Környezeti ügyekben fokozott felelősség:objektív 

felelősség (veszélyes üzem) 
 „Aki fokozott veszéllyel járó tevékenységet folytat, 

köteles az ebből eredő kárt megtéríteni. Mentesül a 
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt  olyan 

 elháríthatatlan ok idézte elő, amely a fokozott veszéllyel 
járó tevékenység körén  

 kívül esik. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni arra 
is, aki az  

 emberi környezetet veszélyeztető tevékenységével 
másnak kárt okoz.” 
 
 
 



POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉG  

1.) A kártérítés módja  
 
 JOGKÖVETKEZMÉNY:    
      kártérítés      pénz (egyösszegű, járadék) 
             természetbeni (kivételes) 
 
 Kvt. 101. § (2) d) A környezethasználó köteles környezetkárosodás bekövetkezése 

esetén az eredeti állapotot vagy a külön jogszabályban meghatározott, az eredeti 
állapothoz közeli állapotot helyreállítani, valamint a környezeti elem által nyújtott 
szolgáltatást visszaállítani vagy azzal egyenértékű szolgáltatást biztosítani;” 

 
 6:524. § (A kártérítés módja) 
 (1)A károkozó a kárt pénzben köteles megtéríteni, kivéve, ha a körülmények a kár 

természetben való megtérítését indokolják. 
 (2) A jövőben rendszeresen felmerülő károk megtérítésére a bíróság időszakonként 

visszatérően előre fizetendő, meghatározott összegű járadékot is megállapíthat. 
 (3) A bíróság a kártérítés módjának megállapításánál nincs kötve a károsult 

kérelméhez; a kártérítésnek azt a módját nem alkalmazhatja, amely ellen valamelyik 
fél tiltakozik. 

 



POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉG 

2.) A kártérítés mértéke 
A kár mértékének meghatározásánál figyelembe kell venni: 

 
 
 
VAGYONI KÁR 
 
Teljes kártérítés  
    
Vagyoni kár összetevői: 
 felmerült kár:  
 az az érték, amellyel a károsult vagyona a károsító magatartással közvetlen 

okozati összefüggésben csökkent, amelytől a károsult elesett. 
 elmaradt haszon:  
 az az érték, amivel a károsult vagyona gyarapodott volna akkor, ha a károsító 

magatartás nem következett volna be. 
 indokolt költség:  
 az a kiadás, amely a károsultat ért vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy 

kiküszöböléséhez szükséges. 
Kép forrása: www.termeszetvedelem.hu 
 

vagyoni nem vagyoni többletkár ált.kártérítés 

http://www.termeszetvedelem.hu/


POLGÁRI JOGI FELELŐSSÉG  

ÁLTALÁNOS KÁRTÉRÍTÉS 
 
 A környezetártalom folytán keletkező károk sajátossága, hogy a károk gyakran 

kumulálódnak             bizonyítási nehézség 
 Pl.: ● vízszennyezés következtében: halak pusztulása + ivóvízellátás zavarása + üdülésre 

alkalmatlanná válik a terület, stb. 
        ● erdőpusztítás következtében: kár a faállományban + talaj károsodása + 

állatvilágban károsodás + levegő romlása + üdülési lehetőség csökken, stb. 
 

 Bizonyítási nehézség: károknak csak egy része bizonyítható, a még nem teljesen 
jelentkező kár mértékét nehezen lehet megállapítani, legtöbbször pedig nem is lehet a 
károkozást egyediesíteni, a kár mértékét pontosan meghatározni. 
 

 Ezek kiküszöbölésére hatékony eszköz: 
 Ptk. 6:531.§ (1) Ha a kár mértéke nem állapítható meg, a károkozásért felelős személy 

olyan összegű általános kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult kárának a 
kiegyenlítésére alkalmas. 

 
 Csak akkor, ha kár bizonyítottan van, de a mértéke pontosan nem határozható meg. 

 



III. 
KÖRNYEZETVÉDELMI BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉG  
 

Hatályos Btk.  
’A környezet és természet elleni bűncselekmények’ címet viselő 

fejezete   
 
Tényállások:  

• környezetkárosítás, 
•  természetkárosítás, 
•  állatkínzás, 
•  orvvadászat, 
•  orvhalászat, 
•  tiltott állatviadal szervezése, 
•  a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése,         Kép forrása: 
•  ózonréteget lebontó anyaggal való visszaélés, www.hirado.hu 
•  radioaktív anyaggal visszaélés, 
•  nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés, 
•  atomenergia alkalmazásával visszaélés.  

 



IV. KÖRNYEZETJOGI 
SZABÁLYSÉRTÉSI FELELŐSSÉG  

 A szabálysértések „kis bűncselekményeknek” illetve a közigazgatás 
büntetőjogának is szokták nevezni.  

 
  Nem állapítható meg szabálysértés, ha a tevékenység vagy a mulasztás 

bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra 
törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. 
 

 A környezet és a természet védelmét célzó szabálysértési tényállások 
megtalálhatók a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben. 
 

 A szabálysértési eljárást általában a szabálysértési hatóság a  folytatja le, de 
egyes ügyekben a rendőrség, és a NAV jár el, a szabálysértési eljárást – 
természetvédelmi szabálysértés esetén – a területileg illetékes Nemzeti Park 
Igazgatóság folytatja le. 
 

 első fokon a helyi bíróság jár el 
 



SZABÁLYSÉRTÉSI FELELŐSSÉG  

A szabálysértések tényállásai: 
 
- természetvédelmi szabálysértés 
- köztisztasági szabálysértés 
- vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése 
- Szmogriadó szabályainak mozgó légszennyező forrásokkal való 

megsértése 
- Mezei szabálysértés 
- Erdőrendészeti szabálysértés 
- Erdei haszonvételek jogosulatlan gyakorlása 
- Felhívással szembeni engedetlenség 
- Vízszennyezés 
- Ár- és belvízvédelmi szabálysértés 
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Óravázlat 1.-6. 

 

A konzultáció és a kurzus adatai 

Időpont, hely: 2018. 09. 08. 8:00-12:00, JK 211 
Kurzus címe: Környezetvédelmi jog 
Kurzuskód: KVJES0XL/SZ 
Oktatók: Dr. Farkas-Csamangó Erika 

A konzultáció tárgya 

A foglalkozás célja a Környezetjog tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek felvázolása és a 
vizsgakövetelmények (beugró kérdések és tételsor) meghatározása.  

Emellett az oktató prezentálja a környezetjog első három nagy egységét, az alapvetéseket, a 
környezetjog alapelveit és a környezetjog gazdasági eszközeit. 

Tematika 

A foglalkozás során az alábbi témaköröket ismerteti az oktató: 

 

I. Alapvetések (Tk. 9-40. o.) 
 

1. A környezet és környezetvédelem fogalma  
2. A környezethez való jog  
3. Környezetjog  
4. Környezetjog jogrendszeren belüli helye  
5. A környezetjog szabályozásának tárgya  
6. A környezetjog rendszere, forrásai  
7. Környezetet érintő tevékenységek  
8. A környezetjog kialakulása a nemzetközi jogban, Európában és 

Magyarországon  
9. Az uniós jog és a magyar jog kapcsolata, továbbá a kollízió kérdése 

10. A környezet védelmének közösségi eszközei  
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II. Általános rész –alapelvek (Tk. 41-50. o.) 

1. Nemzetközi környezeti alapelve Hiba! A könyvjelző nem létezik. 

2. Európai uniós környezeti alapelve  

3. A magyar környezetvédelmi törvényben nevesített alapelvek  

4. A Kvt.-ben nem nevesített elvek  

 

        III. Általános rész – a környezetvédelem gazdasági eszközei (Tk. 74-88. o.) 

1. Az Európai Unió környezeti pénzforrásai  

2. A környezethasználat gazdasági eszközeinek magyar szabályozása 

3. A környezetvédelem bevételei és kiadásai  

4. Gazdasági eszközök csoportosítása  

5. A környezet használata után fizetendő díjak, adó jellegű befizetések 

6. A környezetbarát termékjelzés  

 

A konzultáció során az oktató az alábbi témakört nem mutatja be, annak elsajátítása önállóan, 
a tankönyvből szükséges: 

A környezetvédelem intézményrendszere (Tk. 50-74. o.) 

Környezetvédelmi adatkezelés, a tervezés szabályai, környezetvédelmi vezetés és 
menedzsment. Adatok, információk, tervezés.(Tk. 106-111. o.) 

 

Lényeges fogalmak és rendszertani kérdések 

 a környezetjog fogalma 
 környezethez való jog 
 a környezetjog szabályozási tárgya 
 környezeti elemek 
 környezetterhelés, környezethasználat, 

környezetkárosítás fogalmai 
 környezeti akcióprogramok 
 Megelőzés, elővigyázatosság alapelve 
 BAT jelentése 
 Felelősség alapelve, szennyező fizet 

alapelv 
 Fenntartható fejlődés jelentése 
 Integráció alapelve 
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 Szubszidiaritás alapelve 
 Termékdíj fogalma, termékdíjköteles termékek 
 Betétdíj fogalma 
 Környezethasználati díj fogalma, fajtái 
 Környezetbarát termékjelzés 
 EMAS jelentése 
 

Jogesetek 

A környezetjog alapelveinek megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a 
tankönyvben található jogesetek: 

 Az elővigyázatosság alapelve (Tk. 44. o.) 
 A megelőzés alapelve (Tk. 44. o.) 
 A szennyező fizet alapelve (Tk. 45. o.) 
 Az arányosság alapelve (Tk. 47. o.) 

 

Kötelező irodalom 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Környezetjogi szabályozások. SZTE-ÁJK-Üzleti Jogi Intézet, 
Innovariant Kft. Kiadó, Szeged, 2017. 9-111. o. 
 

Ajánlott irodalom 

FARKAS CSAMANGÓ Erika (társszerzőként): Jogesetek az EU integráció és a környezeti 
jog köréből (társszerző: Ágoston Eszter, Miklós László). Szegedi Egyetemi Kiadó, JatePress, 
Szeged, 2013. 
 

BÁNDI Gyula: Környezetjog. Szent István Társulat, Budapest, 2014. 457. p 
 

 
 
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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Óravázlat 7.-12. 

A konzultáció és a kurzus adatai 

Időpont, hely: 2018. 09. 22. 8:00-12:00, JK 211 
Kurzus címe: Környezetvédelmi jog 
Kurzuskód: KVJES0XL/SZ 
Oktatók: Dr. Farkas-Csamangó Erika 

A konzultáció tárgya 

A foglalkozás célja a Környezetjog tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek felvázolása és a 
vizsgakövetelmények (beugró kérdések és tételsor) meghatározása.  

Az oktató prezentálja a környezetvédelmi engedélyek rendszerét, a környezeti elemek szerinti 
szabályozás közül a levegővédelem és klímavédelem témakörét, a víz környezetjogi 
védelmét, valamint a természetvédelmi jogot. 

Tematika 

A foglalkozás során az alábbi témaköröket ismerteti az oktató: 

I. Általános rész – a környezetvédelmi engedélyek rendszere (Tk. 89-106 o.) 
 
1. Az engedélyezés általános kérdései  
2. A környezetvédelmi engedélyek jogforrásai  
3. A környezethasználat engedélyezésének rendszere  
4. Intézmények, hatóságok az engedélyezési eljárásokban  
5. A környezeti hatásvizsgálati eljárás  
6. Az egységes környezethasználati engedély  
7. A környezetvédelmi felülvizsgálat intézménye  
8. A környezethasználat befejezésének szabályai  
 

 

II. Különös rész I. – a környezeti elemek szerinti szabályozás (Tk. 123-184. o.) 

A vízvédelem szabályozása 

1.  A vízvédelem jogforrásai  

2. A víz, mint védett 
jogtárgy  

3. A vízvédelem 
alapfogalmai  

4. A vízvédelem 
intézményi háttere  
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5. Vízvédelem szabályozása  

6. A vízhasználat engedélyezése és korlátozása, a vízjogi engedély és 
kötelezés  

7. A víz védelmének jogi eszközei  

 

A levegő és klíma védelme  

1. A levegővédelem jogforrásai  

2. A levegő, mint védett jogtárgy  

3. A levegővédelem alapfogalmai  

4. A levegővédelem intézményi háttere  

5. A levegő védelmének szabályozása  

6. A levegővédelmi engedélyezés  

7. Adatszolgáltatások  

8. A levegő védelmének jogi eszközei  

9. Az ózonréteg védelme  

10. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának szabályozása  

A természetvédelmi jog 

1. A természetvédelem jogforrásai  

2. A természet, mint védett jogtárgy  

3. A természetvédelem alapfogalmai  

4. A természetvédelem szabályozása  

5. A természetvédelem intézményi háttere  

6. A természetvédelmi engedélyezés  

7. Tulajdonjogi szabályok  

8. Felelősségi kérdések  

A konzultáció során az oktató az alábbi 
témakört nem mutatja be, annak elsajátítása 
önállóan, a tankönyvből szükséges: 

A föld védelme a környezetjogban (Tk. 112-
123. o.) 

Az épített környezet védelme (Tk. 184-194. 
o.) 
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Lényeges fogalmak és rendszertani kérdések 

 a környezetvédelmi engedélyek csoportosítása 
 a környezetvédelmi engedélyek alapjául szolgáló eljárások 
 a környezetvédelmi engedélyek típusai 
 integrált engedélyek 
 környezeti hatásvizsgálat fogalma 
 IPPC jelentése 
 környezetvédelmi felülvizsgálat esetei 
 földtani közeg fogalma 
 vizek csoportosítása, felszíni és felszín alatti víz fogalma 
 kármentesítés 
 vízjogi engedélyek 
 tartós környezeti károsodás 
 vízszennyezési bírság, csatornabírság, vízvédelmi bírság, FAVI bírság 
 környezeti levegő fogalma, klíma fogalma, ózon fogalma 
 emisszió és imisszió meghatározása 
 légszennyező források csoportosítása 
 szmoghelyzet megfogalmazása 
 üvegházhatású gázok és azok kibocsátása 
 emisszió-kereskedelmi rendszer lényege 
 természeti érték, természeti terület, táj fogalma 
 védetté nyilvánítási eljárás lépései 
 NATURA 2000 terület meghatározása 
 ex lege védelem 
 épített környezet fogalma 
 világörökség jegyzék 

Jogesetek 

A vízvédelem, levegővédelem és természetvédelem megértését és könnyebb elsajátítását 
hivatottak segíteni az ajánlott irodalomnál feltüntetett jogesetgyűjteményben található 
jogesetek. 

 

Kötelező irodalom 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Környezetjogi szabályozások. SZTE-ÁJK-Üzleti Jogi Intézet, 
Innovariant Kft. Kiadó, Szeged, 2017. 112-194. o. 
 

Ajánlott irodalom 

 
FARKAS CSAMANGÓ Erika 
(társszerzőként): Jogesetek az EU integráció 
és a környezeti jog köréből (társszerző: 
Ágoston Eszter, Miklós László). Szegedi 
Egyetemi Kiadó, JatePress, Szeged, 2013. 
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BÁNDI Gyula: Környezetjog. Szent István Társulat, Budapest, 2014. 457. p 
 
 
 
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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Óravázlat 13.-19. 

A konzultáció és a kurzus adatai 

Időpont, hely: 2018. 10. 06. 8:00-11:00, JK 211 
Kurzus címe: Környezetvédelmi jog 
Kurzuskód: KVJES0XL/SZ 
Oktatók: Dr. Farkas-Csamangó Erika 

A konzultáció tárgya 

A foglalkozás célja a Környezetjog tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek felvázolása és a 
vizsgakövetelmények (beugró kérdések és tételsor) meghatározása.  

Az oktató prezentálja a környezetet veszélyeztető tényezők közül a hulladékgazdálkodás jogát 
és a zaj elleni védelem szabályait. Egy új jogterület, az energiajog alapjait, végül pedig a 
környezetvédelem felelősségi rendszerét ismerteti. 

Tematika 

A foglalkozás során az alábbi témaköröket ismerteti az oktató: 

 

I. Különös rész II. – a környezetet veszélyeztető tényezők (Tk. 195-238. o.) 

Hulladékgazdálkodás joga  

1. Uniós szabályozási keret és a hazai jogforrások  

2. Védett jogtárgy és a szabályozás alapvető célja  

3. A hulladék fogalma  

4. Melléktermék fogalma  

5. Hulladékstátusz megszűnése  

6. A hulladékok csoportosítása  

7. Szektorális (hulladékgazdálkodási) alapelvek  

8. Hulladékgazdálkodási tevékenységek  

9. A hulladékgazdálkodás 
szereplőinek feladatai  

10. A hulladékgazdálkodás tervezése  

11. A hulladékgazdálkodási 
tevékenységekhez kapcsolódó kötelezettségek
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12. A veszélyes hulladékok magyar szabályozása  

13. Speciális szabályok egyes hulladékáramokra vonatkozóan  

14. A hulladékjog szankciórendszere  

A zaj és a rezgés elleni védelem  

1. A zaj és a rezgés elleni védelem jogforrásai  

2. A környezeti zaj és a rezgés, mint veszélyeztető tényező  

3. A zaj és rezgés elleni védelem alapfogalmai  

4. A zaj és rezgés elleni védelem intézményi háttere  

5. A zaj és rezgés elleni védelmének szabályozása  

6. A zaj és rezgésvédelem jogi eszközei  

 

II. Energiajog  (Tk. 251-264. o.) 

1. Energiajog tárgya 

2. Nemzetközi források  

3. EU energiapolitika és energiajog  

4. Magyar energiajog  

5. Energiatakarékosság, energiahatékonyság 

6. A megújuló energiaforrások szabályozása  

 

III. Felelősség a környezetért (Tk. 265-279.o.) 

1. Jogforrások  

2.Az ellenőrzések szabályai  

3. Intézkedések, kötelezések, korlátozások  

4. A közigazgatási felelősség  

5. A polgári jogi felelősség  

6. A büntetőjogi felelősség 

7. Az ügyész szerepe a környezet- és 
természetvédelemben  
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A konzultáció során az oktató az alábbi témakört nem mutatja be, annak elsajátítása önállóan, 
a tankönyvből szükséges: 

A sugárzások elleni védelem szabályai  (Tk. 238-247. o.) 

A veszélyes anyagok és technológiák szabályai (Tk. 247-250. o.) 

A Környezeti tárgyú szabálysértések (Tk. 280-281. o.)  

 

Lényeges fogalmak és rendszertani kérdések 

 a hulladék jogi fogalmának meghatározása 
 a hulladékok csoportosítása 
 hulladékhierarchia jelentése 
 veszélyes hulladék fogalmának meghatározása 
 melléktermék fogalma, elhatárolása a hulladéktól és alapanyagtól 
 hulladékgazdálkodási tevékenységek ismerete 
 EWC kód jelentése, jelentősége 
 környezeti zaj és rezgés fogalma, meghatározása 
 zajcímke jelentősége 
 Sugárzás csoportosítása 
 Radioaktív hulladék fogalma 
 Energiajog területei 
 Energiacímke jelentősége 
 Megújuló energiaforrások fogalma, RED irányelv 
 Környezetvédelmi bírság fogalma, bírságfajták 
 Környezet-és természet elleni bűncselekmények 

 

Jogesetek 

A hulladék fogalmának meghatározására, illetve mellékterméktől történő elhatárolására, zajos 
tevékenységekre, illetve a környezeti felelősség minden fajtájára találhatóak jogesetek az 
ajánlott irodalomnál feltüntetett jogesetgyűjteményben. 

Kötelező irodalom 

FARKAS CSAMANGÓ Erika: Környezetjogi szabályozások. SZTE-ÁJK-Üzleti Jogi Intézet, 
Innovariant Kft. Kiadó, Szeged, 2017. 195-281. o. 
 

Ajánlott irodalom 

FARKAS CSAMANGÓ Erika 
(társszerzőként): Jogesetek az EU integráció 
és a környezeti jog köréből (társszerző: 
Ágoston Eszter, Miklós László). Szegedi 
Egyetemi Kiadó, JatePress, Szeged, 2013. 
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BÁNDI Gyula: Környezetjog. Szent István Társulat, Budapest, 2014. 457. p 
 
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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Példatár 1.-6.  
Kurzus adatai 

Időpont, hely: 2018. 09. 08. 8:00-12:00, JK 211 
Kurzus címe: Környezetvédelmi jog 
Kurzuskód: KVJES0XL/SZ 
Oktatók: Dr. Farkas-Csamangó Erika 

1. Mely környezetjoghoz kapcsolódó alapfogalom meghatározása olvasható az 
alábbiakban? 

a) Egy ember vagy egy adott terület népességének a természetre gyakorolt hatását 
hektárban kifejező mutatószám. Az a föld - és vízterület, ami károsodás nélkül meg 
tudja termelni az aktuális életvitelünkhöz szükséges javakat (élelem, energia stb). 

b) Mindaz a magatartás, amely a környezet állapotát fenntartja, javítja. Olyan 
tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet 
veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk 
mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot 
helyreállítása. 

c) A föld, a levegő, a víz, a geológiai rétegek, a légkör és a világűr egyes elemei és ezek 
összessége. 

d) A környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése. A 
kibocsátásokra határértéket kell megállapítani. 

e) Úgynevezett harmadik generációs emberi jog, alapjog, amely legalábbis egyenrangú a 
többi értékkel. 

f) Azon normák összessége, amely az alapul fekvő jogviszonyokat komplex módon 
szabályozza, több jogág a közigazgatási jog, a nemzetközi közjog, a polgári jog, 
közreműködésével és vegyes módszerrel, azaz alapvetően közvetlen jogrendezéssel 
szabályozza. 

g) Az emberi tudomány, a kultúra, a műszaki fejlődés tárgyi emlékei, értékei. 
 

2. Válassza ki és karikázza be azon termékcsoportok betűjelét, amelyek termékdíj 
kötelesek! 

a.) az akkumulátor 
b.) az állati hulladék 
c.) a reklámhordozó papír 
d.)a csomagolószer 
e.) az építési és bontási hulladékok 
f.) az egyéb kőolajtermék 
g.) a hígítók és oldószerek 
h.) az elektromos, elektronikai 
berendezés 
i.) a hűtőközeg 
j.) a gumiabroncs 
k.) az egészségügyi hulladékok 
l.) az egyéb vegyipari termék 
m.)az irodai papír 
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3. A feladat a környezetjog kialakulására, fejlődésére vonatkozik. A megadott 
évszámokat párosítsa a felsorolt eseményekkel és ahol releváns, ott a helyszínekkel! 

a) 1995  A) Párizs 
b) 2004  B) Kiotó 
c) 1992  C) Rio de Janeiro 
d) 1996  D) Bécs 
e) 2015  E) Kiotó 
f) 1997  F) Stockholm 
g) 1985 
h) 1972 

 
1.) Elfogadták a hatályos magyar természet védelméről szóló törvényt. 
2.)  ENSZ első környezetvédelmi világkonferenciája. 
3.) Nemzetközi egyezmény az ózon védelméről. 
4.) Magyarország csatlakozik az EU-hoz. 
5.) Elfogadták a hatályos magyar környezetvédelmi törvényt. 
6.) Jegyzőkönyv az üvegház hatású gázok csökkentéséről. 
7.) ENSZ második környezetvédelmi  világkonferenciája. 
8.) Klímakonferencia: Klímavédelmi  megállapodás 2020 utánra. 
 
4. Csoportosítsa a környezetjogi alapelveket, töltse ki a táblázatot! (Egyes betűk 
szerepelhetnek mindkét helyen!) 

A magyar környezetvédelmi törvényben 
nevesített alapelvek 

EU alapelvek 

 
 
 
 
 

 

a) integráció alapelve 
b) elővigyázatosság alapelve 
c) megelőzés alapelve 
d) nyilvánosság elve 
e) fenntartható fejlődés elve 
f) magas szintű védelem elve 
g) tájékozódás, tájékoztatás elve 
h) forráselv 

i) együttműködés elve 
j) arányosság elve 
k) szennyező fizet elv (felelősség elve) 
l) helyreállítás alapelve 
m) szubszidiaritás alapelve 
n) tervszerűség elve 
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5. Mely környezetjogi alapelv meghatározása olvasható az alábbiakban? 

a) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy azon információkhoz hozzájusson, amelyek az öt 
körülvevő környezet, illetve egyes környezeti elemek állapotára vonatkoznak. Az 
említett információk közérdekű adatnak minősülnek, amit az állami szervek és az 
önkormányzatok kötelesek mindenki számára hozzáférhetővé tenni. 

b) A környezethasználó büntetőjogi, szabálysértési jogi, polgári jogi és közigazgatási jogi 
felelősséggel tartozik a környezetre gyakorolt hatásaiért. 

c) Az egyik legrégebbi alapelv a környezetvédelemben, a környezeti kár minimalizálását 
jelenti. 

d) Az elv a helyes cselekvési szint körültekintő megválasztásának követelményét jelenti. 
e) A környezeti követelményeket be kell építeni a társadalmi-gazdasági viszonyok 

alakítására irányuló, illetve azt eredményező minden tevékenységbe. 
f) A környezetben kárt vagy szennyeződést okozó fizesse meg a szennyezésnek, 

valamint a helyreállításhoz szükséges intézkedéseknek a költségeit. 
g) A szennyezést vagy a károk keletkezését helyben kell megelőzni ahelyett, hogy utólag 

próbálkoznánk meg hatásaik semlegesítésével: a környezetre gyakorolt hatásokat 
minden technikai tervezési és döntéshozatali folyamat lehető legkorábbi fázisában kell 
figyelembe venni. 

h) Ez az alapelv arra figyelmeztet, hogy kellő körültekintéssel elkerülhetőek a nem várt 
negatív következmények. 
 

6. Mely termékre nem lehet használni a magyar környezetbarát védjegyet? (Több válasz 
is lehetséges!) 
 

a.) Papírárú 

b.) Mosópor 

c.) Fejfájás csillapító tabletta 

d.) Szalámi 

e.) Bevásárló táska 

f.) Fűszerpaprika 

 

7. Nevezze meg, hogy melyik fogalmat 
takarják az alábbi meghatározások! 

a. ) A jelzés magyar, egy stilizált növényi 
ábra. 
 
b.) Az EU környezetbarát termékjelzése. 
1992-ben vezették be az Európai Unióban. 
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c.) A legrégebbi és legismertebb külföldi környezeti jel. 
 
d.) A termék árával együtt felszámított, annak visszaváltásakor a forgalmazónak, illetve 
visszaváltójának maradéktalanul visszafizetett díj. 
 
 
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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Példatár 7.-12.  
Kurzus adatai 

Időpont, hely: 2018. 09. 22. 8:00-12:00, JK 211 
Kurzus címe: Környezetvédelmi jog 
Kurzuskód: KVJES0XL/SZ 
Oktatók: Dr. Farkas-Csamangó Erika 

 

1. Környezetvédelmi engedélyek rendszere - Egészítse ki a hiányzó szavakkal! 

a) A környezeti hatásvizsgálati eljárás lezárásaként 
………………………………….engedély adható. 

b) ………………………………………..eljárás alapján környezetvédelmi működési 
engedély adható ki. 

c) Egységes környezethasználati eljárás alapján ……………………………….engedély 
adható. 

d) Jelentős környezethasználattal járó tevékenységek esetén: 
…………………………………………engedély szükséges. 

e) Átlagos környezethasználattal járó tevékenységek esetén: 
……………………………………………………………………………. engedély 
szükséges. 

f) Csekély jelentőségű környezethasználattal járó tevékenységek esetén: 
……………………………………………………………………engedély szükséges. 

 

2.) Mely vízvédelemhez kapcsolódó alapfogalom meghatározása olvasható az 
alábbiakban? 

a) A hó és jég formájában, a geológiai rétegekben és az élő szervezetek sokaságában 
folyamatosan változó tartalmú, minőségű víz. 

b) A rendszeres emberi fogyasztásra szolgáló, arra fizikai, kémiai, biológiai, toxikológiai 
és radiológiai szempontból alkalmas víz. 

c) Olyan víz, amelynek ásványi anyag tartalma jelentősen eltér az ivóvíztől, és amely 
természetes, felszín alatti közegből származik. 

d) Az ásványvíznek a bizonyítottan 
gyógyhatású, engedélyezett változata. 

e) A kifolyásnál (felszínen mért) 
legalább 30 Celsius fok hőmérsékletű, 
vagy melegebb, természetes felszín 
alatti vízadó rétegből származó víz. 

f) A föld felszínén lévő állóvíz (így 
különösen: tó, bányató, mocsár, 
tározó), vízfolyás (így például:  
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folyam, folyó, patak, ér, csatornák, időszakos vízfolyás, vízmosás) vize. 
g) Olyan helyreállítási intézkedés, amely a felszíni víz károsodásának enyhítésére, az 

eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a felszíni víz által 
nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására 
irányul. 

h) A földtani közeg, illetve a felszín alatti víz olyan károsodása, amely a természetes 
folyamat, vagy a beavatkozás révén, a záródokumentáció elfogadásától számított öt 
évnél tovább fennáll. 

i) Ez az engedély a vízgazdálkodási cél meghatározására, a környezetvédelmi feltételek 
előzetes meghatározására és a további tervezési munkára vonatkozik. 

j) A határértékek túllépése esetén kerül megállapítására, ha a kibocsátás közvetlenül a 
felszíni vízbe történik. 

 

3. Válassza ki és írja be a levegő és klímavédelemre vonatkozó helyes válasz betűjelét a 
szövegbe! 

A hatályos szabályozás kiemeli, hogy tilos a légszennyezés, valamint a levegő 
......................... bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely 
légszennyezettséget okoz. [Korm. rendelet 4.§.] A bűzzel járó tevékenység az 
.................................... alkalmazásával végezhető. A lakosságot zavaró bűz terhelés 
megállapítása...................... Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének 
megelőzése műszakilag sem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, 
........................ vagy megtiltható.  
Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett ................. 
nyílt téri égetése is tilos.  
A szálló porra bevezetett határértékek következtében a korábbiaknál gyakrabban válik 
indokolttá szmogriadó elrendelése a lakosság védelmében. Az intézkedéseknek két fokozata 
van, a ...................... és a tényleges korlátozásokkal járó ...................... 
A környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt megsértők részére, a jogsértő 
tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg 
................................... szab ki. 
Üvegházhatású gázok kibocsátásával járó, meghatározott létesítmények (üveggyártás, 
kerámiagyártás, papírgyártás, vegyipar, ásványanyag ipar, távhőtermelés, villamosenergia 
termelés, légközlekedés is 2010-től stb.) csak külön ....................... birtokában üzemeltethetők. 
Az üzemeltető a kibocsátást az engedély mellett ÜHG–egység (kvóta) birtokában folytathatja. 
Az ÜHG-egység dematerializált, immateriális forgalomképes ......................., melyhez az 
államtól részben ingyenesen, részben ................. révén lehet hozzájutni. Harmadik lehetőség, 
hogy vásároljon olyan üzemeltetőtől, akinek nincs szüksége a saját kvótáira. Tőzsdei ügyletek 
révén történik a vásárlás. A bírság 
megfizetésére tekintet nélkül, amennyiben az 
üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó a 
jelentési vagy hitelesítési kötelezettségének, 
vagy az ÜHG-egységek vissza-adására 
irányuló kötelezettségének részben vagy 
egészben nem tesz eleget, a hatóság az 
üzemeltető vagy a légi jármű üzembentartó 
nevét és a kötelességszegés tényét honlapján 
.................... 
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a.) lakosságot zavaró    g.) vagyoni értékű jog 

b.) levegőtisztaság-védelmi bírságot  h.) tájékoztatás  

c.) felfüggeszthető     i.) szubjektív 

d.) árverés      j.) kibocsátási engedély 

e.) elérhető legjobb technika (BAT)  k.) riasztás 

f.) nyilvánosságra hozza    l.) hulladék 

 
 

4. Töltse ki a táblázatot! 

Nemzeti Parkok Tájvédelmi körzet Természetvédelmi 
terület 

Magyar 
világörökség 

helyszín 
 
 
 
 
 

   

 
 

a) Őrség 
b) Tihany 
c) Szarvasi Arborétum 
d) Hortobágy 
e) Gemenc 
f) Aggtelek 
g) Mártély 
h) Hollókő 
i) Tokaj hegyalja 
j) Kiskunság 
k) Hévízi tó 
l) Pannonhalma 
m) Szelidi-tó 
n) Fertő-Hanság 
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5. Mely természetvédelmi fogalom meghatározása olvasható az alábbiakban? 

A. Tvt. vagy más jogszabály által védetté, fokozottan védetté nyilvánított - kiemelt 
természetvédelmi oltalomban részesülő - élő szervezet egyede, fejlődési alakja, 
szakasza, annak származéka, illetőleg az élő szervezetek életközösségei, továbbá 
barlang, ásvány, ásványtársulás, ősmaradvány. 

 
B. Külön jogszabályban meghatározott különleges madárvédelmi terület, különleges 

természetmegőrzési, és erre kijelölt terület, illetve az Európai Unió által jóváhagyott 
különleges természet-megőrzési, valamint kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 
terület. 

 
C. A földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá 

jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra 
jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a 
mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek. 

 
D. Az élővilág változatossága, amely magában foglalja az élő szervezetek genetikai 

(fajon belüli), valamint a fajok és életközösségeik közötti sokféleséget és maguknak a 
természeti rendszereknek a sokféleségét 

 
E. A földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye 

meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - 
mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást. 

 
F. Az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem változtatott, 

nagyobb kiterjedésű területe, melynek elsődleges rendeltetése a különleges 
jelentőségű, természetes növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és 
kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és természeti rendszerek 
zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, a kutatás és a pihenés elősegítése. 

 
G. Valamely különlegesen jelentős egyedi természeti érték, képződmény és annak 

védelmét szolgáló terület, továbbá minden védett forrás, víznyelő, kaptárkő, 
kunhalom, és a földvár 

6. Párosítsa a védett területeket a felsorolt 
leírásokkal! (Egy területi kategóriához 
több leírás is tartozhat!) 
 
a.)Természeti emlék 
b.) Természetvédelmi terület 
c.) Tájvédelmi körzet 
d.) Nemzeti park 



 
 
 
 

        EFOP-3.4.3 -16-2016-00014 projekt 

 

 
1.) Országos és helyi jelentőségű is lehet 
2.) Alapításuk miniszteri rendelettel történik 
3.) Különleges természeti értékekben gazdag, de viszonylag kisebb terület 
4.) Fák, fasorok, források, víznyelők, kunhalom 
5.) A legnagyobb kiterjedésű védett terület 
6.) Egy-egy nagyobb térség sajátos természeti tájait, ökoszisztémáit őrzi 
7.) Különlegesen jelentős, de kicsi kiterjedésű egyedi természeti érték 
8.) Lápok, szikes tavak 
9) A természet és az ember kölcsönhatásai eredményeként kialakult sajátos tájjelleg 
fenntartása 
10.) A, B, C jelű övezetei vannak 
 
7. A feladat a Nemzeti Parkokkal kapcsolatos. Írja az üres oszlopba a helyes adat, állítás 
tény sorszámát! (Minden sorba csak egy szám kerülhet!) 

  
 Hortobágyi Nemzeti Park  

Kiskunsági Nemzeti Park  

Bükki Nemzeti Park  

Aggteleki Nemzeti Park  

Fertő-Hansági Nemzeti Park  

Duna-Dráva Nemzeti Park  

Körös-Maros Nemzeti Park  

Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park 

 

Duna-Ipoly Nemzeti Park  

Örségi Nemzeti Park  

 
 

Adat, állítás, tény  

1. Területe barlangokban 
a leggazdagabb. 

2. Leggyakoribb madara 
az ugartyúk. 

3. Az erdő mellett nagy 
számban fordulnak elő 
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lápok is. 

4. Területén egyaránt 
megtalálható szikes tó és 
láp is. 

5. A hazánkban 
előforduló 16 kétéltű faj 
közül 13 itt található. 

6. Területén sok várrom 
található. 

7. Elsőként alapították. 

 

8. Területén található a 
Vörös Könyvbe is 
bejegyzett Tornai vértő. 

9. Területén 
megtalálhatók a 
gejzírkúpok. 

10. Szétszórtsága 
parkjaink közül a 
legnagyobb. 

 
 
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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Példatár 13 -19.  
Kurzus adatai 

Időpont, hely: 2018. 10. 06. 8:00-11:00, JK 211 
Kurzus címe: Környezetvédelmi jog 
Kurzuskód: KVJES0XL/SZ 
Oktatók: Dr. Farkas-Csamangó Erika 

 

1. A környezetet veszélyeztető tényezők (Hulladékgazdálkodás joga).  

Csoportosítsa a hulladékokat a megadott jellemzők szerint! Töltse ki a táblázatot! 

 

Eredet szerint Halmazállapot szerint Környezeti hatás szerint 

   

   

   

 

2. Mely hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó alapfogalom meghatározása olvasható az 
alábbiakban? 

 
a) Bármely, a hulladékkategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől 

birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. 
b) Az a hulladék, amely, vagy amelynek bármely összetevője, illetve átalakulás-terméke 

a vonatkozó jogszabályban meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével 
rendelkezik és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy azzal az 
élővilágra, az emberi életre veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése 
esetében károsító hatást fejt ki. 

c) A háztartásokból származó szilárd vagy folyékony hulladék, illetőleg a háztartási 
hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. 

d) A hulladék hasznosítási vagy ártalmatlanítási célú összeszedése, előzetes válogatása, 
rendszerezése a további kezelés számára. 

e) Abból a célból, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön lerakásra, a Hulladék törvény 
a lerakók üzemeltetőit ennek 
megfizetésére kötelezi. 

f) A hulladéknak a hulladékról szóló 
törvényben meghatározott gyűjtése, 
begyűjtése, szállítása - ideértve az 
országba történő behozatalt, onnan 
történő kivitelt, valamint az azon 
történő átszállítást -, előkezelése, 
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tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. 
g) A hulladék környezetre veszélyes tulajdonságainak mérséklését, megszüntetését célzó 

tevékenység. 
 

3. A környezetet veszélyeztető tényezők (Zaj és rezgés elleni védelem, sugárzások).  

Mit jelentenek az alábbi rövidítések? 

a) CE jelölés: 
b) dB/A: 
c) Hz: 
d) ADR: 
e) REACH: 
f) EWC kód: 

 

4. Energiajog. Jelölje meg az alábbi vegyületek közül az üvegházhatást okozó gázokat!  

a) szén-monoxid (CO)  

b) fluorozott szénhidrogének (HFC-k)  

c) perfluorkarbonok (PFC-k)  

d) xenon (Xe)  

e) nitrogén (N
2
)  

f) szén-dioxid (CO
2
)  

g) dioxinok (PCDD)  

h) kén-hexafluorid (SF
6
).  

i) higany (Hg)  

j) hélium (He)  

k) metán (CH
4
)  

l) dinitrogén-oxid (N2O) 
 

5. Mi nevezünk megújuló energiaforrásnak?  

a.) Olyan energiaforrást, amely bányászati tevékenység nélkül hozzáférhető, és nem fogy el 
soha. 
b.)Folyamatosan rendelkezésünkre álló 
energiahordozókat, amelyek állandóan 
megújítják az energiatermelési 
technológiákat. 
c.) Olyan energiaforrást, amely természeti 
folyamatok során folyamatosan rendelkezésre 
áll, vagy belátható időn belül újratermelődik. 
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6. Az alábbiak közül melyek megújuló energiaforrások?  
 

 Földgáz 
 Vízi energia 
 Feketeszén 
 Kőolaj 
 Biomassza 
 Geotermikus energia 
 Napenergia 
 Atomenergia 
 Szélenergia 

 

7. Csoportosítsa a felelősségi formákhoz a megadott kifejezéseket, töltse ki a táblázatot! 

 

Közigazgatási 
felelősség 

Polgári jogi felelősség Büntetőjogi felelősség Szabálysértési 
felelősség 

 
 
 
 
 

   

 

a) környezetkárosítás 
b) csendháborítás 
c) objektív 
d) fokozott veszéllyel járó tevékenység 
e) természetkárosítás 
f) környezetvédelmi bírságok 
g) veszélyes üzemi felelősség 
h) tevékenység korlátozása, felfüggesztése, tiltása 
i) csatornabírság 
j) hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 
k) határidő kitűzésével kötelezés 
l) helyszíni bírság kiszabása 
m) okozati összefüggés 
n) radioaktív anyaggal visszaélés 
o) Szmogriadó szabályainak mozgó 

légszennyező forrásokkal való 
megsértése, 

Jelen tananyag a Szegedi 
Tudományegyetemen készült az 
Európai Unió támogatásával. Projekt 
azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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Tesztsor 1.-6.  
 
Kurzus adatai 

Időpont, hely: 2018. 09. 08. 8:00-12:00, JK 211 
Kurzus címe: Környezetvédelmi jog 
Kurzuskód: KVJES0XL/SZ 
Oktatók: Dr. Farkas-Csamangó Erika 

 

1. Alapvetések, környezetjog, környezethez való jog - Igaz vagy hamis? 

a) A magyar környezetvédelmi törvény részletesen szabályozza a környezetvédelmet. A 
részletes, végrehajtási szabályok is ebben találhatóak.. 

b) Az ENSZ első környezetvédelmi világkonferenciáját Rio de Janeiroban rendezték 
meg. 

c) A Római Szerződésben már megtalálhatóak voltak a környezetjogi rendelkezések. 

d) A környezethez való jog harmadik generációs jog, alapjog. 

e) A környezetjog szabályozási tárgyai a védett környezeti elemek, melyeket óvni kell a 
veszélyeztető tényezőktől. 

f) A hatályos magyar környezetvédelmi törvény az 1996. évi LIII. törvény.  

g) Az ENSZ eddig három környezetvédelmi világkonferenciát rendezett meg. 

h) Az Európai Uniónak hat környezeti akcióprogramja van. 

i) Az Egységes Európai Okmány megteremtette a Közösség környezeti jogalkotásának 
jogalapját. 

j) A környezetjog szabályozási tárgyai a természetes környezeti elemek, mint például a 
föld, víz, levegő, élővilág. 

k) Magyarország 9 nemzeti parkkal rendelkezik, melyek közül első a Hortobágyi volt. 

 

2. Környezetjogi alapelvek, intézményrendszer – Igaz vagy hamis? 

a) A megelőzés alapelve az egyik legrégebbi alapelv a környezetvédelemben, a 
környezeti kár minimalizálását jelenti. 

b) A fenntartható fejlődés azt jelenti, 
hogy a természeti erőforrásokkal úgy 
kell gazdálkodnunk, hogy a jövő 
nemzedékek számára is 
fennmaradjon. 
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c) Az elővigyázatosság alapelve arra figyelmeztet, hogy elkerülhetőek a környezeti 
károk, ha a szennyezés forrását megkeressük. 

d) A szennyező fizet, vagy felelősség alapelve alapján a keletkezett károkért helyt kell 
állni,a környezethasználó vagy büntetőjogi, vagy polgári jogi, vagy közigazgatási jogi 
felelősséggel tartozik a környezetre gyakorolt hatásaiért.  Komplex módon nem lehet 
alkalmazni. 

e) A magas szintű védelem elve kikényszeríthető az EU Bírósága előtt. 

f) A vízvédelemért, vízgazdálkodásért a belügyminiszter felel. 

g) A Nemzeti Park Igazgatóságok természetvédelmi hatóságok. 

h) A Nemzeti Környezetvédelmi Programot a Kormány dolgozza ki, és az Országgyűlés 
fogadja el 6 évre. 

i) A parlagfű elleni közérdekű védekezést belterületen általában az önkormányzat 
jegyzője rendeli el. 

j) A környezetvédelemért a földművelésügyi miniszter felel. 

k) Télen a járdák síkosság-mentesítésére használható só. 

 

3. A környezetvédelem gazdasági eszközei– Igaz vagy hamis? 

 

a) Termékdíj köteles termékek a hígítók és oldószerek. 

b) A környezetbarát termékjelzés a környezet használat után fizetendő díjtétel. 

c) A vízterhelési díj az önkormányzat bevétele. 

d) A környezetvédelmi bírságok 100 %-a állami bevétel. 

e) Környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében a települési 
önkormányzat köteles környezetvédelmi alapot létrehozni. 

f) A környezetterhelési díjat határértéket meghaladó szennyezés (levegő, víz, talaj) 
esetén kell kiszabni. 

g) A napkollektorok és napelemek is 
termékdíjköteles termékek. 

h) A környezetterhelési díjat az 
önkormányzat jegyzője szedi be. 

i) A magyar környezetbarát 
termékjelzésre a védjegyhasználati jog 
5 évig érvényes. 
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j) A betétdíj minden esetben a termék árával együtt fizetett, és együtt feltüntetett költség. 

k)  Betétdíj kérhető és számolható el a zsák, rakodó lap, rekesz, láda, hordó, kanna, 
palack,cséve és a kartondoboz után. 

l) A termék visszaváltásakor a betétdíj összegét kötelező valamilyen termékre 
levásárolnia a vevőnek. 

m) A visszaváltás lehetőségét a forgalmazás helyén, legalább napi 6 óra időtartamban 
biztosítani kell. 

n) A betétdíjas termékek körét, a betétdíjak összegét a forgalmazás helyén folyamatosan 
fel kell tüntetni. 

o) A legalább 200 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó a forgalmazás helyén 
nem köteles a betétdíjas termék visszaváltását biztosítani. 

 
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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Tesztsor 7.-12.  
 
Kurzus adatai 

Időpont, hely: 2018. 09. 22. 8:00-12:00, JK 211 
Kurzus címe: Környezetvédelmi jog 
Kurzuskód: KVJES0XL/SZ 
Oktatók: Dr. Farkas-Csamangó Erika 

 

1. Környezetvédelmi engedélyek rendszere - Igaz vagy hamis? 

a) A környezetre jelentős, illetve várhatóan jelentős mértékben hatást gyakorló 
tevékenység megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. 

b) A felülvizsgálat minden esetben teljes körű. 

c) Egy tevékenység befejezése is környezetvédelmi engedélyhez kötött. 

d) Egy-egy környezethasználat folytatásához több engedély beszerzése is szükséges 
lehet. 

e) Az IPPC engedély csak határozott időre adható, minimum 5 évre. 

f) A környezetvédelmi engedély érvényessége öt év, de ettől eltérő időtartam is 
meghatározható, sőt határozatlan érvényességi idő is megállapítható. 

g) A hatásvizsgálati eljárás fontos mozzanata a közmeghallgatás intézménye. A 
közmeghallgatás tervezett helyszínét, időpontját annak megtartása előtt legalább 
harminc nappal nyilvánosságra kell hozni. 

h) Minden tevékenység tekintetében kötelező környezeti hatásvizsgálatot végezni. 

i) A környezetvédelmi engedélyezésre a kiemelt beruházások esetén a környezetvédelmi 
törvény szerint eltérő szabályozás vonatkozik. 

 

2.) A környezeti elemek szerinti szabályozás (vízvédelem, levegő és klímavédelem) - Igaz 
vagy hamis? 

a) A tartós környezeti kár a környezeti elemekben bekövetkezett hosszú időn keresztül 
fennálló károsodás. 

b) Az avar és kerti hulladék égetése 
minden esetben tilos. 

c) A háztartási eredetű kis mennyiségű 
papír és fahulladék háztartási 
tüzelőberendezésben külön engedély 
nélkül elvégezhető. 
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d) Az emisszió-kereskedelmi rendszer a hat üvegházhatású gáz kibocsátására került 
bevezetésre az unióban. 

e) A bűz kibocsátás minden esetben tiltott. 

f) A földművelésügyi miniszter a vízgazdálkodásért felelős miniszter. 

g) Az EU-ban el kell érni a felszíni vizek legalább jó minőségét az ötfokozatú skálán. 

h) Az EU kötelezettséget vállal arra, hogy 2020-ig 1990-hez képest legalább 30%-kal 
csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. 

 

3.) A környezeti elemek szerinti szabályozás (természetvédelem) - Igaz vagy hamis? 

a) Magyarország 10 nemzeti parkkal rendelkezik. 

b) A barlangok, források, kunhalmok, lápok, földvárak, víznyelők országos védettségű 
természeti értékek, melyek védetté nyilvánítási eljárással válnak védetté. 

c) A tájvédelmi körzet lehet országos és helyi jelentőségű védett terület is. 

d) Minden barlang védettségéhez védetté nyilvánítási eljárásra van szükség. 

e) Törvény erejénél fogva (ex lege) védett minden szikes tó. 

a) A természetvédelmi őrszolgálat kiszabhat helyszíni bírságot. 

b) A NATURA 2000 kizárólag élőhelyvédelmi célokat szolgál. 

c) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság számára bejelentés köteles 
tevékenység a legeltetés, fakivágás, kaszálás, nádaratás, növényvédőszer-használat 

d) Aki természeti területen - beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is - a 
természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a 
területet más módon szennyezi, tiltott helyen tartózkodik, engedély nélkül tüzet rak 
természetvédelmi szabálysértést valósít meg. 

e) A Nemzeti Park Igazgatóságok természetvédelmi hatóságok. 

 
 
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával. Projekt azonosító: 
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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Tesztsor 13.-19.  
Kurzus adatai 

Időpont, hely: 2018. 10. 06. 8:00-11:00, JK 211 
Kurzus címe: Környezetvédelmi jog 
Kurzuskód: KVJES0XL/SZ 
Oktatók: Dr. Farkas-Csamangó Erika 

 

1. A környezetet veszélyeztető tényezők (hulladékgazdálkodás joga, zaj és rezgés elleni 
védelem, sugárzás) - Igaz vagy hamis? 

a) Abból a célból, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön lerakásra, a hulladék törvény a 
lerakók üzemeltetőit hulladéklerakási járulék megfizetésére kötelezi. 

b) A hulladékgyűjtés közszolgáltatási díj mértékét az önkormányzat állapítja meg 
rendeletben és szedi be. 

c) A települési folyékony hulladékokra a hulladék törvényt kell alkalmazni. 

d) Egy adott anyag hulladékstátuszának elvesztése azt jelenti, hogy egy termék, anyag 
hulladékká vált, de a hasznosítás révén hasznosított termék lesz belőle.  

e) Hulladék fogalma a hulladéktörvény és a hulladék keretirányelv szerint: bármely tárgy 
vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, vagy megválni szándékozik. 

f) A hulladékgyűjtő tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási 
engedéllyel végzi. Az iskolai papírgyűjtés is ide tartozik, engedély nélkül nem 
végezhető. 

g) Az ingatlantulajdonos az ingatlanon képződött hulladékot az ingatlan területén köteles 
elkülönítetten (szelektíven) összegyűjteni. 

h) A radioaktív hulladékok a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatálya alá 
tartoznak. 

i) Hulladék engedély nélkül, közterületen történő jogellenes elhelyezése bűncselekmény, 
a Btk szerint büntetendő. 

j) Az atomenergia környezeti kérdéseit nem elsősorban a környezetjog, hanem az 
energiajog, ezen belül az atomenergia külön normái szabályozzák. 

k) A Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
(NHKV) gyűjti és szállítja el a 
hulladékot. 

l) Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az 
elsőfokú hatósági jogkört a területi 
környezetvédelmi hatóságok 
gyakorolják. 
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m) A háztartási és kültéri berendezéseken kerül feltüntetésre a zajcímke, amelyen a 
garantált zajszintet kell kötelezően feltüntetni. 

2. Energiajog - Igaz vagy hamis? 

a) Az európai energiapolitika célkitűzése a 2020-ig meghatározott ún. ’ 20-20-20’ 
kezdeményezés. 

b) A 2020-ig szóló célkitűzések tartalmazzák továbbá, hogy a folyékony gépjármű 
üzemanyagok esetében a bioüzemanyagok arányát 20%-ra kívánják növelni.  

c) Az épületek energiahatékonyságának tanúsítási rendszerét a tagállamoknak kell 
kidolgozniuk. 

d) A  passzív ház azonos a „közel nulla energiaigényű” épülettel. 

e) Európai Uniós irányelv kötelezi a háztartási gépek szállítóit, hogy tüntessék fel 
termékeiken azok energia és anyagfelhasználását. 

f) A hazai energiaellátás rendszerében a megújuló energia felhasználásánál a legnagyobb 
részarányt a vízenergia és a szélenergia teszi ki. 

3.) Felelősség a környezetért - Igaz vagy hamis? 

a) A Ptk. veszélyes üzemi felelősség szabályait kell alkalmazni a környezetveszélyeztető 
tevékenységgel okozott kár esetében. 

b) A természetvédelmi őrszolgálat kiszabhat helyszíni bírságot. 

c) Aki természeti területen - beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is - a 
természetvédelmi célokkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a 
területet más módon szennyezi, tiltott helyen tartózkodik, engedély nélkül tüzet rak 
természetvédelmi szabálysértést valósít meg. 

d) A polgári jogi felelősség érvényesítése nem zárja ki az összes többi, büntető, vagy 
szabálysértési, illetve a közigazgatási felelősség alkalmazását. A büntetőjogi 
felelősség érvényesítése sem zárja ki a polgári vagy a közigazgatási felelősséget. 

e) A környezetvédelmi közigazgatási felelősség szubjektív felelősség, azt a tevékenység 
megkezdése, folytatása, vagy felhagyása is megalapozza. 

f) A környezetvédelmi bírságot a környezet igénybevételi járulékon és a 
környezetterhelési díjon felül kell 
megfizetni. 

 

Jelen tananyag a Szegedi 
Tudományegyetemen készült az 
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FOGALOMTÁR  

1. – 6. 
 

Alapvetések, környezetjogi alapelvek, a környezetvédelem gazdasági eszközei 

Környezetjog Környezetjog: azon normák összessége, amely az alapul 
fekvő jogviszonyokat komplex módon szabályozza, több 
jogág a közigazgatási jog, a nemzetközi közjog, a polgári 
jog, közreműködésével és vegyes módszerrel, azaz 
alapvetően közvetlen jogrendezéssel szabályozza, 
ugyanakkor vitathatatlan a közigazgatási jog túlsúlya. 

Környezeti elem Környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, 
valamint az ember által létrehozott épített (mesterséges) 
környezet, továbbá ezek összetevői. 
Természetes környezeti elemek: a föld, a levegő, a víz, a 
geológiai rétegek, a légkör és a világűr egyes elemei és 
ezek összessége. 
Épített környezeti elemek: Az emberi tudomány, a kultúra, 
a műszaki fejlődés tárgyi emlékei, értékei. 

Környezetterhelés, 
környezethasználat, 
környezetkárosítás 

Környezetterhelés: valamely anyag vagy energia 
közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe. 
Például zaj kibocsátás, hulladék kijuttatása stb. 
 
Környezethasználat: a környezetnek vagy valamely 
elemének igénybevételével, illetőleg terhelésével járó 
tevékenység. Minden tevékenység, létesítmény, amely 
terheléssel/igénybevétellel jár. 
 
Környezetkárosítás: az a tevékenység vagy mulasztás, 
amelynek hatására környezetkárosodás következik be. 

Európai uniós környezeti 
alapelvek 

1. megelőzés és elővigyázatosság 
2. a magas szintű védelem elve 
3. forráselv 
4. a szennyező fizet alapelv 
5. az integráció alapelve 
6. szubszidiaritás elve 
7. arányosság elve 
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A magyar környezetvédelmi 
törvényben nevesített 
alapelvek 

1. megelőzés, elővigyázatosság és helyreállítás elve 
2. a felelősség és együttműködés alapelve 
3.tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság alapelvei 
 

BAT - Elérhető legjobb 
technológia 

A megelőzés érdekében a leghatékonyabb megoldást, 
valamint a külön jogszabályokban meghatározott 
tevékenységek esetében, az elérhető legjobb technikát 
(BAT: Best Available Technology) kell alkalmazni. Ez a 
műszaki értelemben vett technológiák mellett az 
alkalmazott tervezési, szervezési, megvalósítási, 
működtetési stb. megoldásokra is kiterjed. 

Fenntartható fejlődés A fenntartható fejlődés két szempontot kíván 
érvényesíteni: egyrészt a környezeti értékek megőrzését a 
jövő generáció számára, másrészt, hogy a természeti 
erőforrások és ökológiai rendszerek teherbíró és megújuló 
képességének keretein belül maradjon meg társadalmunk 
egyre gyorsuló ütemű technológiai fejlődése. 

Gazdasági eszközök 
csoportosítása 
 

A. Díjak és adójellegű befizetések, 

B. Támogatások, 

C. Felelősségi eszközök, 

D. Kibocsátási jogok, engedélyek kereskedelme, 

E. Felelősségbiztosítás, 

F. Környezetbarát termék megjelölése. 
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A környezet használata után 
fizetendő díjak, adó jellegű 
befizetések 
 

 

1. Termékdíj, 

2. Környezetterhelési díj, 

3. Igénybevételi járulék, 

4. Betétdíj, 

5. Letéti díj, 

6. Igazgatási szolgáltatási díj, 

7. Felügyeleti díj 

8. Energiaadó 
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Termékdíj, termékdíj-köteles 
termékcsoportok 

 

 környezetvédelmi termékdíj: egyfajta sajátos adó, 
amelyet a fogyasztó a termék árában fizet meg a 
kereskedőnek, illetve a kereskedőn keresztül a 
termelőnek, aki végül az államnak adja azt tovább, állami 
bevétel lesz. A szabályozás célja egy olyan rendszer 
kialakítása, amely elősegíti a többször felhasználható 
termékek szélesebb körű elterjedésének előmozdítását 
(újrahasználat), valamint növeli a hulladékhasznosítás 
mértékét.  

Termékcsoportok: 

 az akkumulátor; 

 a csomagolószer; 

 az egyéb kőolajtermék; 

 az elektromos, elektronikai berendezés; (ezen belül 
fotovoltaikus elemre, mint pl. napelemek, 
napkollektorok, adagoló automaták, rádiótelefon 
készülék stb.) 

 a gumiabroncs; 

 a reklámhordozó papír; 

 az egyéb műanyag termék; (pl. művirág) 

 az egyéb vegyipari termék; (pl. szappan, sampon) 

 az irodai papír. (pl. notesz, napló, dosszié) 



 
 
 
 

        EFOP-3.4.3 -16-2016-00014 projekt 

 

Környezetterhelési díj A díj a környezetbe történő anyag- és energia kibocsátás 
összes tömegének mérséklését kívánja elősegíteni azzal, 
hogy a kibocsátások teljes mennyiségéhez igazodó 
különös adónem. A méréssel, számítással meghatározható 
kibocsátások után kell díjat fizetni. 
A díjat a kibocsátott anyag és energia mennyisége 
határozza meg. Fajtái: levegő terhelési díj, vízterhelési díj, 
talajterhelési díj 

Környezetbarát termékjelzés Ökocímke, környezeti termékjelzés, környezetbarát 
védjegy megnevezéseket egyaránt használják a jelzésre. 
A jelzés célja:  
-fogyasztók tájékoztatása arról, hogy zöld terméket 
vásárol, 
-környezetbarát termékek fejlesztésének, előállításának és 
fogyasztásának elősegítése. 
Az ökocímke elnyeréséhez előre meghatározott életciklus-
elemzésen alapuló feltételrendszernek kell megfelelni. 

Környezeti management és 
audit rendszer (EMAS= Eco-
Management and Audit 
Scheme) 
 

Ez az első jogilag szabályozott rendszer, amely átfogóan 
kívánja szabályozni a környezeti menedzsmentet. A cél az 
volt, hogy a vállalatok számára olyan átfogó 
menedzsmentet alakítson ki, amely magában foglalja a 
szervezeti felépítést, a feladatok elosztásának gyakorlatát, 
a környezetpolitika kialakításának és végrehajtásának 
politikáját, gyakorlatát és forrásait. A rendszer 
legfontosabb eleme az auditálás (teljesítményértékelés). 
Ez három dolog vizsgálatára irányul: előírások betartása, 
megfelelő környezetirányítási rendszer, igazolható 
teljesítmény. 

 
 
 
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
 



 
 
 
 

        EFOP-3.4.3 -16-2016-00014 projekt 

 

 
FOGALOMTÁR  

7. – 12. 
 

A környezetvédelmi engedélyek rendszere, a vízvédelem szabályozása, a levegő és klíma 
védelme, a természetvédelmi jog 

Környezetvédelmi engedély A környezetvédelmi engedély:  
- a környezetvédelmi hatóság által kiadott integrált 
engedély (hatásvizsgálat alapján kiadott környezetvédelmi 
engedély, egységes környezethasználati engedély, 
környezetvédelmi működési engedély),  
- szektorális engedély, vagy  
- a környezetvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalása 
alapján más hatóság által kiadott engedély. 

A környezeti hatásvizsgálati 
eljárás alapján kiadott 
környezetvédelmi engedély 

A környezetvédelmi hatóság adja ki, amikor az 
engedélyezéshez környezeti hatásvizsgálat elvégzésére 
van szükség. Ez az engedély mindig a környezethasználat 
megkezdéséhez szükséges. A többi engedélyt (pl. építési, 
használatbavételi) megelőzően szükséges a megszerzése. 
A környezetvédelmi engedélyekben előírhatók a rendszeres 
mérések, vizsgálatok, megfigyelések, a határértékek, 
illetve a hatóság dönthet a hatáskörébe tartozó engedélyek 
megadásáról, ha annak feltételei fennállnak. 

Egységes környezethasználati 
engedély (IPPC, vagy 
magyarul EKHE)  

Ez az engedély a tevékenység megkezdéséhez, illetve 
folytatásához is szükséges. Az egységes 
környezethasználati engedélybe bele kell foglalni a 
hatóság hatáskörébe tartozó és külön jogszabályban előírt 
valamennyi engedélyt, vagyis ilyen esetben a 
kérelmezőnek nem kell a további engedélyek megszerzése 
miatt külön kérelmet benyújtania. 
 



 
 
 
 

        EFOP-3.4.3 -16-2016-00014 projekt 

 

Környezetvédelmi 
felülvizsgálat alapján kiadott 
környezetvédelmi működési 
engedély 

A már megkezdett tevékenység folytatásának, vagy 
megszüntetésének az engedélyezése. A felülvizsgálat 
olyan esetben is elrendelhető, amikor a környezethasználó 
környezetvédelmi engedélyre, vagy egységes 
környezethasználati engedélyre kötelezett tevékenység 
esetében engedély nélkül kezdte meg a tevékenységét. 
A felülvizsgálat két fajtája ismeretes: teljes körű, vagy 
részleges felülvizsgálat. 

Hatásvizsgálat A hatásvizsgálat alatt minden olyan eljárást értünk, 
amelynek során átfogóan vizsgálják a döntés környezeti 
hatásait. A környezetre jelentős hatást gyakorló 
tevékenységek várható környezeti hatásainak előzetes 
becslését jelenti. A környezeti hatásvizsgálatot a 
314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet mellékleteiben 
felsorolt esetekben, tevékenységeknél kell lefolytatni, 
annak összefoglalása a környezeti hatástanulmány lesz a 
kérelem melléklete. A rendelet meghatározza azon 
tevékenységek körét, amelyek tekintetében mindig kell 
környezeti hatásvizsgálatot végezni, továbbá 
meghatározza azon tevékenységek körét is, amelyek 
esetében a környezetvédelmi hatóság dönt arról, hogy 
szükség van-e elvégzésére. 

Földtani közeg Földtani közeg: a föld felszíne és az alatta elhelyezkedő 
természetes eredetű képződmények (a talaj, a 
mederüledék, a kőzetek, beleértve az ásványokat, ezek 
természetes és átmeneti formáit) 
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Vizek csoportosítása A felszíni és a felszín alatti vízkészlet szabad és lekötött 
formában fordul elő.  

A lekötött vízkészlet a hó és jég formájában, a geológiai 
rétegekben és az élő szervezetek sokaságában 
folyamatosan változó tartalmú, minőségű víz.  

A szabad vízkészlet az emberiség közös kincse, az 
államok alapfeladatainak körébe tartozó védett környezeti 
elem.  

Megkülönböztetjük a tengeri vizeket és az édesvizeket. 

Vizek fajtái 
Ivóvíz a rendszeres emberi fogyasztásra szolgáló, arra 
fizikai, kémiai, biológiai, toxikológiai és radiológiai 
szempontból alkalmas víz.  
 
Ásványvíz olyan víz, amelynek ásványi anyag tartalma 
jelentősen eltér az ivóvíztől, és amely természetes, felszín 
alatti közegből származik. Olyan természetes felszín alatti 
víztartóból vagy vízadóból származó víz, amelynek 
ásványi anyag tartalma jellemzően eltér a rendszeres 
emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíztől, és annak 
összetétele megfelel a vonatkozó jogszabályban 
meghatározott (így például biológiai, kémiai) 
határértékeknek. 
 
Gyógyvíz az ásványvíznek a bizonyítottan gyógyhatású, 
engedélyezett változata. 
 
Termálvíz a kifolyásnál (felszínen mért) legalább 30 
Celsius fok hőmérsékletű, vagy melegebb, természetes 
felszín alatti vízadó rétegből származó víz. 

 
Felszíni víz 

 

Felszíni víz: a föld felszínén lévő állóvíz (így különösen: 
tó, bányató, mocsár, tározó), vízfolyás (így például: 
folyam, folyó, patak, ér, csatornák, időszakos vízfolyás, 
vízmosás) vize. 
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Felszín alatti víz Felszín alatti víz: a terepfelszín alatt a földtani közeg 
telített zónájában (így különösen a földtani képződmények 
pórusaiban, hasadékaiban) elhelyezkedő víz.  

Kármentesítés A kármentesítés: olyan helyreállítási intézkedés, amely a 
felszíni víz károsodásának enyhítésére, az eredeti állapot 
vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a 
felszíni víz által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy 
azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul, így 
különösen olyan műszaki, gazdasági és igazgatási 
tevékenység, amely a veszélyeztetett, szennyezett, 
károsodott felszíni víz megismerése, illetőleg a 
szennyezettség, károsodás és a kockázat mértékének 
csökkentése, megszüntetése, továbbá monitorozása 
érdekében szükséges.  

A kármentesítés az a tevékenység, amely a felszín alatti 
víz, vagy földtani közeg bekövetkezett károsodásának 
enyhítését, az eredeti, vagy ahhoz közeli állapot elérését 
szolgálja. 

A kármentesítés szakaszai: 

a) tényfeltárás, amely felderítő és részletes 
vizsgálatból állhat, 

b) beavatkozás, 

c) az a) és b) pontok során folytatott monitoring. 

 
Tartós környezetkárosodás Tartós környezetkárosodás, a földtani közeg, illetve a 

felszín alatti víz olyan károsodása, amely a természetes 
folyamat, vagy a beavatkozás révén, a záródokumentáció 
elfogadásától számított öt évnél tovább fennáll. 
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Vízszennyezési bírság, 
csatornabírság, vízvédelmi 
bírság, FAVI bírság 

Vízszennyezési bírság: A határértékek túllépése esetén 
vízszennyezési bírság megállapítására kerül sor, ha a 
kibocsátás közvetlenül a felszíni vízbe (vagy üzemi 
csatornába) történik. 

Csatornabírság: Vízszennyező anyagnak küszöbérték 
fölötti kibocsátása vagy a szolgáltatói szerződésben a 
küszöbérték fölött egyedileg befogadásra vállalt és a 
vízvédelmi hatóság által engedélyezett koncentráció 
szintje fölötti kibocsátása után csatornabírságot kell 
megállapítani és kiszabni. Tehát abban az esetben ha 
közcsatornába bocsátják a  kibocsátási határértéket 
meghaladó koncentrációjú szennyvizet, csatornabírságot 
kell fizetni. 

Vízvédelmi bírság: a vízvédelmi hatóság állapítja meg és 
szabja ki jogellenes magatartás elkövetéséért. 

FAVI bírság: A környezethasználót a környezetvédelmi 
hatóság adatszolgáltatásra, az engedély beszerzésére, ezek 
hiányában a felszín alatti közeget veszélyeztető, 
szennyező tevékenység korlátozására kötelezheti. 
Bekövetkezett szennyezés, károsodás, adatszolgáltatás 
elmulasztása esetén e bírság kiszabása lehetséges. 

Környezeti levegő 
Környezeti levegő: a környezetjog általában a légkör 
egészét érti. 

Emisszió, imisszió 
Levegőterhelés (emisszió): a légszennyező anyag 
levegőbe juttatása 
 
Levegőterheltségi szint (immisszió:) a levegőben 
valamely légszennyező anyag koncentrációja vagy a 
légszennyező anyag adott időtartam alatt felületekre 
történt kiülepedése. 
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Légszennyező forrás 
Légszennyező forrás: levegőterhelést okozó helyhez 
kötött vagy mozgó forrás. A helyhez kötött lehet 
pontforrás, vagy diffúz forrás, vagy vonalforrás. 

Szmoghelyzet 
Szmoghelyzet: kedvezőtlen meteorológiai viszonyok 
között, több forrásból származó szennyezőanyag-
kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és 
nagy területen meghaladja egy vagy több légszennyező 
anyag tájékoztatási, vagy riasztási küszöbértékét. 

Kibocsátási egység 
Kibocsátási egység: az ÜHG törvény szerinti 
kötelezettségek teljesítésére az I. melléklet I-XXI. 
pontjában meghatározott tevékenységet folytató 
létesítmény által felhasználható, egy tonna széndioxid-
egyenérték meghatározott időn belül történő kibocsátását 
lehetővé tevő forgalomképes vagyoni értékű jog. 

Natura 2000 terület 
Natura 2000 terület: (európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű terület): külön 
jogszabályban meghatározott különleges madárvédelmi 
terület, különleges természetmegőrzési, és erre kijelölt 
terület, illetve az Európai Unió által jóváhagyott 
különleges természet-megőrzési, valamint kiemelt 
jelentőségű természetmegőrzési terület. 

Kettő irányelv rendelkezései képezik a Natura 2000 
hálózat alapját (Madárvédelmi és élőhelyvédelmi 
irányelv). Területe a Madárvédelmi Irányelv alapján 
kijelölt Különleges Madárvédelmi Területekből és az 
Élőhelyvédelmi Irányelv alapján kijelölt Különleges 
Természet-megőrzési Területekből áll. A Natura 2000 
rendszer független a tagállami államhatároktól. 
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Természeti érték, természeti 
terület, táj 

Természeti érték: a természeti erőforrás, az élővilág és a 
fennmaradásához szükséges élettelen környezete, valamint 
más természeti erőforrásnak nem minősülő környezeti 
elem, beleértve a védett természeti értéket is. 
 
Természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet 
elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek. 
A táj: a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes 
felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti 
értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az 
emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol 
kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a 
mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek. 

Védett természeti terület fajtái 
 nemzeti park,  

 tájvédelmi körzet,  

 természetvédelmi terület,  

 természeti emlék. 

Ex lege védelem 
A törvény erejénél fogva védelem alatt áll  valamennyi 
forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, 
földvár. [Tvt. 23.§ (2) bek.] Ezek országos 
jelentőségűeknek minősülnek. 

Épített környezet fogalma 

 

Épített környezet: a környezet tudatos építési munka 
eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített 
(mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és a 
közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja. 

 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió 
támogatásával. Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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FOGALOMTÁR  

13. – 19. 
 

Hulladékgazdálkodás joga, zaj és rezgés elleni védelem, Energiajog, Felelősség a 
környezetére 

Hulladék jogi fogalma Hulladék:  
A keretirányelv szerint a hulladék: „olyan anyag vagy 
tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik 
vagy megválni köteles.” 
 
A magyar környezetvédelmi törvény (Kvt.) szerint: a 
hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem 
kiterjed mindazon anyagokra, termékekre, amelyeket 
tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően nem tud, 
vagy nem kíván felhasználni, illetve amely azok 
használata során keletkezik. [Kvt. 30.§ (1) bek.] 
 
A magyar hulladéktörvény (Ht.) szerint: 
„bármely tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, 
megválni szándékozik, vagy megválni köteles.” [Ht.2 §. (1) 
bek. 23. pont] 

Hulladékhierarchia Hulladékhierarchia: törekedni kell arra, hogy  
 elsődlegesen megelőzzék a hulladék keletkezését, 

  másodsorban az el nem kerülhető „hulladékot” 
előkészítsék az újrahasználatra (pl. javítás, 
tisztítás, bontás),  

 harmadsorban biztosítsák az újrafeldolgozást (pl. 
anyag kinyerése, nyersanyag előállítás) 

  negyedsorban egyéb úton valósítsák meg a 
hasznosítást, (például energetikai hasznosítás 
útján), s végül pedig  

 garantálják a keletkezett, újra már nem 
hasznosítható hulladék ártalmatlanítását. 
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Melléktermék A Ht. szerint melléktermék:  valamely anyag vagy tárgy, 
amely olyan előállítási folyamat során képződik, 
amelynek elsődleges célja nem az ilyen anyag vagy tárgy 
előállítása és  

- további felhasználása biztosított, 

- előállítását követően közvetlenül felhasználható, 

- előállítási folyamat szerves részeként állítják elő, 

- a környezetet és az emberi egészséget hátrányosan 
nem érinti, 

- további használata jogszerű, azaz meghatározott 
módon történő felhasználása tekintetében az anyag 
vagy tárgy megfelel a termékre, a környezet- és 
egészségvédelemre vonatkozó összes jogszabályi 
előírásnak. 

 
Hulladékgazdálkodási 
tevékenységek 

A Ht. szerint hulladékgazdálkodási tevékenységek: 

a.) hulladék gyűjtése; 

b.) hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása; 

c.) hulladék hasznosítása; 

d.) hulladék tárolása; 

e.) hulladék ártalmatlanítása; 

f.) hulladék behozatala, kivitele és átszállítása. 
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Veszélyes hulladék 
 

A veszélyes hulladék általános fogalma Ht. szerint: 
„veszélyes hulladék az 1. számú mellékletben 
meghatározott veszélyességi jellemzők legalább egyikével 
rendelkező hulladék. [Ht. 2.§ (1) bek. 48.pont] 
A 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, azaz a 
hulladékjegyzék szerint: a hulladékjegyzékben *-gal jelölt 
EWC kódszámú hulladékok veszélyes hulladéknak 
minősülnek. 
A Ht. szerint továbbá veszélyes hulladék: 

 az a hulladék, amely a hulladékjegyzékben 
veszélyes hulladékként szerepel, és megfelel a 
fenti fogalommeghatározásnak; 

 a hulladék, ha az nem veszélyes hulladékként 
szerepel a hulladékjegyzékben, de a 
környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy 
rendelkezik az 1. mellékletben meghatározott 
veszélyességi jellemzők valamelyikével. Az ilyen 
ismeretlen összetételű és a hulladékjegyzékben 
közelebbről meg nem határozott típusú hulladékot 
a környezetvédelmi hatóság döntéséig veszélyes 
hulladéknak kell tekinteni. (elővigyázatosság 
környezetjogi alapelve); 

 amelyek ugyan a hulladéklistákon nem 
szerepelnek, de valamely veszélyességi 
jellemzővel rendelkeznek. [Ht. 55.§]   

 
Környezeti zaj Környezeti zaj: a levegőnek olyan mértékű és minőségű 

nyomásingadozása, amely a védendő környezetben 
észlelhető.  
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Környezeti rezgés Környezeti rezgés: környezeti rezgésforrástól származó, a 
szilárd test olyan mértékű és minőségű ismétlődő 
rugalmas alakváltozása, amely a védendő környezetben 
levő épület szerkezetén keresztül hat az ott tartózkodó 
emberre. 

Zajcímke 
 
Zajcímke: a garantált zajszintet tartalmazó felirat, melyet 
a megfelelőségi jelölés mellett kell elhelyezni 

Sugárzások csoportosítása, 
ionizáló, nem ionizáló sugárzás 

A sugárzásvédelem szempontjából a sugárzásokat 
feloszthatjuk ionizáló és nem ionizáló sugárzásokra. 
 
Ionizáló sugárzások az ionizáló sugárzások a velük 
kölcsönhatásba kerülő anyagokat úgy roncsolják, hogy 
abban elektromos töltéssel rendelkező részeket keltenek. 
(A semleges molekulákat, atomokat pozitív ionokra és 
negatív elektronokra szakítják szét.) Ilyen a radioaktív és a 
röntgensugárzás. 
 
Nem ionizáló sugárzások energiája az előzőnél kisebb, 
ezért ezek nem képesek ezt a hatást kiváltani. A 
lakókörnyezetünkben előforduló nem ionizáló sugárzások 
biológiai-egészségügyi hatása sokkal kisebb mértékű és 
bizonytalan mint az ionizáló sugárzásoké. 

Radioaktív hulladék Radioaktív hulladék: további felhasználásra már nem 
kerülő radioaktív anyag, amely sugárvédelmi jellemzők 
alapján nem kezelhető közönséges hulladékként. Nem 
tartoznak a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
hatálya alá. A radioaktív hulladékok átmeneti tárolásának 
és végleges elhelyezésének kérdéseiről, valamint az ipari 
tevékenységek során bedúsuló, a természetben előforduló 
radioaktív anyagok sugáregészségügyi kérdéseiről az 
egészségügyi miniszter hozott végrehajtási rendeletet. Ez 
a 47/2003. (VIII. 8.) ESzCsM rendelet. 
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Megújuló energiaforrások Megújuló energiaforrások azok a nem fosszilis és nem 
nukleáris energiaforrások, amelyek hasznosítása közben a 
forrás nem csökken, hanem azonos ütemben 
újratermelődik, vagy megújul. Felhasználhatók 
hőtermelésre (fűtés-hűtés), villamosenergia termelésre, 
valamint a közlekedési szektorban 
üzemanyagként.Megújuló energiaforrások: a szél, a nap, a 
geotermikus energia, vízenergia, árapály energia, 
biomassza, biogázok energiája. 

A környezet és természet elleni 
bűncselekmények 

A Btk. „A környezet és természet elleni bűncselekmények” 
címszó alatt tizenegy tényállással biztosítja kimondottan a 
környezet és természet büntetőjogi védelmét. Három fő 
kerettényállás: 

 környezetkárosítás,  

 természetkárosítás,  

 hulladékgazdálkodás rendjének megsértés. 
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