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3. Lecke 

A környezetvédelem szabályozása 



Fontosabb kormányrendeletek 

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: Vízügyi hatóságok 

kijelölése 

 

• A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben 

vízügyi hatóságként a felügyelőséget jelöli ki. 

• Vízügyi hatóságként - ha e rendelet másként nem 

rendelkezik - a felügyelőség jár el. 



Fontosabb kormányrendeletek 

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: Igazgatási 
szervek kijelölése 

Környezetvédelmi igazgatási szervek: 

• felügyelőség és igazgatóság 

• környezetvédelmi igazgatási szervként a 
felügyelőség jár el 

Vízügyi igazgatási szervek: 

• VKKI és igazgatóság 

• vízügyi igazgatási szervként az igazgatóság jár 
el 



Fontosabb kormányrendeletek 

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet: Szakhatóságok 
kijelölése 

Környezetvédelmi szakhatóságok: 

• OKTVF és felügyelőség 

Természetvédelmi szakhatóságok: 

• miniszter, OKTVF, felügyelőség, fővárosi 
főjegyző, 

• települési önkormányzat jegyzője 

Vízügyi szakhatóság: 

• felügyelőség 



A környezetszabályozás eszközei 

 

• direkt (közvetlen/állami) szabályozóeszközök 

• közgazdasági (piaci) eszközök 

• önkéntes (vállalati) eszközök 

• meggyőzés  



Direkt szabályozás 

Megvalósítása hatósági 

kényszerítő eszközökkel 

történik, mint: 

• tiltás 

• engedélyeztetési eljárás 

• normák állítása 

  



Közgazdasági (piaci) eszközök 

 Megvalósítása a piaci 

szereplők közgazdasági 

eszközökkel való 

ösztönzésével történik 



Közgazdasági ösztönzés 
• környezetvédelmi díjak: kibocsátási vagy 

 környezetterhelési díjak, termékdíjak, betétdíjak, 

 szolgáltatási, felhasználási díjak 

• piaci engedélyek (szennyezési jogok): 

 buborékpolitika, emisszió kiegyenlítési rendszer, 

 emissziós bankügyletek, együttes szennyezés 

 kibocsátás, módosult alkalmazások 

• végrehajtási ösztönzők: adómentesség 

• támogatások: kedvezményes kölcsönök, juttatások  

• környezeti felelősségbiztosítás: kötelező, önkéntes 



Hazai piaci szabályozás 

Hazánkban alkalmazott környezetvédelmi díjak 

• termékdíj 
egyéb kőolajtermékek, gumiabroncsok, hűtőberendezések 

(légkondicionálók, hűtő-, fagyasztógépek stb.), hűtőközegek, 

akkumulátorok, reklámhordozó papírok, elektromos és elektronikai 

berendezések, csomagolások, kereskedelmi csomagolások 

(italcsomagolások, műanyag bevásárló-reklám táskák) 

• betétdíj 

• környezetterhelési díj 
talajterhelési díj, vízterhelési díj 

• igénybevételi járulék 
pl. vízkészletjárulék 



Önkéntes (vállalati) eszközök 
 A környezeti tudatosság és felelősség beépítése a 

vállalati döntéshozatali és termelési folyamatokba 

amely elsősorban a környezettudatos fogyasztók 

megnyerésén keresztül hozza meg a hasznát. 

Egyéb előnyök: 

•  piaci rugalmasság 

•  eredményorientáltság 

•  az EU környezetszabályozási gyakorlatában 

 felértékelődik a szerepe (ld.: ISO 14001, EMAS) 



Kérdések a leckéhez 

• A környezetszabályozás eszközei 

• A hazánkban alkalmazott környezetvédelmi díjak 

 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


