LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELMI ELJÁRÁS
Az ügy rövid leírása:
Tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése,
továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A
légszennyező forrás létesítésekor és működése során levegővédelmi követelmények
megállapítása és alkalmazása szükséges. A levegővédelmi követelmények
teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala jár el
első fokon:
a) a legfeljebb 500 kW/hth névleges bemenő hőteljesítményű, háztartási és
közintézmény tüzelőberendezés forrásával,
b) a legfeljebb 140 kW/hth névleges bemenő hőteljesítményű, nem az a) pont
szerinti kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával,
c) az egy háztartásban élő személy(ek) mindennapi szükségleteinek
kielégítésére, otthona fenntartására szolgáló tevékenység és az ahhoz
használt berendezés forrásával,
d) a nem gazdasági tevékenység keretében végzett tevékenység okozta
bűzterheléssel, és
e) a nem gazdasági tevékenység keretében működő diffúz légszennyező
forrással
(hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban
foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése. Nyílt téri égetésnek
minősül, ha a hulladék elemi kár kivételével bármilyen okból kigyullad. Lábon álló
növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt
téri égetése.) kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben.
A járási hivatal, mint környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt
megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet részére, a jogsértő tevékenység megszüntetésére, illetve a mulasztás
pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha jogszabály másként nem rendelkezik levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.
A járási hivatal, mint környezetvédelmi hatóság a bírság kiszabása során
a) a mulasztás körülményeit,
b) a kötelezettségszegés súlyosságát, és
c) a kötelezettségszegés időtartamát és ismétlődését veszi figyelembe.
A járási hivatal, mint környezetvédelmi hatóság
a) a bűzzel járó tevékenység elérhető legjobb technikától eltérő üzemeltetése
esetén,
b) az előírt bűzcsökkentő műszaki követelmények be nem tartása esetén, vagy
c) ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése
műszakilag nem biztosítható, a bűzterhelő tevékenységet korlátozza,
felfüggeszti vagy megtiltja.

Levegővédelemmel kapcsolatos bírságok kiszabása
A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Kormányrendelet 34.§ szerint:
(1) A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság a
levegővédelmi követelményt megsértő természetes és jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet részére, a jogsértő tevékenység
megszüntetésére, illetve a mulasztás pótlására való kötelezéssel egyidejűleg, - ha
jogszabály másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.
(2) A levegővédelmi követelmények megsértésének eseteit és az azokhoz
kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértékét a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság a
bírság kiszabása során
a) a mulasztás körülményeit,
b) a kötelezettségszegés súlyosságát, és
c) a kötelezettségszegés időtartamát és ismétlődését veszi figyelembe.
(4) A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmi hatóság a (3)
bekezdés
szerinti
körülmények
mérlegelésével
a
bírság
összegét
kötelezettségszegésenként legfeljebb 75%-kal csökkentett összegben állapíthatja
meg.
Levegővédelemmel kapcsolatos bírságok mértéke
A levegő védelméről szóló 306/2010.(XII.23.) Kormányrendelet 9. melléklete szerint:
A
17.
18.

Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve
engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése;
Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve
engedély nélkül a nyílt téren történő égetése;

B
300 000 Ft
100 000 Ft

Jogosultak köre
A közigazgatási hatósági eljárási jogszabályban meghatározott ügyfél (a természetes
vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek
jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak).
Az ügyintézéshez szükséges iratok
Nincs formanyomtatvány. A tényállás tisztázását könnyítő bizonyítékok bemutatása.
Az eljárás költsége
A hivatalból indult eljárás illetékmentes, A kérelemre induló alapeljárás illetéke 5000
forint, melyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107. számú illetékbevételi
számlájára kell megfizetni.
Jogorvoslat lehetősége
Az elsőfokú döntés ellen a Kiskunfélegyházi Járási Hivatalnál benyújtott
fellebbezéssel lehet élni, hivatalból indult vagy folytatott környezet- és
természetvédelmi, illetőleg vízgazdálkodási ügyben kötelezettséget megállapító
eljárásokban hozott határozat esetén a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

Az ügyre vonatkozó jogszabályok
 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény
 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény
 a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
 az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény
 6/2011. (I. 14.) VM rend a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött
légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabályokról
 306/2010 (XII. 23.) Kormányrendelet a levegő védelméről
 120/1999 (VIII.6) kormányrendelet a vizek és közcélú vízi létesítmények
fenntartására vonatkozó feladatokról
 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett
életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról
 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
kiadásáról
 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kW th és az ennél nagyobb, de 50
MW th-nál
kisebb
névleges
bemenő
hőteljesítményű
tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási
határértékeiről
 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határétékeiről
Az ügyintézéssel kapcsolatos további tájékoztatás kérhető:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Tatabányai Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
E-mail.: kornyezetvedelem@komarom.gov.hu;
Tel: 06-34-795-888, 06-34-517-194;
Készenléti telefon (éjjel nappal hívható): 06-70-436-3331

