
A környezet- és természetvédelem 

aktuális kérdései

IV. Katonai Hatósági Konferencia

Balatonakarattya, 2017. május 3-4. 

Dr. Nemes Gábor

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Szolnoki Járási Hivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály



"Azt hiszem bolygónk immunrendszere    

igyekszik megszabadulni az embertől."

Kurt Vonnegut



Hatóságok kijelölése I.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 
ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 
(továbbiakban R.) 9. § (1) A Kormány környezetvédelmi hatóságként

• a) a minisztert,

• b) a Pest Megyei Kormányhivatalt,

• c),

• d) a megyei kormányhivatal járási hivatalát,

• e) az OMSZ-t,

• f) a főpolgármestert,

• g) a polgármestert,

• h) a fővárosi főjegyzőt,

• i) a települési önkormányzat jegyzőjét,

• j) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét 

jelöli ki.



Hatóságok kijelölése II.

13. § (1) A Kormány természetvédelmi 

hatóságként

– a) a minisztert,

– b) a Pest Megyei Kormányhivatalt,

– c) a kormányhivatal járási hivatalát,

– d) a fővárosi főjegyzőt,

– e) a települési önkormányzat jegyzőjét

jelöli ki.



Szakterületek

• Hulladékgazdálkodás

• Természet-tájvédelem

• Levegőtisztaság-védelem

• Zaj-rezgésvédelem



Hulladékgazdálkodás I.

„Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, 

hanem azért is, amit nem tesz meg.”

Prótagorasz



Hulladékgazdálkodás II.

• Magyarországon évente közel 74 millió tonna 

hulladék keletkezik, ebből körülbelül 50 millió tonna 

az ipari, mezőgazdasági vagy más gazdasági 

tevékenységből származó termelési hulladék. 

• Termelési hulladékokon belül megközelítőleg 4 

millió tonna az évenként keletkező veszélyes 

hulladék mennyisége. 

• A települési hulladékokból évente 20 millió tonna a 

folyékony, 4 millió tonna a szilárd halmazállapotú. 



Hulladékgazdálkodás III.

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének 
általános szabályairól

• 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

• 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes 
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek 
részletes szabályairól

• 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az 
építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól 



Hulladékgazdálkodás IV.

Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes 
rendelet részletezi az építési, illetve bontási tevékenység 
megkezdése előtti építtetői adatszolgáltatási kötelezettséget.

A kivitelezés során várhatóan keletkező veszélyes 
hulladékok (azbeszt tartalmú hullámpala, festékes-olajos 
göngyölegek) és nem veszélyes hulladékok (kitermelt, 
szennyezett föld és kövek, betonhulladék, csomagolási 
hulladékok stb.) megnevezését, EWC számát, mennyiségét
meg kell adni.

[A hulladékjegyzékről a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 
szól] 



Hulladékgazdálkodás V.

A használatbavételi engedélyezés során be kell 
benyújtani a környezetvédelmi hatóság felé a 
kivitelező nyilatkozatát a munkák során keletkezett 
valamennyi hulladék további sorsáról és meg kell 
küldeni a hulladékok (pl: festékes doboz, festékes 
rongy, olajos rongy, veszélyes anyaggal szennyezett 
göngyöleg, spray flakon, építési-bontási törmelék, 
csomagolóanyagok stb.) ártalmatlanítására, 
elhelyezésére vonatkozó bizonylatokat, melyeken 
szerepeljen az átadó és az átvevő neve, címe, 
telephelyének címe, az átvett hulladék megnevezése 
és mennyisége. 



Hulladékgazdálkodás VI.

A 2013. január 1-től hatályos Ht.

1.§ (3) e) pontja szerint: nem terjed ki a törvény

hatálya a szennyezetlen talajra és más, természetes

állapotában meglévő olyan anyagra, amelyet

építési tevékenység során termelnek ki, és azt a

kitermelés helyén természetes állapotában

építési tevékenységhez használják fel. (Kérjük

vegyék figyelembe, hogy a „kitermelés helye”

konkrétan a beruházás helyszínét jelenti, az

annak megfelelő helyrajzi számmal!)



Hulladékgazdálkodás VII.

Külön felhívjuk a figyelmet a 41/2000. (XII. 20.)

EüM-KöM együttes rendeletben foglaltakra, mely 

szerint az azbesztcement sík- és hullámpala 

felhasználása 2005. január 01. után tilos, így ezen 

típusú veszélyes hulladéknak  engedéllyel rendelkező  

kezelő részére történő átadásáról megfelelő 

bizonylatolás mellett gondoskodni szükséges! Ezért a 

bontást követően ezen hulladékról külön elszámolást 

is kérünk!



Természet-tájvédelem I.

„Vendég vagy a természetben -

viselkedj!„

- graffiti 



Természet-tájvédelem II.

Jogszabályok:

• 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

• 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről

• 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekkel érintett földrészletekről



Természet-tájvédelem III.

A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet
tartalmazza a NATURA 2000 területek
település – helyrajzi számos listáit. A 
rendeletben szereplő ingatlanok a „Naturások” 
és nem a tulajdoni lap keletkezteti a jogi 
jelleget!

NATURA 2000 érintettség esetén a folytatni 
kívánt tevékenységet a 275/2004. (X. 8.) 
Korm. r. 8., 9. § szerint kell végezni.



Természet-tájvédelem IV.

Tvt. 42. § (1) Tilos a védett növényfajok 

egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli 

elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek 

veszélyeztetése, károsítása.

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.



Levegőtisztaság-védelem I.

„Akadályozd meg a levegő 

szennyezését: ne lélegezz!”

- graffiti



Levegőtisztaság-védelem II.

Jogszabályok:

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmé-

nek általános szabályairól

• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő 

védelméről



Levegőtisztaság-védelem III.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 27.§-a előírásai értelmében 

hulladékok nyílt téri égetése tilos. Nyílt téri 

hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az 

elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.



Levegőtisztaság-védelem IV.

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §

- Tilos a légszennyezés

- légszennyezés: légszennyező anyag kibocsátási 

határértéket meghaladó mértékű levegőbe 

juttatása



Zaj-rezgésvédelem I.

„Zaj kell ahhoz, hogy értékeld a 

csendet” 

-graffiti



Zaj-rezgésvédelem II.

Jogszabályok:

• 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmé-

nek általános szabályairól

• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környe-

zeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól



“Nem tudhatod milyen eredményei lesznek 

cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel 

eredményük sem lesz.” 

Mahatma Gandhi



Köszönöm a

figyelmet!


