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A LEVEGŐ VÉDELME
JOGFORRÁSOK
• 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]

LEVEGŐ, MINT VÉDETT JOGTÁRGY
• 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.)

EMISSZIÓ
IMISSZIÓ
• 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-gateutan-is-a-regi-fenyeben-tundokol/

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK
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.§.]

BŰZKIBOCSÁTÁS
• 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

LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK
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-magyarorszaglegmergezobb-varosai.html

HULLADÉKÉGETÉS
- 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-veszelyeirehivjak-fel-figyelmet

SZÁLLÓ POR SZABÁLYOZÁSA
•
•
•
•
•
•
•

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

A LEVEGŐ VÉDELMÉNEK JOGI
ESZKÖZEI
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

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI BÍRSÁG

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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