
 

 Levegővédelemmel kapcsolatos bírságok 

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

Jogkövetkezmények  

34. § (1) A 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 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 környezetvédelmi hatóság a (3) bekezdés szerinti körülmények mérlegelésével a bírság összegét 

kötelezettségszegésenként legfeljebb 75%-kal csökkentett összegben állapíthatja meg.  

(5) A levegőtisztaság-védelmi bírság az eljáró környezetvédelmi hatóság bevétele. 

 
 Általános levegő-tisztaságvédelmi bírságok  

(9. melléklet) 

9. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

A levegővédelmi követelmények megsértéséhez kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi bírságok mértéke 

 
A B 

1. 
Engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedély nélküli 

üzemeltetése, légszennyező forrásonként; 
1 000 000 Ft 

2. 
Engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedélytől eltérő 

üzemeltetése, légszennyező forrásonként; 
1 000 000 Ft 

3. 

Engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrás engedélytől eltérő 

üzemeltetése a hatóság jogszerű magatartásra való felhívását követően, 

légszennyező forrásonként; 

100 000 Ft/nap 

4. 
Az engedélyezéshez szükséges adatokban bekövetkezett változás be nem 

jelentése; 
200 000 Ft 

5. A bejelentésre kötelezett diffúz forrás bejelentésének elmulasztása; 200 000 Ft 

6. 

A levegőterhelést befolyásoló technológiai vagy tisztító berendezéseik 

nem az üzemeltetési vagy működési engedélyben, alkalmassági 

bizonyítványban (gépkönyv, minősítési dokumentumok) foglaltak vagy az 

előírások szerinti üzemeltetetése; 

500 000 Ft 

7. 

Az 50 MW
th

 és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezés füstgáz-kéntelenítő berendezésének kén-dioxid 

kibocsátási határértéket meghaladó kibocsátása esetén évente az első 10 

15 Ft/kg SO
2

 



nap időtartamára; 

8. 

Az 50 MW
th

 és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezés füstgáz-kéntelenítő berendezésének kén-dioxid 

kibocsátási határértéket meghaladó kibocsátása esetén a 10. napon túli 

időtartamára; 

30 Ft/kg SO
2

 

9. 
Az 50 MW

th
 és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezés megengedett éves összkibocsátásának túllépése esetén 
60 Ft/kg SO

2
 

10. 
Az 50 MW

th
 és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezés megengedett éves összkibocsátásának túllépése esetén 
60 Ft/kg NO

X
 

11. 

A légszennyező forrás kibocsátásának ellenőrző vizsgálatának 

(folyamatos, időszakos mérések) el nem végzése, illetve a hatóság által 

elrendelt vizsgálatok feltételeinek nem biztosítása, vagy a hatósági 

határozatban előírt mérési kötelezettségek nem teljesítése; 

500 000 Ft 

12. 

A füstköd-riadó tervben előírt kötelezettség nem, vagy nem megfelelő 

teljesítése (gazdasági tevékenységet folytató nem természetes személy 

esetében) 

500 000 Ft 

13. 

A füstköd-riadó tervben előírt kötelezettség nem, vagy nem megfelelő 

teljesítése (gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy 

esetében) 

100 000 Ft 

14. 
A környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott intézkedési tervben 

szereplő határidő be nem tartása; 
500 000 Ft 

15. 
A diffúz légszennyező források nem az előírásoknak megfelelő 

működtetése, felületének kezelése; 10 000 Ft/m2 

16. 

Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetőleg használója, a közterületek 

tisztaságáért, porzás mentesítéséért felelős nem teljesíti rendszeres 

karbantartási és tisztántartási kötelezettségét; 

100 000 Ft 

17. 
Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély 

nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése; 
300 000 Ft 

18. 
Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély 

nélkül a nyílt téren történő égetése; 
100 000 Ft 

19. 
Vonalas létesítmény mentén növényzet, lábon álló növényzet, tarló, vagy 

növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése; 
500 000 Ft 

20. 

A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladását, meggyulladását 

nem akadályozza meg, illetve az eloltásról nem gondoskodik (10 m3 

feletti mennyiség esetén); 

500 000 Ft 

21. 

A hulladék- és anyagtároló vagy hulladék öngyulladásának, 

meggyulladásának meg nem akadályozása, illetve az eloltásról való nem 

gondoskodás (legfeljebb 10 m3 mennyiség esetén); 

100 000 Ft 

22. 
Szállítással gazdasági tevékenység keretében diffúz légszennyezés 

okozása; 
200 000 Ft 

23. 
Szállítással nem gazdasági tevékenység keretében diffúz légszennyezés 

okozása; 
50 000 Ft 

24. 
A tárolt vagy leválasztott anyagok nem megfelelő kezelésével 

határértéken felüli légszennyezettség okozása; 
150 000 Ft 

25. 
Gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot zavaró bűzhatást 

okozó technológia vagy berendezés üzemeltetése; 
200 000 Ft 

26. 

Nem gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot zavaró 

bűzhatást okozó tevékenység folytatása, technológia vagy berendezés 

üzemeltetése; 

50 000 Ft 

 

 

 


