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Ombudsman eljárása általában 
 Panasz (visszásság gyanúja) 

 vizsgálat (hatóságok eljárása) 

 jelentés – visszásság megállapítása 

 Ajánlás 

 Utóvizsgálat 

+ 

Jogszabályi környezet vizsgálata is > jogalkotási javaslat 

Jogszabályvéleményezések 

Kúria előtt önkormányzati rendelet jogszabállyal való 
összhangjának vizsgálatát kezdeményezheti 



Érintett alapjogok, alkotmányos 
kötelezettségek és célok - tartalmi 
 XXI. cikk 
 (1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges 

környezethez. 
 (2) Aki a környezetben kárt okoz, köteles azt - törvényben meghatározottak 

szerint - helyreállítani vagy a helyreállítás költségét viselni. 
 (3) Elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot 

behozni. 
 P) cikk 
 (1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a 

biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a 
kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, 
fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és 
mindenki kötelessége. 

 XX. cikk 
 (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország (…) a környezet 

védelmének biztosításával segíti elő. 
 



Érintett alapjogok, alkotmányos 
kötelezettségek és célok „formai” 
 B) cikk 

 (1) Magyarország független, demokratikus jogállam. 

 T) cikk 

 (1) Általánosan kötelező magatartási szabályt az 
Alaptörvény és az Alaptörvényben megjelölt, jogalkotó 
hatáskörrel rendelkező szerv által megalkotott, a 
hivatalos lapban kihirdetett jogszabály állapíthat meg. 
(..) 

 (3) Jogszabály nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel. 

 



Az ombudsman jelentései és 
közelmúltban elért eredmények  
1. Szünetletetést kötelező önkormányzati rendeletben szabályozni 2013. július 1-től 
Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 35. § e) 
 
2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. 
(XII. 31.) Korm. rendelet módosítása 
 7. §  (1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző 

űrmértékű gyűjtőedény közül - az (1c) bekezdésben meghatározott kivétellel - 
 a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan 

gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 
litert, 

 b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy 
ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának 
lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert 

 nem haladja meg. 
 



Az újabb jelentések megállapításai 
 Edényméret választhatóságának feltételei és szelektív 

gyűjtés 

AJB-3131/2014. Csapod 

AJB-4051/2014. Harkány 

AJB-4211/2014. Mogyoród 



. Az újabb jelentések megállapításai 
Üdülőingatlanok tulajdonosainak jogai 

 

AJB-3084/2014 Gyula 

AJB-2688/2013 Siófok 

AJB-1575/2015 Siófok 



. Az újabb jelentések megállapításai 
Önkormányzatok településüzemeltetéssel kapcsolatos 
feladatai 

 

AJB-2421/2013. Ecséd 

AJB-5702/2014. Pécs, Darázs-dűlő 



 
 

Köszönöm a figyelmet! 
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