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E L Ő Z E T E S  H A T Á S V I Z S G Á L A T 

 
a település hulladékgazdálkodási tervéről szóló 

helyi rendelet előterjesztéséhez 
 
A csatolt jogszabály tervezet előkészítőjeként a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában írt 
kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakban terjesztem be a rendelet-tervezet bevezetésével járó várható hatások 
következményeiről alkotott véleményemet és ajánlom a döntéshozók figyelmébe. 
 
A jogszabály végrehajtásában az érintettekre gyakorolt (vélelmezett) hatások: 
 
Társadalmi:                a  település  helyi  társadalmi   közösségére   jelentős   hatást   gyakorolnak   tárgyi  

rendelet-tervezet 1. mellékletében rögzített, a hatályos jogszabályok szempontjain 
alapuló követelményeknek eleget tevő norma szövege azáltal, hogy a környezet 
minőségének, a természeti értékeknek a megóvása érdekében tesz lépéseket a helyi 
hulladékgazdálkodás eredményessége szolgálatában, amely nagy tömegeket érint, hatása 
időben elhúzódó, befolyással bír az emberek mindennapjaira, a jólétére, egészségére 
egyaránt. 

 
Gazdasági:                   a  település  lakosságára e rendelet gazdasági hatást  is kifejt, hiszen a környezeti elemek 

(víz, talaj, levegő, az élővilág, az épített környezet) minősége és a természeti erőforrások védelme 
nagyban befolyásolhatja a helyi gazdasági hatékonyságot úgy a termékek előállítása (pl. 
csomagoló anyagok alkalmazása) mint a fogyasztás terén, továbbá a méretarányosság 
alkalmazásával, az anyagok minél kisebb hulladékkal járó, annál nagyobb hasznosítása által. 

  
Költségvetési:              az  önkormányzat  adott éves költségvetésének komoly anyagi megterhelést nem jelent, 

hiszen 5-6 éves időtartamra készül el a terv, melynek összege nem számottevő.  
 
Környezeti:              e rendelet-tervezet  minden településen belül élőre, a lakosságra ugyanúgy mint az 

élővilág más egyedére, a  környezetre óriási befolyással bír, mivel a környezeti elemek 
hulladék általi károsodása esetenként visszafordíthatatlan folyamatokat indít el, mert az adott 
hulladékban megjelenő anyag, energia és emberi munka elvesztésével a természeti erőforrások 
igénybevétele indokolatlanul felgyorsul. Ennek elkerülése érdekében a tervben rögzített cél: 
a hulladék mennyiségének és a toxikus hatásának csökkentése, a hulladékok szakszerű 
ártalmatlanítása és hasznosítása, továbbá a hulladékgazdálkodás hierarchiájának érvényesítése. 

 
Egészségi:                   e  rendeletben   rögzítettek az  egészségi állapotra vonatkozó előírást nem tartalmaz; 

ugyan, de komoly ráhatást gyakorol, mert a hulladék egyes részei beépülnek a növényi, állati 
szervezetekbe és végső soron a láncreakció részeseként az emberi szervezet károsodásáért is felelős a 
fertőző betegségeket hordozó mikroorganizmusok által. A betegségek megelőzősét szolgálja a 
hulladékgazdálkodás azáltal, hogy a hulladékok  káros hatása elleni védelem jegyében 
a hulladékok teljes életciklusára kiterjedő tevékenységek sorozatát szabályozza annak 
keletkezése megelőzésével, csökkentésével, elkülönített gyűjtésével és hasznosításával, valamint a 
nem hasznosítható hulladékok környezetszennyezés nélküli átmeneti tárolása és ártalmatlanítása 
bemutatásával. 

Adminisztratív:         az  apparátuson belül  munkateher növekedést nem vált ki e rendeletben foglaltak 
megvalósítása, mivel több mint 11 éve ismert a feladat megvalósításában vállalt 
szerep, jelesül a közszolgáltatóval való kapcsolattartáson túl, a hatályos jogszabályok 
szerinti végrehajtási eljárások lefolytatása, amely rutin feladat. 

  



 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvényben (Ötv.) 8. § (1) bekezdése szerinti településtisztasági feladat, a Jat.-ban a helyi 
jogalkotásra felhatalmazott (tehát kötelezett) számára a  származékos felhatalmazás  
teljesítése, a Hgt. rendelet alkotására vonatkozó előírása betartása. 

 
A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  jogi következménye a mulasztásban megnyilvánuló 

jogsértés azzal jár, hogy az önkormányzat törvényességi felügyeletére jogosított Kormányhivatal 
illetékes főosztálya törvényességi észrevételt tesz, melynek elfogadásával kényszeríti ki a helyi 
jogalkotó kötelezettségének teljesítését. Amennyiben nem fogadja el a képviselő-testület a 
törvényességi észrevételben foglaltakat, úgy az abban foglaltak végrehajtása bírósági úton lesz 
kikényszeríthető. Nagyobb probléma, hogy a jogalkotás elmaradás jogbizonytalanságot 
eredményezhet, amely a jogbiztonság követelményével szembe megy. 

 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a meglévő 

feltételekhez képest  személyi többlet igény nem szükséges. 
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