
2012. évi CXLIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
és a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról**

1. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(1) A települési önkormányzat képviselõ-testülete, illetve a fõvárosi önkormányzat esetén a környezeti zajjal

összefüggõ szabályozás tekintetében a kerületi önkormányzat képviselõ testülete, egyéb környezetvédelmi

elõírásokkal összefüggésben a fõvárosi közgyûlés önkormányzati rendeletben – törvényben vagy

kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben – illetékességi területére a más jogszabályokban

elõírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi elõírásokat határozhat meg.

** A törvényt az Országgyûlés a 2012. október 1-jei ülésnapján fogadta el.
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(2) A települési önkormányzat képviselõtestülete önkormányzati rendeletben más törvény hatálya alá nem tartozó

egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó elõírásokat határozhat meg.

(3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet

állapotát érintõ terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és

az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre

megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményérõl harminc napon belül tájékoztatja a települési

önkormányzatot.

(4) A települési önkormányzat képviselõ-testületének hatáskörébe tartozik:

a) a füstködriadó terv,

b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék

égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történõ megállapítása, valamint

c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos eljárásban való

közremûködés.

(5) A (4) bekezdés a)–b) pontjában meghatározottak rendelettel történõ megállapítása Budapesten a Fõvárosi

Közgyûlés hatáskörébe tartozik.

(6) A polgármester (fõpolgármester) levegõtisztaságvédelmi feladatkörébe, illetõleg államigazgatási, hatósági

hatáskörébe tartozik:

a) a füstködriadó terv kidolgoztatása és végrehajtása;

b) a füstködriadó terv végrehajtása során a légszennyezést okozó, szolgáltató, illetve termelõ tevékenységet ellátó

létesítmények üzemeltetõinek más energiahordozó, üzemmód használatára kötelezése, az üzemeltetõ

tevékenységének, valamint a közúti közlekedési eszközök üzemeltetésének idõleges korlátozása vagy felfüggesztése;

c) a külön jogszabályban meghatározott szmoghelyzet (füstködállapot) bekövetkezése esetén az érintett lakosság

tájékoztatása a meglévõ és várható túllépés helyérõl, mértékérõl és idõtartamáról, a lehetséges egészségügyi

hatásokról és a javasolt teendõkrõl, valamint a jövõbeli túllépés megelõzése érdekében szükséges feladatokról.”

2. § (1) A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. §-a az alábbi 23a. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„23a. szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegû szeszes kivonatát és

az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítõitalokat;”

(2) A Kertv. 6. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Világörökségi területen a szeszes italt kimérõ, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzlet 24 óra és 6 óra közötti

nyitva tartásához a jegyzõ engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárásban a rendõrség szakhatóságként vesz részt,

amely szakhatósági eljárás a tevékenység közbiztonságra gyakorolt hatásával, a személy- és vagyonbiztonsággal

kapcsolatos szakkérdésre irányul. A rendõrség a szakhatósági hozzájárulást hivatalból évente felülvizsgálja, illetve

lakossági bejelentés alapján bármikor felülvizsgálhatja. Amennyiben a rendõrség a felülvizsgálat során megállapítja

a szakhatósági hozzájárulásban elõírtak megsértését, a szakhatósági hozzájárulását visszavonja.”

(3) A Kertv. az alábbi új 11. §-sal egészül ki:

„11. § A 6. § (8) bekezdés hatálybalépése elõtt kiadott, mûködési engedéllyel vagy igazolással rendelkezõ,

a 6. § (8) bekezdés hatálya alá tartozó üzletek nyilvántartását a helyi önkormányzat haladéktalanul megküldi

a területileg illetékes rendõrkapitányságnak a szakhatósági hozzájárulási eljárás lefolytatására. Amennyiben

a rendõrség az üzlet ellenõrzése során vagy hivatalból megállapítja, hogy annak tevékenysége sérti a személy-,

vagyon- és közbiztonságot, kezdeményezi a területileg illetékes jegyzõnél az üzlet 24 és 6 óra közötti zárva tartásának

elrendelését.”

3. § E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

22574 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 133. szám


	MK133
	2012. évi CXLI. törvény
	a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosításáról* 22571

	2012. évi CXLII. törvény
	a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosításáról* 22573

	2012. évi CXLIII. törvény
	a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról** 22573

	2012. évi CXLIV. törvény
	a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény módosításáról* 22575

	A Kormány 284/2012. (X. 9.) Korm. rendelete
	a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történõ tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttmûködésrõl szóló, 2008. február 28. napján aláírt, a 45/2008. 

	A Kormány 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelete
	az EU Önerõ Alap felhasználásának részletes szabályairól 22580

	Az Országgyûlés 65/2012. (X. 9.) OGY határozata
	az alapvetõ jogok biztosának a jövõ nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese megválasztásáról* 22589

	Az Országgyûlés 66/2012. (X. 9.) OGY határozata
	az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról** 22589

	Az Országgyûlés 67/2012. (X. 9.) OGY határozata
	az MTA munkájáról és a magyar tudomány helyzetérõl 2009–2010 szóló beszámoló elfogadásáról* 22590

	A Kormány 1430/2012. (X. 9.) Korm. határozata
	az Egyesült Arab Emírségek Kormánya és Magyarország Kormánya között a jövedelemadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 2259

	A Kormány 1431/2012. (X. 9.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a jövedelemadók területén a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 22591

	A Kormány 1432/2012. (X. 9.) Korm. határozata
	A Nemzeti vízgazdálkodási, öntözési és aszálystratégia kidolgozásának elrendelésérõl 22591

	A Kormány 1433/2012. (X. 9.) Korm. határozata
	az EU Önerõ Alap költségvetési támogatási elõirányzatának átcsoportosításáról 22592

	A Kormány 1434/2012. (X. 9.) Korm. határozata
	az Egyetemes Postaegyesület XXV. Kongresszusán való magyar részvételrõl  22594



