
Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos eljárás

Hatáskörrel  rendelkező
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatala

Illetékesség
Az a járási hivatal illetékes, melynek illetékességi területén van az
ügyfél  lakóhelye,  tartózkodási  helye,  ennek hiányában  értesítési
címe, illetve székhelye, telephelye, fióktelepe.

Ügyintézés helye Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

Írásban, illetve amennyiben személyesen történik a bejelentés az
arról felvett jegyzőkönyv.

Bármilyen  a  bejelentésben  foglalt  tény  bizonyítására  alkalmas
dokumentum. 

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási szolgáltatatási
díj

kérelem esetén 5.000,-Ft az Itv. XIII. fejezet. 1. pont alapján, de a
bejelentés illetékmentes

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást  megindító  irat
(kérelem)  benyújtásának
módja

Postai  úton  vagy  a  bejelentő  lakcíme  szerint  illetékes  járási
hivatalnál személyesen tett bejelentésről készült jegyzőkönyv vagy
valamely társhatóság jelzése alapján indul meg.

Alapvető  eljárási
szabályok,  ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás
 

A  járási  hivatal,  mint  környezetvédelmi  hatóság  első  fokú
hatóságként jár el a következő esetekben:
a) a  legfeljebb  500  kWth névleges  bemenő  hőteljesítményű,

háztartási és közintézmény tüzelőberendezés forrásával,
b) az  összesen  140  kWth-nál  kisebb  névleges  bemenő

hőteljesítményű,  nem  az  a)  pont  szerinti  kizárólag  füstgázt
kibocsátó tüzelőberendezés forrásával,

c) az  egy  háztartásban  élő  személy(ek)  mindennapi
szükségleteinek  kielégítésére,  otthona  fenntartására  szolgáló
tevékenység és az ahhoz használt berendezés forrásával,

d) a nem gazdálkodó szervezet által végzett tevékenység okozta
bűzterheléssel, és

e) a  nem  gazdálkodó  szervezet  által  működtetett  diffúz
légszennyező forrással.

Amennyiben az ügyfél  az illetéket  lerótta,  a hatóság a tényállás
tisztázása  érdekében  helyszíni  szemlét  tart,  amennyiben
szükségesnek tartja, úgy tárgyalást tart, ahol meghallgathatja az
ügyfelet, a tanút, a szakértőt.

Ezt  követően,  amennyiben  a  tényállás  tisztázódott  a  hatóság
döntést hoz. 

A hatóság döntése lehet: a jogsértő tevékenység megszüntetése,
illetve a mulasztás pótlására való kötelezés, mellyel egyidejűleg, –
ha jogszabály másként nem rendelkezik – levegőtisztaság-védelmi
bírságot szab ki. 

Amennyiben a hatóság által pénzfizetésre, továbbá meghatározott
cselekményre  vagy  magatartásra  irányuló  kötelezettséget
megállapító  döntése  jogerőre  emelkedett,  és  a  teljesítésre
megállapított határidő vagy határnap eredménytelenül telt el úgy a
hatóság végrehajtási eljárást indít el.



Bűzzel  járó  tevékenység  az  elérhető  legjobb  technika
alkalmazásával végezhető.
Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot
zavaró  bűzzel  való  terhelésének  megelőzősét,  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  nem  biztosítható,  a  bűzzel  járó
tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.

Ügytípushoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
A  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi
LIII. tv.
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

Ügyintézéshez  használt,
letölthető
nyomtatványok

Nincs

Időpontfoglalás Nem szükséges

Igénybe  vehető
elektronikus  programok
elérése

Nincs

Tájékoztatás  az  ügyfelet
megillető  jogokról  és
kötelezettségekről

Az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.
törvény alapján.


