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rendelkező szervezet

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

Illetékesség Nógrád megye

Ügyintézés helye

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi Osztály 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Ügyfélfogadási  idő:  hétfő  és  péntek  8:00-12:00,  szerda  8:00-12:00,
13:00-16:00

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

- kérelem,
- dokumentáció,
- befizetési bizonylat

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3.
mellékletében meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díj. 

Ügyintézési határidő 105 nap

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának módja

A kérelmet és annak mellékleteit elektronikus úton kell benyújtani. (Az
elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános
szabályairól  szóló  2015.  évi  CCXXII.  törvényben  meghatározott
elektronikus úton)

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Az  egységes  környezethasználati  engedély  iránti  kérelem  tartalmi
követelményei:

A) Az engedély iránti kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell az
alábbiak részletes ismertetését:

a) az engedélykérő azonosító adatai (KÜJ számmal),

b)  a  létesítmény,  tevékenység  telepítési  helyének  jellemzői  (KTJ
számmal és létesítmény azonosító számmal), állapota,

c) a létesítmény által  igénybe vett  terület helyszínrajza a kibocsátó
források  bejelölésével,  egységes  országos  vetületi  rendszer  (EOV)
koordináták feltüntetésével,

d)  a  létesítmény,  illetve  az  ott  folytatott  tevékenység  és  annak
jellemző  termelési  kapacitása,  beleértve  a  telephelyen  lévő
műszakilag kapcsolódó létesítményeket,

e) az alkalmazott elérhető legjobb technika ismertetése,

f) a létesítményben, illetve technológiában felhasznált, valamint az ott
előállított anyagok, illetve energia jellemzői és mennyiségi adatai,

g) a létesítmény kibocsátásainak forrásai,

h) a létesítményből származó kibocsátások minőségi és mennyiségi



jellemzői,  valamint  várható  környezeti  hatásai  a  környezeti  elemek
összességére vonatkozóan,

i)  a  létesítményben  folytatott  tevékenység  hatásterületének
meghatározása  a  szakterületi  jogszabályok  figyelembevételével,
kiemelve az esetleges országhatáron átterjedő hatásokat,

j)  a  létesítményből  származó kibocsátás  megelőzésére,  vagy ha a
megelőzés  nem  lehetséges,  a  kibocsátás  csökkentésére  szolgáló
technológiai  eljárások  és  egyéb  műszaki  megoldások,  valamint
ezeknek a mindenkori elérhető legjobb technikának való megfelelése,

k)  a hulladék keletkezésének megelőzésére,  valamint  a keletkezett
hulladék  újrahasználatra  való  előkészítésére,  újrafeldolgozására  és
újrahasznosítására,  valamint  a  nem  hasznosítható  hulladék
környezetszennyezést,  illetve  -károsítást  kizáró  módon  történő
ártalmatlanítására szolgáló megoldás,

l)  minden  olyan  intézkedést,  amely  az  energiahatékonyságot,  a
biztonságot,  a  szennyezések  megelőzését,  illetve  csökkentését
szolgálják,  különös  tekintettel  a  17.  §-ban  meghatározott
követelmények teljesülésére,

m) a létesítményből  származó kibocsátások mérésére (monitoring),
folyamatos ellenőrzésére szolgáló módszerek, intézkedések,

n)  a  technológiáknak,  technikáknak  és  intézkedéseknek  az
engedélykérő által tanulmányozott főbb alternatíváira vonatkozó rövid
leírása,

o)  biztosítékadási  és  céltartalék  képzéssel  kapcsolatos,  külön
jogszabályban meghatározott adatok.

p) alapállapot-jelentés,

q) a 20. § (8) bekezdésében foglaltak esetén az eltérés indokolása.

B)  Azon  létesítmények  esetében,  amelyekre  nem  vonatkozik  a
katasztrófák  elleni  védekezés  irányításáról,  szervezetéről  és  a
veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos  balesetek  elleni
védekezésről  szóló  1999.  évi  LXXIV.  törvény,  mellékelniük  kell  az
üzembiztonságra  vonatkozó  és  havária  esetén  megteendő
intézkedések bemutatását.

C) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20.
§  (3)  bekezdés  esetében  a  külön  jogszabályokban  meghatározott
engedélyek iránti kérelem tartalmi követelményeit.

D)  Ha  az  egységes  környezethasználati  engedélyezései  eljárásra
erdő  igénybevételével  járó  beruházáshoz  vagy  tevékenységhez



kapcsolódóan  kerül  sor,  és  korábban  az  erdészeti  hatóság
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljárása nem került lefolytatásra,
a kérelemhez csatolni kell

a)  a  tervezett  igénybevétellel  érintett  erdő  ingatlan-nyilvántartás
(helység,  fekvés,  helyrajzi  szám,  alrészletjel)  és erdészeti  hatósági
nyilvántartás szerinti  (helység, tagszám, részlet jel)  területazonosító
adatait,

b)  a  tervezett  igénybevétel  területét  föld-,  illetve  alrészletenként
kéttized hektáros pontossággal,

c)  az  igénybevételre  tervezett  terület  beazonosítására  alkalmas
legfeljebb 1:10 000 méretarányú helyszínrajzot,

d) érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölését
és

e)  a  tervezett  igénybevétel  közérdekkel  való  összhangjának
indokolását.

A  környezetvédelmi  hatóság  az  egységes  környezethasználati
engedélyezési eljárást új tevékenység esetén a környezethasználó –
az  előzetes  vizsgálatot  lezáró  határozat,  vagy  ha  történt  előzetes
konzultáció, az annak során adott vélemény szerint, valamint a fentiek
figyelembevételével  elkészített  –  kérelmére  indítja  meg.  A  kérelem
egyes  részeit  a  fentebb  meghatározott  tartalmi  követelményeknek
megfelelő  részszakterületeken  –  a  környezetvédelmi,
természetvédelmi,  vízgazdálkodási  és  tájvédelmi  szakértői
tevékenységről  szóló  jogszabály  alapján  – szakértői  jogosultsággal
rendelkező szakértő készíti el.

A kérelmet elektronikus úton kell benyújtani.

Az egységes környezethasználati  engedély meghatározott időre, de
legalább tíz évre adható meg az alábbi kivételekkel.

A  környezetvédelmi  hatóság  az  egységes  környezethasználati
engedélyt 5 évre adja ki,

a)  ha az engedély  kiadását  megelőző  3 évben a létesítmény nem
megfelelő  működése  következtében  a  környezetre  káros  hatású
esemény, környezetveszélyeztetés- vagy szennyezés történt;

b) ha a tevékenységet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendelet szerinti, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai
védőövezete „B” védőzónájában vagy azon belül kívánják folytatni;

c) ha a környezethasználó ezt kérelmezi;

d)  ha  a  tevékenység  olyan  technológiát  alkalmaz,  amelynek



környezetre gyakorolt hatása a megkezdés előtt csak számításokkal
becsülhető; vagy

e) új tevékenység első alkalommal történő engedélyezése esetén.

Az  engedélyben  foglalt  követelményeket  és  előírásokat  legalább
ötévente a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi  LIII.  törvénynek  a  környezetvédelmi  felülvizsgálatra  vonatkozó
szabályai  szerint  felül  kell  vizsgálni.  A  felülvizsgálati  eljárás
ügyintézési határideje 65 nap.

A  környezetvédelmi  hatóság  a  felülvizsgálat  eredményeképpen  a
következő döntéseket hozhatja:

a)  kiadja  vagy  módosítja  a  tevékenység  további  gyakorlásához
szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy

b) az engedélyt  visszavonja vagy a kérelmet elutasítja,  és szükség
esetén  meghatározza  a  tevékenység  felhagyására  vonatkozó
kötelezettségeket.

A fenti eljárásokban alkalmazni kell  az eljárási jogszabály „sommás
eljárásra” vonatkozó rendelkezéseit.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII.
törvény

A  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
A  környezetvédelmi  felülvizsgálat  végzéséhez  szükséges  szakmai
feltételekről  és  a  feljogosítás  módjáról,  valamint  a  felülvizsgálat
dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.)
KTM rendelet

A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet

Jogszabálykereső: http://njt.hu/ 

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

-

Időpontfoglalás

Ügyintézővel való egyeztetés alapján

Ügyfélfogadási idő: hétfő és péntek 8:00-12:00, szerda 8:00-12:00, 
13:00-16:00

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

-

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény ( a
továbbikban:  Ákr.) 5.  §-a alapján az eljárás során ügyfelet megilleti  a
nyilatkozattétel joga, a 35. § (3) bekezdése alapján ügyfél kérelmével a
tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet, valamint a

http://njt.hu/


13. § (1) bekezdése, a 33. § (1) és (4) bekezdése alapján személyesen,
illetve törvényes vagy a 14. §-ban meghatározott módon meghatalmazott
képviselője útján az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését
követően  is  betekinthet  az  eljárás  során  keletkezett  iratba,  arról
másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott
költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre
hitelesít.
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