
Környezetvédelem – Hulladéklerakó létesítésére és rekultivációjára vonatkozó 
engedélyezés

Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Természetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Illetékesség

Nógrád megye

Országos illetékesség Nógrád megyei székhely esetén a veszélyes
és  nem  veszélyes  hulladékok  gyűjtésének  és  hasznosításának
engedélyezése esetén 

Ügyintézés helye

Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Természetvédelmi 
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

Kérelemnek  tartalmaznia  kell  a  hulladéklerakással,  valamint  a
hulladéklerakóval  kapcsolatos  egyes  szabályokról  és  feltételekről
szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapján elkészített tervet. 

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1.
melléklete szerint, a kérelmezett tevékenység függvényében. A díjat a
Magyar  Államkincstár  által  vezetett  igazgatási-szolgáltatási  díj
befizetések  számlaszámra  átutalási  megbízással  vagy  készpénz-
átutalási  megbízással  (csekken)  kell  megfizetni.  Átutalás  esetén
csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Ügyintézési határidő
Jogszabály  eltérő  rendelkezése  hiányában  a  teljes  eljárás
lefolytatásának időtartama 55 nap,  a sommás eljárás  időtartama 8
nap.

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti
ügyfelek  kizárólag  elektronikus  úton  nyújthatják  be  az  engedély
kérelmüket  az  e-Papír  (https://epapir.gov.hu/)  ingyenes,  hitelesített
üzenetküldő alkalmazás útján. 

A jogszabályban nem szereplő ügyfeleknek a fentiekben meghatározott
beküldési módon felül, személyesen vagy postai úton is van lehetőségük
az engedély kérelmüket benyújtani a hatóság részére. 

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A kérelem benyújtását követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja.

Ha  a  kérelem  benyújtása  nem  a  hatáskörrel  és  illetékességgel
rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és
illetékességgel  rendelkező  hatósághoz,  melyről  egyidejűleg  az
ügyfelet értesíti. 

Szükség  esetén  a  hatóság  az  ügyfelet  hiánypótlásra,  tényállás
tisztázására,  díjfizetésre hívja fel,  valamint  szakkérdés tekintetében
véleményt,  és  szakhatósági  állásfoglalást  kér  a  hatáskörrel  és
illetékességgel  rendelkező  szervektől  és  szakhatóságoktól  a

https://epapir.gov.hu/


környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  és  igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet,  valamint  az  egyes  közérdeken  alapuló  kényszerítő  indok
alapján  eljáró  szakhatóságok  kijelöléséről szóló  531/2017.  (XII.  29.)
Korm. rendelet alapján.

Az  előző  bekezdésben  felsorolt  esetek  tekintetében  a  hatóság  a
kérelmet teljes eljárásban bírálja el, melyről az ügyfelet értesíti.

Abban  az  esetben  ha  nincs  szükség  hiánypótlásra,  tényállás
tisztázására, szakkérdés és szakhatósági  állásfoglalásra,  valamint
nincs ellenérdekű ügyfél a hatóság érdemben 8 napon belül dönt.

Amennyiben  a  hiánypótlásra  történő  felhívásnak  a  kérelmező  nem
tesz eleget a hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül
és  a  határidő  meghosszabbítását  sem  kéri,  az  eljárást  a  hatóság
megszünteti vagy rendelkezésre álló iratok alapján dönt. A hatóság a
kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására
jutott adatok alapján kiadja a hulladékgazdálkodási engedélyt vagy a
kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

 a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

 a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabályairól 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 

 a  hulladéklerakással,  valamint  a  hulladéklerakóval
kapcsolatos  egyes  szabályokról  és  feltételekről szóló
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 

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
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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