
Környezetvédelem – Környezetvédelmi felülvizsgálat
(teljes körű, részleges)

Hatáskörrel
rendelkező szervezet

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Természetvédelmi
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

5000 Ft. illeték

Ügyintézési határidő 105 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. 

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására
és megismerésére,  valamint  a környezetvédelmi  követelményeknek
való  megfelelés  ellenőrzésére  környezetvédelmi  felülvizsgálatot  (a
továbbiakban:  felülvizsgálat)  kell  végezni.  A  környezetvédelmi
hatóság az érdekeltet tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának
feltárása érdekében –  teljes  körű  vagy részleges –  felülvizsgálatra
kötelezheti,  továbbá  kötelezi,  ha  környezetveszélyeztetést,  illetve
környezetszennyezést  észlel.  A  környezetvédelmi  hatóság  az
érdekeltet  tevékenysége  környezetre  gyakorolt  hatásának  feltárása
érdekében  –  teljes  körű  vagy  részleges  –  felülvizsgálatra  kötelezi
akkor is, ha a) környezetkárosítást észlel; b) kiemelten védett, védett,
illetőleg  védőterületen  (nemzeti  park,  tájvédelmi  körzet,
természetvédelmi  terület,  természeti  emlék,  valamint  ezek
védőövezetei, vízminőség-védelmi terület, hidrogeológiai védőterület,
valamint  az  ivó-,  ásvány-  és  gyógyvízkivételek  védőterületei),
környezetet  veszélyeztető,  szennyező  vagy károsító  tevékenységet
észlel;  c) a 67. § (1) bekezdésében meghatározott  esetekben nem
kérelmezett előzetes vizsgálatot, továbbá a környezeti hatásvizsgálat
vagy  az  egységes  környezethasználati  engedélyezés  hatálya  alá
tartozó  tevékenységet  környezetvédelmi  engedély  vagy  egységes

https://epapir.gov.hu/


környezethasználati  engedély nélkül  kezdett  meg vagy folytat;  d)  a
külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak. 

Ha  a  környezetvédelmi  hatóság  a  környezetvédelmi  felülvizsgálat
alatt környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosítást észlel, akkor
az azt okozó feltárt tevékenységet a hatásterületen teljes körűen vagy
részlegesen korlátozhatja, illetőleg felfüggesztheti. 

A teljes körű felülvizsgálatnak ki kell terjednie 

a)  az  alkalmazott  technológiák  ismertetésére,  a  berendezések
műszaki állapotának, korszerűségének bemutatására; 

b) a tevékenységgel járó környezethasználat adatokkal alátámasztott
bemutatására; 

c) a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletekre, különösen
az  anyagforgalomra,  a  be-  és  kiszállításra,  a  hulladék-  és
szennyvízkezelésre;

d)  az  esetleg  bekövetkező  meghibásodásból  vagy  környezeti
katasztrófa  miatt  feltételezhetően  a  környezetbe  kerülő  szennyező
anyagok és energia meghatározására;

e)  a  környezetveszélyeztetés  megelőzése,  a  környezetkárosodás
elhárítása érdekében tett és tervezett intézkedések bemutatására; 

f) a tevékenység felhagyása után teendő intézkedésekre; 

g) a tevékenység környezeti hatásainak becslésére és értékelésére. 

A felülvizsgálat során a környezetszennyezés megszüntetésének — s
ha ez nem lehetséges — a környezet-igénybevétel  és -szennyezés
mérséklésének  lehetőségeit  és  feltételeit  meg  kell  határozni.  A
részleges  felülvizsgálatnak  a  fent  írt  feltételek  közül  a
környezetvédelmi  hatóság  által  megjelöltekre  kell  kiterjednie.  Az
érdekelt felelősséggel tartozik a felülvizsgálat hitelességéért, illetőleg
a  közölt  adatok  valódiságáért.  A  környezetvédelmi  hatóság,  ha
ellenőrzése során a felülvizsgálat eredményének hibás voltáról, illetve
tartalmának  részbeni  vagy teljes  valótlanságáról  győződik  meg,  az
érdekelt  költségén  új  felülvizsgálatot  végeztet  (megismételt
felülvizsgálat). 

A felülvizsgálat eredménye alapján a környezetvédelmi hatóság

 a) engedélyezi a tevékenység folytatását (a továbbiakban: működési
engedély); 

b)  az  engedély  megadásával  egyidejűleg  a  szükséges
környezetvédelmi  intézkedések  megtételére  kötelezi  az  érdekeltet,
ideértve a kormányrendeletben meghatározott biztosítékadási, illetve



környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket is; 

c)  korlátozza,  felfüggeszti  vagy megtiltja  a tevékenység folytatását,
illetőleg az erre hatáskörrel rendelkező szervnél azt kezdeményezi.

Korlátozó  vagy  felfüggesztő  döntés  esetén  a  környezetvédelmi
hatóság  meghatározza  a  tevékenység  folytatásának
környezetvédelmi feltételeit. 

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  környezetvédelmi  felülvizsgálat  végzéséhez  szükséges  szakmai
feltételekről  és  a  feljogosítás  módjáról,  valamint  a  felülvizsgálat
dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.)
KTM rendelet

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

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
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.

http://njt.hu/
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