
Környezetvédelem – Környezetvédelmi 
teljesítményértékelés

Hatáskörrel
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.
melléklet 40. pontja alapján 250 000 Ft

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  érdekelt  a  környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló
1995. évi LIII.  törvény 73—76. §-ok megfelelő alkalmazásával saját
környezetvédelmi  teljesítménye  értékelésére  (tevékenysége
átvilágítására),  tevékenysége  környezetre  gyakorolt  hatásának
megismerésére felmérést végezhet (végeztethet) és — kérelmére —
azt a környezetvédelmi hatóság jóváhagyja.

Ha  az  érdekelt  környezetvédelmi  engedélyhez,  illetve  egységes
környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységét ilyen engedély
nélkül kezdte meg, a saját környezetvédelmi teljesítménye értékelése
(tevékenysége átvilágítása) céljából felmérést végezhet. Az érdekelt
kérelmére a környezetvédelmi hatóság működési engedélyt ad.

A  környezetvédelmi  hatóság  az  előbbi  esetben  a  felmérés
jóváhagyásakor  egyszerűsített  határozatot,  az  utóbbi  esetben
működési  engedélyt  ad  ki,  vagy  az  engedély  megadásával
egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére
kötelezi az érdekeltet, ideértve a kormányrendeletben meghatározott
biztosítékadási, illetve környezetvédelmi biztosítási kötelezettségeket
is,  illetve  korlátozza,  felfüggeszti  vagy  megtiltja  a  tevékenység
folytatását,  illetőleg  az  erre  hatáskörrel  rendelkező  szervnél  azt
kezdeményezi.

A fenti eljárásokban alkalmazni kell  az eljárási jogszabály „sommás

https://epapir.gov.hu/


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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