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Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok 

Ügyfél kérelme 

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási díj 

Az  illetékekről  szóló  1990.  évi  XCIII.  törvény  mellékletének  XIII.  fejezet  1.
pontja

A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások  igazgatási
szolgáltatási  díjairól  szóló  14/2015.  (III.  31.)  FM rendelet  1.  mellékletében
meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díj 

Ügyintézési határidő 90 nap 

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának 
módja 

Személyesen az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi
Osztály ügyfélszolgálatán (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) vagy postai úton,
továbbá  az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus
úton. 

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás 

Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges
különösen:

a)  kutatás,  gyűjtés,  kísérlet  végzéséhez,  kivéve,  ha  a  kutatást  országos
jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi;

b)  a  gyep  feltöréséhez,  felújításához,  felülvetéséhez,  öntözéséhez,
legeltetéshez, kaszáláshoz;

c) a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához;

d) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési
ágának a megváltoztatásához;

e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa,
facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez;

f)  nád  és  más  vízinövényzet  égetéséhez,  irtásához,  aratásához,  gyep-  és
parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint – a kijelölt és kiépített
tűzrakóhely kivételével – erdőterületen tűz gyújtásához;

g)  növényvédő szerek,  bioregulátorok és egyéb irtószerek,  valamint  a talaj
termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához;

h) horgászathoz;

i)  közösségi  és  tömegsportesemények  rendezéséhez,  sportversenyhez,
technikai jellegű sporttevékenység folytatásához;

j) járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt mezőgazdasági és erdészeti
használatú utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges
munkagépek,  valamint  a feladatukat  ellátó  – külön jogszabályokban erre
feljogosított – személyek járművei kivételével.

Fokozottan  védett  természeti  területre  történő  belépéshez  –  a  jelzett
turistautak és tanösvények kivételével  – a természetvédelmi hatóságnak az



igazgatóság  szakértői  véleményének figyelembevételével  kiadott  engedélye
szükséges.

Ügytípushoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

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

Ügyintézéshez használt, 
letölthető nyomtatványok 

Nincs 

Időpontfoglalás Ügyintézővel való egyeztetés alapján 

Igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése 

Nincs 

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és 
kötelezettségekről 

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

http://njt.hu/

