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Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok

- Bejelentés
- Egyszerűsített talajvédelmi terv a mezőgazdasági eredetű nem
veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználásához

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási díj

- Nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának 
engedélyezése esetén az igazgatási szolgáltatási díj: 60.000 Ft 
(63/2012. (VII. 2.) VM rendelet alapján)

Ügyintézési határidő 8 nap

Eljárást megindító irat 
(kérelem) benyújtásának 
módja

Személyesen, postai úton, elektronikusan

Alapvető eljárási szabályok, 
ügymenetre vonatkozó 
tájékoztatás

Nem mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes
hulladék  (például  pálinkafőzésből  visszamaradt  cefremoslék)
termőföldre  történő  kijuttatásának  szándékát  a  talajvédelmi
hatóság  felé  kell  bejelenteni. A  talajvédelmi  hatóság  a
bejelentés  beérkezését  követő  napon  induló  eljárás  során
vizsgálja  a  bejelentés  és  mellékletei  jogszabályban  előírt
követelményeinek megfelelőségét, és amennyiben a bejelentés
megfelel  a  jogszabályi  követelményeknek  és  a  tevékenység
végezhető, a talajvédelmi hatóság igazolást ad ki. Amennyiben
a bejelentés és mellékletei nem felelnek meg a jogszabályban
meghatározott  követelményeknek,  vagy  az  ügyfél  –  hiányos
bejelentés  benyújtása  esetén  –  a  hiánypótlási  felhívásban
foglaltaknak  nem  tesz  eleget,  illetve  a  tevékenység  nem
engedélyezhető,  a  talajvédelmi  hatóság  az  okok  megjelölése
mellett a bejelentést elutasítja és figyelmezteti a kérelmezőt a
tevékenység  engedély  nélküli  folytatásának
jogkövetkezményeire.

Ügytípushoz kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

• 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, 49.§ 
(1), b);

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási 
rendtartásról;

• 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi 
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről;

• 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv 
készítésének részletes szabályairól, 2.11. melléklet;

• 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági 
eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről;

• 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági 
eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez 
szükséges cselekvési program részletes szabályairól, 
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről;
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• 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok 
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt 
kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 
szolgáltatási díj fizetésének szabályairól;

Ügyintézéshez használt, 
letölthető nyomtatványok

nincs

Időpontfoglalás nincs

Igénybe vehető elektronikus
programok elérése

nincs

Tájékoztatás az ügyfelet 
megillető jogokról és 
kötelezettségekről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról


