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Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Az általános közigazgatási rendtartásról   szóló 2016. évi CL. törvény   

99. § A hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések 
betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését.

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról   szóló   
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

29.  §  (1)  A szakmai  irányító  miniszter  legkésőbb  az  ellenőrzési  időszakot  megelőző  45.  napig
országos hatósági ellenőrzési tervet készít  az irányítási jogkörébe tartozó feladatok tekintetében a
fővárosi  és  megyei  kormányhivatalok  által  lefolytatandó  hatósági  ellenőrzésekről,  és  gondoskodik
annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről.

(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal a szakmai irányító miniszterek által kiadott országos hatósági 
ellenőrzési tervek alapján készíti el hatósági ellenőrzési terveit az ellenőrzési időszakot megelőző 15. 
napig.

I.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály

1. Levegőtisztaság-védelmi hatósági tevékenység

Az ellenőrzés tárgya, célja: 
A  306/2010.  (XII.23.)  Korm.  rendelet  36.§  (2)  bekezdése  alapján  a  megyei  kormányhivatal
feladatkörébe tartozó források esetében az alábbiak ellenőrzése:

 a Korm. rend. 4-5. §-ában foglalt általános levegővédelmi követelmények érvényesülése,

 a Korm. rend. 26.§. (1) bekezdése szerint a diffúz forrás üzemeltetése során a levegővédelmi
követelmények érvényesülésnek-e,

 a Korm. rend. 26.§. (2) bekezdése szerint a diffúz forrás működtetése, fenntartása során az
üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán-
tartásáról gondoskodik-e,

 a Korm. rendelet 30. § (1)-(2) bekezdése szerint a bűzzel járó tevékenységet az elérhető leg-
jobb technika alkalmazásával végzik-e.

Az ellenőrzés jogalapja: 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet



Az ellenőrzés formája: 

Helyszíni vizsgálat, iratbekérés.

Az ellenőrzés helyszíne: 
A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási
Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztály  illetékességéi  területén  található
gazdálkodó szervezetek telephelyei

Az ellenőrzést végző munkakör: 

Munkakör szerinti kormánytisztviselő.

A tervezett ellenőrzések száma: 7

Engedélyes
Ellenőrzés
ütemezése

Ssz. Neve Címe Tevékenység

1.
DERÉK_PATAKI

Mezőgazdasági Zrt.
2648 Patak, Központi major

038 hrsz.
Mezőgazdasági

tevékenység
I. negyedév

2. Urban Édesipari Kft. 2651 Rétság, Ipari park 1.
Tartósított lisztes

áru gyártása
I. negyedév

3. Salgglas Üvegipari Zrt.
3104 Salgótarján,
Budapesti út 29.

Üveggyártás II. negyedév

4.
Duna-Dráva Cement

Balassagyarmati
Betonüzem

2660 Balassagyarmat,
Kővári út 28.

Cementgyártás III. negyedév

5. Vipker Kft.
3068 Mátraszőlős, Gomba

utca 6.
Gépalkatrész

gyártás
III. negyedév

6.
NIDEC GPM

HUNGARY Kft.
2687 Bercel, Külső Szent

István tér 2.
Könnyűfém öntés IV. negyedév

7. AFT-Hungary Kft. 2651 Rétság, Ipari park 5.
Vasötvözetek

gyártása
IV. negyedév

8. B & B SALGÓ Kft.
3100 Salgótarján, Munkás 
út 5.

Egyéb speciális 
szaképítés

II. negyedév

2. Zajvédelmi hatósági tevékenység

Az ellenőrzés tárgya, célja: 
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
alapján  a  jogszabályban  meghatározott  határértékek  betartásának,  valamint zajkibocsájtási,
zajvédelmi követelmények ellenőrzése, hatásterület lehatárolása érdekében zajvizsgálatra kötelezés,
ellenőrzés

Az ellenőrzés jogalapja: 
a környezeti zaj és rezgés elleni védelemről szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

Az ellenőrzés formája: 
Helyszíni vizsgálat, iratbekérés.

Az ellenőrzés ideje: 

bejelentés alapján folyamatos, illetve hivatalból indult eljárásban folyamatos 

Az ellenőrzés helyszíne: 
A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási
Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztály  illetékességéi  területén  található



gazdálkodó  szervezetek  telephelyei  közül  a  bejelentéssel  érintettek,  valamint  egyéb  szakmai
szempontok alapján kijelölt telephelyek

Az ellenőrzést végző munkakör: 
Zaj- és rezgésvédelmi szakügyintéző

Engedélyes Ellenőrzés
ütemezéseSsz. Neve Címe Tevékenység

1. Knaus Tabbert  Kft.
2645 Nagyoroszi, Fő út

112.
M.n.s egyéb jármű

gyártása
IV. negyedév

2. Urban Édesipari Kft. 2651 Rétság, Ipari park 1.
Tartósított lisztes

áru gyártása
I. negyedév

3. Salgglas Üvegipari Zrt.
3104 Salgótarján,
Budapesti út 29.

Üveggyártás II. negyedév

4.
Duna-Dráva Cement

Balassagyarmati
Betonüzem

2660 Balassagyarmat,
Kővári út 28.

Cementgyártás III. negyedév

5. Vipker Kft.
3068 Mátraszőlős, Gomba

utca 6.
Gépalkatrész

gyártás
III. negyedév

6.
NIDEC GPM

HUNGARY Kft.
2687 Bercel, Külső Szent

István tér 2.
Könnyűfém öntés IV. negyedév

7. AFT-Hungary Kft. 2651 Rétság, Ipari park 5.
Vasötvözetek

gyártása
IV. negyedév

8. B & B SALGÓ Kft.
3100 Salgótarján, Munkás 
út 5.

Egyéb speciális 
szaképítés

II. negyedév

3. Komplex engedélyezési szakterület

A  környezeti  hatásvizsgálati  és  egységes  környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló
314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  előírásai  szerinti  lefolytatása.  Az  ellenőrzés  során  különös
figyelmet fordít azokra a létesítményekre, ahol 2020-ban a nem megfelelő működés következtében a
környezetre  káros  hatású  esemény,  környezetveszélyeztetés  vagy  szennyezés  történt,  az
engedélyben  meghatározott  feltételek  valamelyikét  nem  teljesítették,  a  veszélyes  anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni  védekezésről  szóló 219/2011. (X.  20.)  Korm.  rendelet  1.  § 2.
pontja  szerinti  üzem,  amely  Natura  2000  területen,  védett  természeti  területen  vagy  annak
védőövezetén  működik.  Tervezi  az  ellenőrzést  olyan  tevékenységekre  vonatkozóan,  amelyet
korábban felfüggesztettek, nem kezdtek meg vagy 2021-ben a tevékenység újraindult. 

Név Telephely Tevékenység Felelős
Ellenőrzés
ütemezése

Társhatóság

1. IBARO Kft.

3060
Pásztó,

Sertéstelep
1.

Sertéstelep
Környezetvédelmi

engedélyezési
szakügyintéző

I. negyedév

Fővárosi
Katasztrófavé

delmi
Igazgatóság

Igazgató-
helyettesi
Szervezet

Katasztrófavé
delmi

Hatósági
Osztály

2.

Szuha
Környézetvédelmi

Ipari és
Szolgáltató Kft.

3063
Jobbágyi,
Apponyi út

90.

Hulladékkezelő
mű

Környezetvédelmi
engedélyezési
szakügyintéző

I. negyedév

3. Mancsó Tojás Kft. 3145
Mátrateren

Baromfitartó
telep

Környezetvédelmi
engedélyezési

I. negyedév



ye, hrsz.
088/47.

(tojótelep) szakügyintéző

4.

Bátonyterenyei
Vagyonkezelő és
Foglalkoztatási
Nonprofit Kft.

3070
Bátonytere

nye,
Vízműtelep
2560 hrsz.

Regionális
hulladékkezelő

mű

Környezetvédelmi
engedélyezési
szakügyintéző

I. negyedév

5. Zalakerámia Zrt.
2654

Romhány,
Vasút u. 1.

Kerámiagyártá
s

Környezetvédelmi
engedélyezési
szakügyintéző

II. negyedév

6.

Zöld Híd Régió
Környezetvédelmi

és
Hulladékgazdálko
dási Nonprofit Kft.

2675
Nógrádmar
cal, 095/8

hrsz.

Regionális
hulladékkezelő

mű

Környezetvédelmi
engedélyezési
szakügyintéző

II. negyedév

7.
Nógrádi Vegyipari

Zrt.

2657
Tolmács,

Arany
János u. 2.

Vegyipari
anyagok
gyártása

Környezetvédelmi
engedélyezési
szakügyintéző

II. negyedév

8.
Hanon Systems

Auto Parts
Hungary Kft.

2651
Rétság,

Ipari Park
4.

Alumínium és
magnézium

öntöde

Környezetvédelmi
engedélyezési
szakügyintéző

II. negyedév

9.

VGÜ Salgótarjáni
Hulladékgazdálko

dási és
Városüzemeltetési

Nonprofit Kft.

3100
Salgótarján
, Kertész út

2.

Regionális
hulladékkezelő

mű

Környezetvédelmi
engedélyezési
szakügyintéző

 III.
negyedév

10.
Wamsler SE

Háztartástechnikai
Európai Rt.

3100
Salgótarján
, Rákóczi
út 53-55.

Kandalló-,
kályha- és

tűzhelygyártás

Környezetvédelmi
engedélyezési
szakügyintéző

 III.
negyedév

11. Kunagro 21 Kft.

 Érsekvadk
ert

(Szentlőrin
c puszta)
0114/4
hrsz.

Sertéstelep
Környezetvédelmi

engedélyezési
szakügyintéző

 IV.
negyedév

12.
Bioenergetika

Nógrád Projekt
Kft.

3155
Mátramind

szent,
07/9-11

hrsz.

Biogáz-erőmű
Környezetvédelmi

engedélyezési
szakügyintéző

IV. negyedév

13. Nógrádszén Kft. 3127 Külszíni Környezetvédelmi IV. negyedév



Kazár,
Székvölgy-

puszta
kőszénbánya

engedélyezési
szakügyintéző

14.
AL-CU Service

Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

Bátonytere
nye,

3832/3.
hrsz.

Hulladékfeldol
gozó

Környezetvédelmi
engedélyezési
szakügyintéző

IV. negyedév

4. Kármentesítési feladatok 

A környezeti szennyezéssel érintett  területen a  tényfeltárás során a felszín alatti  vizek védelméről
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében vizsgálni kell
minden olyan  szennyező anyag térbeli  előfordulását,  melynek jelenléte  a  területen végzett  addigi
tevékenységek vagy alkalmazott  technológiák alapján valószínűsíthető.  A tényfeltárásról  benyújtott
záródokumentáció alapján vizsgálni kell, megtörtént-e a szennyezett terület térbeli lehatárolása. 

A műszaki beavatkozásról és a kármentesítési monitoring végzéséről készült előrehaladási jelentések
és záródokumentációk ellenőrzése szükséges, hogy az megfelel-e  a felszín alatti vizek védelméről
szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben előírt követelményeknek, továbbá vizsgálni kell, hogy a
talaj-  és  talajvíz  mintavételek  laboratóriumi  eredményei  mekkora  szennyezettséget  mutatnak,  és
milyen további intézkedés szükséges a szennyezés megszüntetése érdekében.

Amennyiben  az  elvégzett  monitoring  eredményei  alapján  a  kármentesítés  lezárható,  helyszíni
hatósági mintavételezés keretében a talaj- és talajvíz mintavételezése, valamint a minták laboratóriumi
ellenőrzése  indokolt.  A  minták  analitikai  vizsgálatánál  a  földtani  közeg  és  a  felszín  alatti  víz
szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló
6/2009.  (IV.  14.)  KvVM-EüM-FVM  együttes  rendeletben  szereplő  határértékek  figyelembevétele
szükséges.

Az ellenőrzés formája: 
Helyszíni vizsgálat, iratbekérés.

Az ellenőrzés ideje: 

Folyamatos 

Az ellenőrzés helyszíne: 
A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási
Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztály  illetékességéi  területén  található
gazdálkodó szervezetek telephelyei közül a szakmai szempontok alapján kijelölt telephelyek

Az ellenőrzést végző munkakör: 
Kármentesítési szakügyintéző

Név Telephely Ellenőrzés célja Felelős
Ellenőrzés
ütemezése

1.
OMV Hungaria

Kft., SHELL
Hungary Zrt.

 2651 Rétság,
Pusztaszántói út 1

Műszaki
beavatkozás
ellenőrzése

Kármentesítési
szakügyintéző

II. negyedév

2. Bombardier 3143 Monitoring Kármentesítési II. negyedév



Transportation
Hungary Kft.

Mátranovák,Szaba
dság út 51.

záródokumentáció
kapcsán hatósági
mintavételezés

szakügyintéző

3.
ÉMÁSZ Hálózati

Kft.

3100 Salgótarján,
Rákóczi út 68.

Monitoring
záródokumentáció
kapcsán hatósági
mintavételezés

Kármentesítési
szakügyintéző

III. negyedév

4. MOL Nyrt.

2660
Balassagyarmat,
Vizy Zsigmond

utca bezárt MOL
telep

Műszaki
beavatkozás
ellenőrzése

Kármentesítési
szakügyintéző

III. negyedév

5.
Wamsler SE
Kandallógyár

3100 Salgótarján,
Hősök útja 49.

Műszaki
beavatkozás
ellenőrzése

Kármentesítési
szakügyintéző

III. negyedév

5. Természetvédelmi hatósági tevékenység 

A  tervezett  ellenőrzések  főként  a  természetvédelmi  engedélyekben  meghatározott  feltételek
ellenőrzésére irányulnak az év során. A fokozottan védett állatfajokkal kapcsolatos engedélyekben
foglaltak helyszíni ellenőrzésére a tavaszi – nyári időszakban, a tenyészidőszakokra figyelemmel kerül
sor.  Továbbá  a  természetvédelmi  engedélyekben  és  a  természetvédelmi  kötelezésekben  előírt
feltételek, korlátozások betartására (védett területeken folytatott tevékenységekre, védett állatokra és
növényfajokra  vonatkozó  engedélyek,  kötelezések)  irányuló  helyszíni  ellenőrzések  is  megtartásra
kerülnek a 2022. év folyamán. Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve egyes esetekben az európai
közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű  (továbbiakban:  Natura  2000)  területeket  és
védett természeti  értékeket érintő tevékenységek ellenőrzése, közérdekű bejelentések kivizsgálása
során megtartott helyszíni ellenőrzésekre is sor fog kerülni. A CITES hatálya alá eső fajok esetében a
vonatkozó engedélyek, származási igazolások, bizonylatok megléte, az egyedekhez regisztrált egyedi
azonosítók (gyűrűk, egyéb azonosítók) helyszíni ellenőrzése az adatbázisban nyilvántartott, a megye
területén  lévő  tenyésztőknél  és  állattartóknál.  A  2022.  évben  és  korábban  kiadott  természet-  és
tájvédelmi vonatkozású szakági állásfoglalásokban meghatározott előírások betartásának ellenőrzése
is  szerepel  a  tervek  között.  Valamint  folyamatos,  a  környezeti  hatásvizsgálati,  felülvizsgálati  és
környezethasználati engedéllyel kapcsolatos ügyek természetvédelmi szempontú szakmai vizsgálata,
szükség esetén helyszíni ellenőrzése.

Az ellenőrzés formája: 
Helyszíni vizsgálat, iratbekérés.

Az ellenőrzés ideje: 

bejelentés alapján folyamatos, illetve hivatalból indult eljárásban folyamatos 

Az ellenőrzés helyszíne: 
A  Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Hulladékgazdálkodási
Főosztály  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Osztály  illetékességéi  területén  található,
engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, illetve magánszemélyek 

Felelős: 
természetvédelmi szakügyintéző / inváziós fajok szakügyintézője 



Név Telephely Tevékenység Felelős
Ellenőrzés
ütemezése

1.

CITES hatálya alá eső
madárfajokat tartó
magánszemélyek

(4-6 személy)

Nógrád megye
közigazgatási

területe

CITES hatálya
alá eső állatfaj

tartása,
tenyésztése

Természetvédelmi
szakügyintéző,
Inváziós fajok
szakügyintéző

I. negyedév

2. WOMA-REPS Kft.
2642 Nógrád,
Mátyás király

utca 20.

Szárazföldi
teknős tartás,

tenyésztés

Természetvédelmi
szakügyintéző,
Inváziós fajok
szakügyintéző

II. negyedév

3.

CITES hatálya alá eső
teknősfajokat tartó
magánszemélyek

(8-10 személy)

Nógrád megye
közigazgatási

területe

CITES hatálya
alá eső állatfaj

tartása,
tenyésztése

Természetvédelmi
szakügyintéző,
Inváziós fajok
szakügyintéző

II. és III.
negyedév

4.
Kisállat kereskedések

(3-4 kereskedés)

Nógrád megye
közigazgatási

területe

Kisállat
kereskedelem

Természetvédelmi
szakügyintéző,
Inváziós fajok
szakügyintéző

IV. negyedév

II.

Hulladékgazdálkodási Osztály

Az ellenőrzés tárgya:

A jogszabályokban  és  a  hulladékgazdálkodási  tevékenységet  engedélyező  határozatokban  foglalt
előírások teljesülésének vizsgálata. Az illetékességi területen működő hulladékkezelési rendszerek, a
hulladékkezeléssel  foglalkozó  vállalkozások,  valamint  a  tevékenységük  során  nagy  mennyiségű
hulladékot előállító termelők helyszíni ellenőrzése.

Jogszabályi háttér:

A hulladékról   szóló 2012. évi CLXXXV. törvény   

78/B.§  (2)  bekezdés  17.  pontja  „A  hulladékgazdálkodási  hatóság  felügyeli  és  ellenőrzi  a
hulladékgazdálkodás e törvényben meghatározott egyes szereplőinek tevékenységét, tapasztalatairól
beszámol a miniszternek.”

Ellenőrzési időszak:

2022. január 01. – 2022. december 31.

Ellenőrzés eszközei:

Helyszíni ellenőrzés, adatszolgáltatás, iratbemutatás, egyéb adatok, információk kérése.

Ellenőrzés felelőse:

Hulladékgazdálkodási szakügyintéző.

Ellenőrzés ütemezése:



Név Telephely Tevékenység Ellenőrzés 
ütemezése

1. Tóth Garázs Kft 3100 Salgótarján, 
Budapesti út 1.

Gépjárműjavítás, 
karbantartás

I. negyedév

2. BALASSA MÖBEL 
Bútoripari Kft

2660 
Balassagyarmat, 
Szügyi út 60/A.

Egyéb bútor gyártása II. negyedév

3. B & B SALGÓ Kft. 3100 Salgótarján, 
Munkás út 5.

Egyéb speciális szaképítés II. negyedév

4. Hugyag rekultivált 
hulladéklerakó

013 hrsz. Rekultivált hulladéklerakó 
ellenőrzése

III. negyedév

5. Mátraterenye 
rekultivált 
hulladéklerakó

060 hrsz. Rekultivált hulladéklerakó 
ellenőrzése

III. negyedév

6. REGY METAL Kft. 3063 Jobbágyi, 
Apponyi út 109-
111.

Hulladék újrahasznosítása III. negyedév

7. "KERIPSZOL" Bt. 2660 
Balassagyarmat, 
Szügyi út 66.

Hulladék-
nagykereskedelem

III. negyedév

Salgótarján, 2021. december 15.

Készítette:

Vas Szabina
osztályvezető

Jóváhagyta:
dr. Ispán Eszter
főosztályvezető
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