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I. Általános szabályok 

1. Illetékességi terület 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. 

rendelet) 8/A. § (1) bekezdése szerint területi környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatóságként megyei illetékességgel a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti 

járási hivatala jár el.  

A Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése szerint továbbá a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal különös illetékességgel a Korm. 

rendelet 3. melléklet szerinti esetekben jár el. 

Előzőek szerint, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró 

Veszprémi Járási Hivatal illetékességi területe kiterjed Veszprém megye teljes 

területére, valamint Somogy és Zala megyék esetén a Balaton vízfelületére és a Balaton 

parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló, 

medréhez tartozó közigazgatási területére.  

2. Az ügyfélfogadás rendje, a hatóság elérhetőségei, számlaszámok 

Az ügyfélfogadás ideje: 

 Hétfő: 8.00-16.00-ig 

 Szerda: 8.00-16.00-ig 

 Péntek: 8.00-12.00-ig 

Az ügyfélfogadás helye:  

 8200 Veszprém, József Attila u. 36. 

A Főosztály elérhetőségei:   

 Postacím: 8210 Veszprém, Pf.: 1307. 

 Tel: (88) 885-900 

 Fax: (88) 550-848 

 e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu 

Igazgatási-szolgáltatási díj befizetések számlaszáma: 

Magyar Államkincstár 10048005-00299516-38100004 

Illeték befizetések számlaszáma: 

Magyar Államkincstár 10032000-01012004-00000000 

Bírság befizetések számlaszáma: 

Magyar Államkincstár 10048005-01040030-00000000 

mailto:veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
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3. Az ügyintézés határideje 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a kérelem beérkezését követő naptól 

számított - 21 nap. 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be:  

 a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság 

kijelölésének időtartama, 

 a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 36. § (2) bekezdése 

alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő, 

 hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 

felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, 

 a szakhatósági eljárás időtartama 

 az eljárás felfüggesztésének időtartama, 

 a bizonyítási eljárás befejezését követően a másik, nem értesített ügyfél részére 

megállapított idő, amely alatt megismerheti a bizonyítékokat, észrevételt, 

nyilatkozatot tehet, bizonyításra irányuló indítványt terjeszthet elő, 

 a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más 

elháríthatatlan esemény időtartama, 

 a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 

 a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 

 a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak 

kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a kézbesítési meghatalmazott és a 

kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama. 

Amennyiben az érdemi döntés az ügyintézési határidőn belül valamely ok miatt nem 

hozható meg, az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem 

zárja ki - az ügyintézési határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, 

legfeljebb 21 nappal meghosszabbíthatja.  

Amennyiben az ügyintézési határidő rövidebb, mint 21 nap, az legfeljebb csak az 

ügyintézési határidő mértékével hosszabbítható meg. 

Az ettől eltérő különös szabályok az egyes ügyleírásoknál kerülnek meghatározásra. 



 

4. Alapvető eljárási szabályok 

 A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is 

megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt 

célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a 

jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy 

egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. 

 A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, 

hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való 

együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A hatóság 

ügyintézője jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát és 

jogos - ideértve gazdasági - érdekét szem előtt tartva jár el. 

 A közigazgatási hatóság e törvény alkalmazása során az eljárásban érintett 

kiskorú érdekeinek fokozott figyelembevételével jár el. 

 A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az 

ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben 

korlátozza. A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek jóhiszeműen szerzett és 

gyakorolt jogait, ezek korlátait törvény határozza meg. 

 A természetes személy ügyfél az elsőfokú eljárás megindítására irányuló 

kérelmét az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, a Kormány által 

rendeletben meghatározott ügyekben az integrált ügyfélszolgálaton (a 

továbbiakban: kormányablak), vagy ha jogszabály azt nem zárja ki, lakcíme vagy 

munkahelye szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál, ennek hiányában 

pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti, aki 

azt továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az 

ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a 

hatóság döntésére való kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a 

jogszabályban előírt mellékleteket. 

 Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy 

szóban lehet előterjeszteni. 

 A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is 

megindítható, illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott 

feltételek fennállása esetén folytatható. 

 A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog 

szabályai szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban 

meghatározott esetben a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is 

megilleti az eljárási képesség. 



 

 A közigazgatási hatóság a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen 

ügyfelet, illetve az eljárás korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen 

egyéb résztvevőjét megfelelő légkör biztosítása mellett, korára, egészségi 

állapotára és értelmi szintjére tekintettel tájékoztatja az őt megillető jogokról és az 

őt terhelő kötelezettségekről, valamint a lefolytatandó eljárási cselekményről. 

 A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás 

egyéb résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési 

idejének, születési helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön 

törvényben meghatározott személyes adatának kezelésére. 

 Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes 

képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott 

személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű 

ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. 

 A hatóság írásban postai úton, írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a 

telefaxot, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, a 

hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton, vagy 

szóban személyesen hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a 

telefont, vagy írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton tart kapcsolatot az 

ügyféllel. 

 Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél és az eljárás egyéb 

résztvevője - e törvény keretei között - az egyes kapcsolattartási formák közül 

szabadon választhat. 

 Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első 

eljárási cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás 

megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a 

kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás 

megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől 

számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az eljárás megindulásáról a 

jogszabályban előírt módon. 

 Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, az eljáró 

hatóság a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül hiánypótlásra szólítja fel 

az ügyfelet. 

 Az eljáró hatóság az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok 

alapján dönt, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való 

felhívásnak nem tesz eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását 

sem kéri, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a tényállás 

tisztázását. Ugyancsak az eljárás megszüntetésének van helye, ha az ügyfél a 

kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság 



 

felhívása ellenére nem gondoskodik a képviselet ellátásra alkalmas személy 

meghatalmazásáról, vagy nem jár el személyesen. 

 Ha az ügyfél által kezdeményezett ügyben az eljáró hatóság tárgyalást tart, és a 

tárgyaláson az ügyfél nem jelent meg és távolmaradását nem mentette ki, a 

kérelmét visszavontnak kell tekinteni. 

 Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás 

módját és terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási 

indítványaihoz, ugyanakkor a tényállás tisztázása során minden, az ügy 

szempontjából fontos körülményt figyelembe kell vennie. 

 Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság 

határnap vagy határidő megjelölésével arra kötelezi, hogy előtte vagy a megjelölt 

helyen jelenjen meg. 

 Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban nem kötelezhető a megjelenésre, kivéve, 

ha a hatóság a kérelemre indult eljárást hivatalból folytatja, tárgyalást, 

közmeghallgatást vagy egyezségi kísérletet tart. 

 Ha az idézett személy az idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az 

eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos 

okkal nem menti ki vagy nyolc napon belül megfelelően nem igazolja, továbbá ha 

az idézésre meghallgatásra nem alkalmas állapotban jelenik meg, és ezt a 

körülményt nem menti ki, eljárási bírsággal sújtható. Nem sújtható bírsággal az 

idézett személy, ha az idézés nem volt szabályszerű. 

 Ha az idézett személy ismételt idézésre sem jelenik meg, és távolmaradását nem 

menti ki, a rendőrség útján elővezettethető. 

 Ha az ügyfél (vagy képviselője), ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából 

jelentős valótlan tényt állít, eljárási bírsággal sújtható, melynek összege 

természetes személy esetén ötezer forinttól ötszázezer forintig, jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében egymillió forintig terjedhet. 

 A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt. A 

hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen 

alapuló meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást. 

 A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a 

tényállás tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél 

nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői 

vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. 

 Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. 

 A tanúként megidézett személy köteles a meghallgatása végett megjelenni és - 

jogszabályban meghatározott kivétellel - tanúvallomást tenni. 



 

 Szakértőt kell meghallgatni vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró 

hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény 

vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges, 

vagy jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét. 

 Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az 

ügyintéző nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. 

 Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, 

igazolási kérelmet terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett 

iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet, vagy illetékköteles/illetékmentes 

másolatot kérhet. Az ügyfél az adatok konkrét megjelölésével kérheti az irat 

betekintési jog korlátozását üzleti, és más méltányolható magánérdekének 

védelmében. 

 A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden 

más kérdésben végzést bocsát ki. 

 A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése 

ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény lehetővé teszi, egyéb 

esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást 

megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható. 

 Az elsőfokú hatóság megindítja a végrehajtást, ha megállapította, hogy a 

végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy 

csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történt. 

 A hatóság az eljárás során köteles költségkímélő módon és a célszerűség 

figyelembevételével eljárni, az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevői 

kötelesek eljárási cselekményeiket a célszerűség figyelembevételével teljesíteni. 

 Ha a hatóság az ügyfelet vagy az eljárás egyéb résztvevőjét marasztalja el 

valamely eljárási cselekmény költségében, azonnal kötelezi a költségek 

megfizetésére. 

 Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség 

viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

 A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és 

vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, 

jogai érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet. 

 A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással okozott kárt a polgári 

jog szabályai szerint megtéríti. 



 

5. Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek 

Az ügyfelet megillető jogok:  

 Az ügyfelet megilleti a tisztességes eljáráshoz és a jogszabályokban 

meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az 

anyanyelv, kisebbségi nyelv használatának joga. 

 A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy 

jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli 

jogok gyakorlását. 

 Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket 

indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni. 

 Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban 

nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. 

 Az ügyfél bizonyítási indítványt terjeszthet elő. 

 Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a döntés jogerőre 

emelkedéséig visszavonhatja. 

 A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az ügyfeleknek és 

képviselőiknek, valamint más érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, 

ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok megőrzéséről és a 

személyes adatok védelméről. 

 A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy ügyfél jogi segítségnyújtást 

vehet igénybe. 

 A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 15 napon belül 

fellebbezéssel élhet. 

Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  

 A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. 

 Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a 

döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél 

jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a 

hatóságot terheli. 

 Az ügyfél a törvény által meghatározott esetekben eljárási költség viselésére, 

kérelemre indult eljárásban a bizonyítási eljárással járó költségek 

megelőlegezésére is köteles. 

 Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni. 



 

II. Egyes általános hatósági ügyek, ügyleírások 

1. Közérdekű bejelentések, panaszok kezelése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Közérdekű bejelentés, panasz benyújtásához nincs szükség semmilyen 

dokumentumra, okmányra. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A hatóság elérhetőségein, szóban, személyesen ügyfélfogadási időben, telefonon, 

írásban, postán és elektronikus úton (fax és e-mail) a panaszbejelentő nevét és 

elérhetőségét is. A névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető. A bejelentő adatait a 

hatóság bizalmasan kezeli, amennyiben nem nyilatkozik azok nyílt kezeléséről.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

A bejelentés kivizsgálása illeték és igazgatási-szolgáltatási díj mentes. 

Az ügyintézés határideje: 

A bejelentés elbírálására a beérkezéstől számított 30 nap áll rendelkezésre, mely a 

szükséges mértékben a panaszbejelentő értesítése mellett meghosszabbítható. 

Ügymenet leírása: 

Hatáskör és illetékesség esetén megléte esetén a hatóság megvizsgálja a bejelentés 

megalapozottságát, majd érdemi intézkedést tesz, szükség esetén a 

panaszbejelentőt tényállás tisztázására szólítja fel, illetve helyszíni szemlét tart.  

Az érdemi intézkedésről a hatóság a bejelentőt tájékoztatja. Hatáskör vagy 

illetékesség hiányában a bejelentést átteszi az intézkedésre jogosult hatósághoz és 

erről szintén tájékoztatja a bejelentőt. 

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által 

tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól. 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 



 

2. Hatósági bizonyítvány kiállítása 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, melyben az ügyfél megjelöli, hogy milyen célból kéri a bizonyítványt, mely 

tény, állapot vagy egyéb adat igazolását kéri a 2004. évi CXL. törvény 83. § szerint. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A hatóság elérhetőségein, írásban, postán és elektronikus úton (fax és e-mail). 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Az illetékekről szóló 1990. évi törvény 29. (1) bekezdése és a Melléklet XIII. fejezete 

alapján: 5000, Ft, melyet illetékbélyegben kell a kérelmen megfizetni, illetve 

lehetőség van a Magyar Államkincstár által vezetett eljárási illeték bevételi számlára 

átutalni. Átutalás esetén csatolandó az illeték befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 10 nap.  

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtását követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja és szükség 

esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha kiadása jogszabályba 

ütközik, vagy az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre 

vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik. 

Hatáskör vagy illetékesség hiányában a kérelmet a hatóság átteszi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz és erről tájékoztatja a kérelmezőt. 

Amennyiben a bizonyítvány kiállításához a rendelkezésre álló adatok nem 

elegendőek, a hiányzó dokumentumokat, adatokat a hatóság bekéri.  

A rendelkezésre álló tények, bizonyítékok a szükséges dokumentáció megléte 

esetén a hatósági bizonyítványt ki kell állítani. A hatósági bizonyítvány átadása az 

ügyfél kérelme szerint személyesen vagy postázás útján történik. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

http://xciii.tv/


 

3. Közérdekű adatigénylés, környezeti adatok igénylése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, melyben az ügyfél megjelöli, hogy milyen adatot, információt kér.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A hatóság elérhetőségein, írásban, postán és elektronikus úton (fax és e-mail). 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

A kérelem illeték és igazgatási-szolgáltatási díj mentes. 

Az igényelt adatok körétől, tárolási módjától függően a közérdekű adat iránti igény 

teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) 

Korm. rendelet alapján a hatóság költségtérítést állapíthat meg.  

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény alapján a költségtérítés pontos összegéről az igénylőt az igény 

teljesítését megelőzően tájékoztatni kell. 

Az ügyintézés határideje: 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 15 nap, mely jelentős terjedelmű, illetve 

nagyszámú adat esetében egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. 

Ügymenet leírása: 

Mindenkinek joga van a jogszabályban meghatározott környezeti információkat – 

mint közérdekű adatokat – megismerni. A környezet állapotára, igénybevételére és 

használatára vonatkozó adatok a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályok 

szerint kezelendők. 

Az adatigénylésre vonatkozó kérelem benyújtását követően a hatóság a kérelmet 

megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. Hatáskör vagy 

illetékesség hiányában a kérelmet a hatóság átteszi a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező hatósághoz, vagy más adatkezelőhöz és erről tájékoztatja a kérelmezőt.  

Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az 

igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. 

Az igény teljesítésének esetleges megtagadásáról, annak indokaival, valamint az 

igénylőt megillető jogorvoslati lehetőségekről a hatóság az igény beérkezését követő 

15 napon belül írásban vagy elektronikus levélben értesíti az igénylőt. 

 



 

Ha a közérdekű, környezeti adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem 

ismerhető adatot is tartalmaz, a meg nem ismerhető adatot a hatóság 

felismerhetetlenné teszi.  

A hatóság – amennyiben az adatigényléssel kapcsolatban felmerül – a költségtérítés 

pontos összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja.  

Az igénylőnek a kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkoznia 

kell arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e. 

A hatóság az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot 

kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az 

igénylő által kívánt formában, illetve módon eleget tesz.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért 

megállapítható költségtérítés mértékéről 

311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való 

hozzáférésének rendjéről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  



 

4. Szóbeli konzultáció 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, a mellékelt formanyomtatványon, melyben a kérelmező megjelöli a szóbeli 

konzultáció témáját, a számára alkalmas időpontot és az igényelt szakterületek körét, 

valamint minden olyan információt, mely a konzultáció eredményes lefolytatásához 

megítélése szerint szükséges. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A hatóság elérhetőségein, személyesen ügyfélfogadási időben, írásban postán és 

elektronikus úton (fax és e-mail). 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási szolgáltatási díj, melynek mértéke a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 5. számú melléklete alapján 6000 Ft/óra/fő. 

Az ügyintézés határideje: 

A kérelmezett szóbeli konzultáció egyeztetett időpontja. 

Ügymenet leírása: 

A hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

szóló törvényben foglalt, általános tájékoztatási kötelezettségén túlmutatóan, a 

környezetvédelmi előírásoknak való megfeleléssel, továbbá egyes tevékenységek, 

beruházások környezetvédelmi szempontú tervezésével kapcsolatos kérdésekben az 

ügyfél kérelmére szakmai konzultációt tart. 

Nem kezdeményezhető szakmai konzultáció a környezetvédelmi hatóság 

hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárás vagy a 314/2005. (XII.25.) 

Kormányrendelet szerinti előzetes konzultáció alatt, az eljárás vagy előzetes 

konzultáció tárgyát képező kérdést illetően.  

A szakmai konzultáció nem pótolhat közigazgatási hatósági eljárás során hozandó 

hatósági döntést vagy előzetes konzultáció során adott véleményt, továbbá a 

környezetvédelmi hatóság véleménye a hatósági eljárás vagy az előzetes 

konzultáció tekintetében nem rendelkezik kötőerővel. A konzultáció során adott 

vélemény nem mentesíti a kezdeményezőt a törvény szerinti felelősség alól. 

A hatóság az igényelt konzultáció lefolytatásának helyéről, kitűzött időpontjáról, 

valamint a konzultáció tárgyára és a megjelölt szakterületekre figyelemmel 

tájékoztatást küld az ügyfél részére. Hatáskör vagy illetékesség hiányában a 

kérelmet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 



 

Minden esetben legalább két ügyintéző egyidejű jelenléte mellett van lehetőség 

szakmai eszmecserére, azonban a konzultációs díjat csak akkor kell külön-külön 

minden ügyintéző után felszámítani, amennyiben a konzultáció egynél több 

szakterületi ügyintéző jelenlétét igényli. Kizárólag egy szakterületről zajló konzultáció 

esetén két ügyintéző részvétele mellett is csak egyszer kell a díjat megfizetni. 

A hatóság a szóbeli konzultáción elhangzottakat kérésre jegyzőkönyvbe foglalja és 

az igénybe vevőnek átadja.  

Díjfizetési kötelezettséget a szóbeli konzultáció befejezését és a számla kiállítását és 

postázását követően kell a hatóság számlaszámára befizetni.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: kérelem 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  



 

5. Egyedi környezetvédelmi azonosítók (KÜJ, KTJ) létrehozása 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, melyben az ügyfél megjelöli, hogy milyen adatot, információt kér.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Elektronikus úton (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben). 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

A kérelem illeték és igazgatási-szolgáltatási díj mentes. 

Az ügyintézés határideje: 

Az egyedi környezetvédelmi azonosító adat létrehozására irányuló eljárásban az 

ügyintézési határidő 3 nap.  

Ügymenet leírása: 

Az egyedi környezetvédelmi azonosító adat (KÜJ - természetes személy, jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet egyedi környezetvédelmi 

azonosító adata, KTJ - környezetvédelmi objektum egyedi környezetvédelmi 

azonosító adata) az ügyfél környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárás, továbbá 

az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerrel kapcsolatos 

környezetvédelmi adatszolgáltatás során való azonosítására szolgál. 

Az egyedi környezetvédelmi azonosító adatot a hatóság hivatalból vagy elektronikus 

úton benyújtott kérelemre hozza létre.  

Egyedi környezetvédelmi azonosító adat hiányában környezetvédelmi közigazgatási 

hatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelem nem nyújtható be, továbbá 

környezetvédelmi adatszolgáltatás nem teljesíthető.  

KÜJ azonosítót az a környezetvédelmi hatóság, illetve az a vízvédelmi hatóság 

hozza létre, amelyhez az ügyfél kérelmével fordul; ha a KÜJ azonosítóval már 

rendelkező ügyfél KTJ azonosító(ka)t, vagy a KÜJ azonosítóval még nem rendelkező 

ügyfél a KÜJ azonosító mellett KTJ azonosító(ka)t is igényel, az azonosítók 

létrehozását az objektum(ok) jellemző pontja szerint illetékes környezetvédelmi 

hatóságnál, illetve vízvédelmi hatóságnál kell kezdeményezni. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 

Az ügy intézését segítő útmutatók: KAR adatlapok útmutatói  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: KAR adatlapok 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: ÁNYK  

http://web.okir.hu/hu/urlapok
http://web.okir.hu/hu/urlapok
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html


 

III. Egyes környezetvédelmi hatósági ügyek, ügyleírások 

1. Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, mely tartalmazza  

 a kérelmező adatait, környezetvédelmi azonosítóit,  

 az új tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelmét, 

 ha volt a kérelmezett eljárásra vonatkozóan előzetes vizsgálat, előzetes 

konzultáció vagy hatásvizsgálati eljárás, annak adatait (előzmény ügyek). 

 A dokumentációt, melynek tartalmi követelményeit a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 75. §-a, a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. számú melléklete, továbbá  

a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és 

a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi 

követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza, 

 közérthető összefoglalót a végezni kívánt tevékenységről, 

 igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmet és mellékleteit egy nyomtatott és egy elektronikus (CD) példányban kell 

benyújtani személyesen vagy postai úton. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. 

melléklete szerint, mely kiegészülhet a 2. sz. mellékletben és/vagy a 4. sz. 

mellékletben szereplő összegekkel a vizsgált tevékenység(ek)től függően.  

Az ügyintézés határideje: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (2) 

bekezdése alapján 70 nap. 



 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, vagy postai úton. A hatóság a kérelmet 

és a mellékletét képező dokumentációt megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet 

hiánypótlásra szólítja fel. Hatáskör vagy illetékesség hiányában a kérelmet átteszi a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

A hatóság a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény 

szerint, az eljárás megindításáról hivatalában, valamint honlapján hirdetményt tesz 

közzé, egyidejűleg megküldi a hirdetményt, a kérelem és mellékleteinek nyomtatott 

példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a 

hatásterület által feltételezhetően érintett települések jegyzőinek. A hatóság az 

eljárás megindításáról elektronikus úton a hirdetmény megküldésével értesíti a 

társadalmi szervezeteket. 

A hatóság az eljárás keretében a környezetvédelmi kérdéseken túl vizsgálja  

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott 

szakkérdéseket, továbbá kikéri a szakhatóságok állásfoglalását.  

A hatóság belföldi jogsegély keretében megkeresi a telepítés helye szerinti jegyzőt a 

kérelmezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való 

összhangjának megállapítása érdekében. 

A hatóság döntésétől függően közmeghallgatást tarthat, mely esetben az ott 

elhangzott észrevételeket érdemben vizsgálja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez 

szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat 

dokumentációjának tartalmi követelményeiről 

A kérelmezett tevékenységtől függően a BAT-ra vonatkozó EU határozatok 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
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2. Előzetes vizsgálati eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, mely tartalmazza  

 a kérelmező adatait, környezetvédelmi azonosítóit,  

 a kérelem mire irányul,  

 a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti 

dokumentációt. 

 igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmet és mellékleteit egy nyomtatott és egy elektronikus (CD) példányban kell 

benyújtani személyesen vagy postai úton. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, melynek mértéke a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 35. pont szerint 250.000 Ft. 

Az ügyintézés határideje: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) 

bekezdése alapján 30 nap, közmeghallgatás tartása esetén 45 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, vagy postai úton. A benyújtást 

követően a hatóság függő hatályú döntést bocsát ki.  

A hatóság a kérelmet és a mellékletét képező dokumentációt megvizsgálja és 

szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. Hatáskör vagy illetékesség 

hiányában a kérelmet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz. 

A hatóság a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény 

szerint, az eljárás megindításáról hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz 

közzé, egyidejűleg megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek nyomtatott 

példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a 

hatásterület által feltételezhetően érintett települések jegyzőinek.  



 

A hatóság az eljárás megindításáról elektronikus úton a közlemény megküldésével 

értesíti a társadalmi szervezeteket. 

A hatóság az eljárás keretében a környezetvédelmi kérdéseken túl vizsgálja  

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott 

szakkérdéseket, továbbá kikéri a szakhatóságok állásfoglalását.  

A hatóság belföldi jogsegély keretében megkeresi a telepítés helye szerinti jegyzőt a 

kérelmezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való 

összhangjának megállapítása érdekében. 

Ötven vagy több ügyfél esetén a hatóság az eljárás keretében közmeghallgatást tart, 

és az ott elhangzott észrevételeket érdemben vizsgálja. 

Az eljárás a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésben foglaltak 

szerinti döntéssel zárulhat. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
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3. Környezeti hatásvizsgálati eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, mely tartalmazza  

 a kérelmező adatait, környezetvédelmi azonosítóit,  

 a kérelem mire irányul,  

 ha, volt a kérelmezett eljárásra vonatkozóan előzetes vizsgálat, előzetes 

konzultáció vagy döntés, annak adatai (előzmény ügyek) 

 a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 6. számú melléklete szerinti 

környezeti hatástanulmányt. 

 igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmet és mellékleteit egy nyomtatott és egy elektronikus (CD) példányban kell 

benyújtani személyesen vagy postai úton. 

Igazgatási szolgáltatási díj összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. sz. 

mellékletben és/vagy a 4. sz. mellékletben szereplő összegek a vizsgált 

tevékenység(ek)től függően. 

Az ügyintézés határideje: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (1) 

bekezdése alapján 70 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, vagy postai úton. A hatóság a kérelmet 

és a mellékletét képező dokumentációt megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet 

hiánypótlásra szólítja fel. Hatáskör vagy illetékesség hiányában a kérelmet átteszi a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

A hatóság a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény 

szerint, az eljárás megindításáról hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz 

közzé, egyidejűleg megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek nyomtatott 

példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a 

hatásterület által feltételezhetően érintett települések jegyzőinek.  



 

A hatóság az eljárás megindításáról elektronikus úton a közlemény megküldésével 

értesíti a társadalmi szervezeteket.  

A hatóság az eljárás keretében a környezetvédelmi kérdéseken túl vizsgálja  

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott 

szakkérdéseket, továbbá kikéri a szakhatóságok állásfoglalását.  

A hatóság belföldi jogsegély keretében megkeresi a telepítés helye szerinti jegyzőt a 

kérelmezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való 

összhangjának megállapítása érdekében. 

A hatóság az eljárás keretében közmeghallgatást tart, és az ott elhangzott 

észrevételeket érdemben vizsgálja. 

Az eljárás a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 10. §-ában foglaltak szerinti 

döntéssel zárulhat. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
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4. Környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, mely tartalmazza  

 a kérelmező adatait, környezetvédelmi azonosítóit,  

 az környezetvédelmi felülvizsgálat iránti kérelmét, 

 ha volt a kérelmezett eljárásra vonatkozóan előzetes vizsgálat, előzetes 

konzultáció vagy hatásvizsgálati eljárás, illetve környezetvédelmi működési 

engedély, vagy egységes környezethasználati engedély, vagy környezetvédelmi 

felülvizsgálatra kötelezés, annak adatai (előzmény ügyek) 

 a dokumentációt, melynek tartalmi követelményeit a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 75. §-a, a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. számú melléklete, továbbá a 

környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a 

feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi 

követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza, illetve kötelezés esetén a kötelezés által meghatározott adat 

tartalommal. 

 közérthető összefoglalót a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdés 

alapján, 

 igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmet és mellékleteit egy nyomtatott és egy elektronikus (CD) példányban kell 

benyújtani személyesen vagy postai úton. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. 

melléklete szerint, mely kiegészülhet a 2. sz. mellékletben és/vagy a 4. sz. 

mellékletben szereplő összegekkel a vizsgált tevékenység(ek)től függően, 

figyelemmel ezen táblázatok felülvizsgálatra vonatkozó soraira is. 

Az ügyintézés határideje: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (3) 

bekezdése alapján 45 nap. 



 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, vagy postai úton. A hatóság a kérelmet 

és a mellékletét képező dokumentációt megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet 

hiánypótlásra szólítja fel. Hatáskör vagy illetékesség hiányában a kérelmet átteszi a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

A hatóság a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény 

szerint, az eljárás megindításáról hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz 

közzé, egyidejűleg megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek nyomtatott 

példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a 

hatásterület által feltételezhetően érintett települések jegyzőinek. A hatóság az 

eljárás megindításáról elektronikus úton a közlemény megküldésével értesíti a 

társadalmi szervezeteket.  

A hatóság az eljárás keretében a környezetvédelmi kérdéseken túl vizsgálja  

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott 

szakkérdéseket, továbbá kikéri a szakhatóságok állásfoglalását.  

A hatóság belföldi jogsegély keretében megkeresi a telepítés helye szerinti jegyzőt a 

kérelmezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való 

összhangjának megállapítása érdekében. 

A hatóság az eljárás keretében közmeghallgatást tarthat, mely esetben az ott 

elhangzott észrevételeket érdemben vizsgálja. 

Az eljárás a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. (12) bekezdése szerint zárul. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet 

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez 

szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat 

dokumentációjának tartalmi követelményeiről 

A kérelmezett tevékenységtől függően a BAT-ra vonatkozó EU határozatok 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
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5. Környezetvédelmi teljesítményértékelés 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, mely tartalmazza  

 a kérelmező adatait, környezetvédelmi azonosítóit,  

 a környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyására irányuló kérelmét, 

 a saját tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére céljából 

elvégzett környezetvédelmi teljesítményértékelést (tevékenysége átvilágítását) 

tartalmazó dokumentációt. 

 A dokumentáció tartalmi követelményeit a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 75. §-a, a környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet 8. számú melléklete, továbbá a környezetvédelmi 

felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás 

módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről 

szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

 igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmet és mellékleteit egy nyomtatott és egy elektronikus (CD) példányban kell 

benyújtani személyesen vagy postai úton. 

Igazgatási szolgáltatási díj összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, melynek mértéke a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 40. pontja szerint 750.000 Ft. 

Az ügyintézés határideje: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (1) 

bekezdése alapján 70 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, vagy postai úton. A hatóság a kérelmet 

és a mellékletét képező dokumentációt megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet 

hiánypótlásra szólítja fel. Hatáskör vagy illetékesség hiányában a kérelmet átteszi a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 



 

A hatóság a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény 

szerint, az eljárás megindításáról hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz 

közzé, egyidejűleg megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek nyomtatott 

példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a 

hatásterület által feltételezhetően érintett települések jegyzőinek.  

A hatóság az eljárás megindításáról elektronikus úton a közlemény megküldésével 

értesíti a társadalmi szervezeteket.  

A hatóság az eljárás keretében a környezetvédelmi kérdéseken túl vizsgálja  

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott 

szakkérdéseket, továbbá kikéri a szakhatóságok állásfoglalását.  

A hatóság belföldi jogsegély keretében megkeresi a telepítés helye szerinti jegyzőt a 

kérelmezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való 

összhangjának megállapítása érdekében. 

Az eljárás az 1995. évi LIII. törvény 79. § (3) bekezdésben foglaltak szerint zárul. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról 

 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez 

szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a 

felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről 

 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  



 

6. Összevont eljárás 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, mely tartalmazza  

 a kérelmező adatait, környezetvédelmi azonosítóit,  

 az új tevékenységre vonatkozó egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelmét, 

 ha az új tevékenység hatásvizsgálati eljárás alá is tartozik, nyilatkozatot, melyben 

kéri az eljárások összevonását, 

 ha volt a kérelmezett eljárásra vonatkozóan előzetes vizsgálat, előzetes 

konzultáció vagy hatásvizsgálati eljárás, annak adatai (előzmény ügyek) 

 A dokumentációt, melynek tartalmi követelményeit a környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet 6. és 8. számú melléklete tartalmazza, 

 közérthető összefoglalót a végezni kívánt tevékenységről, 

 igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

A kérelmet és mellékleteit egy nyomtatott és egy elektronikus (CD) példányban kell 

benyújtani személyesen vagy postai úton. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. 

melléklete szerint, mely kiegészülhet a 2. sz. mellékletben és/vagy a 4. sz. 

mellékletben szereplő összegekkel a vizsgált tevékenység(ek)től függően. 

Az ügyintézés határideje: 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (2) 

bekezdése alapján 70 nap. 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, vagy postai úton. A hatóság a kérelmet 

és a mellékletét képező dokumentációt megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet 

hiánypótlásra szólítja fel. Hatáskör vagy illetékesség hiányában a kérelmet átteszi a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 



 

A hatóság a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény 

szerint, az eljárás megindításáról hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz 

közzé, egyidejűleg megküldi a közleményt, a kérelem és mellékleteinek nyomtatott 

példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a 

hatásterület által feltételezhetően érintett települések jegyzőinek. A hatóság az 

eljárás megindításáról elektronikus úton a közlemény megküldésével értesíti a 

társadalmi szervezeteket.  

A hatóság az eljárás keretében a környezetvédelmi kérdéseken túl vizsgálja  

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben meghatározott 

szakkérdéseket, továbbá kikéri a szakhatóságok állásfoglalását.  

A hatóság belföldi jogsegély keretében megkeresi a telepítés helye szerinti jegyzőt a 

kérelmezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos 

önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való 

összhangjának megállapítása érdekében. 

A hatóság az eljárás keretében közmeghallgatást tart, és az ott elhangzott 

észrevételeket érdemben vizsgálja. 

Az eljárás a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 29. § (9) bekezdésben foglaltak 

szerint zárul. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló Korm. rendelet 

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez 

szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat 

dokumentációjának tartalmi követelményeiről 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

A kérelmezett tevékenységtől függően a BAT-ra vonatkozó EU határozatok 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 



 

7. Felszámolási és végelszámolási eljárás 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Környezetvédelmi nyilatkozat a 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete 

szerinti formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, minden pontját – a 

nemleges válaszok esetén is – szövegesen kitöltve.  

A gazdálkodó szervezet székhelye és valamennyi telephelye vonatkozásában külön-

külön nyilatkozatot kell tenni. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon, személyesen vagy postai úton. 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

A nyilatkozat benyújtása és elbírálása igazgatási-szolgáltatási díj és illetékmentes. 

Az ügyintézés határideje: 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdése alapján 21 nap. Az ügyintézés határidejét a 

nyilatkozat beérkezését követő naptól kell számítani. 

Ügymenet leírása: 

A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles a felszámolás kezdő 

időpontjától számított 15 napon belül a felszámolónak és a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságnak nyilatkozatot tenni arról, hogy maradtak-e fenn olyan 

környezeti károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb 

fizetési kötelezettség, a károsodások, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás 

származhat. 

A végelszámoló a végelszámolás közzétételétől számított 15 napon belül - szükség 

szerint - értesíti a végelszámolás megindításáról a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatóságot és tesz nyilatkozatot a fentiek szerint. 

A nyilatkozatot személyesen vagy postai úton az adott székhely/telephely szerint 

illetékes környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani. A hatóság a kérelmet és a 

mellékletét képező dokumentációt megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet 

hiánypótlásra szólítja fel. Hatáskör vagy illetékesség hiányában a kérelmet átteszi a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

  



 

A nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a nyilatkozó a 

környezetvédelmi hatóságnak arról nyilatkozik, hogy a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő szakértőnek teljes körű környezeti állapotvizsgálat elvégzésére adott 

megbízást. A környezeti állapotvizsgálat eredményét 8 napon belül kell megküldeni a 

környezetvédelmi hatóság számára. 

A környezetvédelmi hatóság a nyilatkozat elbírálására irányuló eljárás eredményének 

függvényében a gazdálkodó szervezetet telephelyenkénti teljes körű, vagy részleges 

környezeti állapotvizsgálatra kötelezheti, melyet szakértővel kell elvégeztetni. 

A területi vízügyi hatóság a nyilatkozat elbírálásában és a környezeti 

állapotvizsgálatra kötelezésre irányuló eljárásában szakhatóságként vesz részt. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról  

106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet a felszámolási eljárás és a végelszámolás 

környezet- és természetvédelmi követelményeiről 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  



 

8. Egyes hulladékgazdálkodási tevékenységek engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Hulladék ártalmatlanítási tevékenység engedélyezése esetén: 

Kérelem, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltakat.  

Hulladék előkezelési tevékenység engedélyezése esetén: 

Kérelem, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 9. § (1) bekezdésében és a 9. § (1a) bekezdésében foglaltakat.  

Hulladék gyűjtési tevékenység engedélyezése esetén: 

Kérelem, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 7. § (1) bekezdés a) – k) pontjaiban, valamint n) – p) pontjaiban foglaltakat.  

Hulladék hasznosítási tevékenység engedélyezése esetén: 

Kérelem, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 9. § (1) bekezdésében foglaltakat.  

A kérelmet minden esetben elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon és elektronikus adathordozón, személyesen vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. 

melléklet 4-8 pontjai szerint, a kérelmezett tevékenység(ek) függvényében.  

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 45 nap.  

  



 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán. A kérelem benyújtását 

követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja. Ha a kérelem benyújtása nem a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről egyidejűleg az 

ügyfelet értesíti. 

Az eljárás során a hatóság vizsgálja, hogy a végezni kívánt tevékenység a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) hatálya alá tartozik –e. 

Amennyiben a végezni kívánt tevékenység az R. hatálya alá tartozik (előzetes 

vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles, egységes környezethasználati 

engedélyhez kötött) a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárást az R. szerinti 

eljárás megelőzi, illetve, amennyiben a végezni kívánt tevékenység egységes 

környezethasználati engedélyhez kötött a hulladékgazdálkodási engedély az 

egységes környezethasználati engedélyben kerül megadásra. 

Az eljárás során a hatóság függő hatályú határozatot hoz, szükség esetén az 

ügyfelet a hatóság hiánypótlásra szólítja fel, továbbá értesíti a civil szervezeteket az 

eljárás megindításáról, valamint szakkérdés tekintetében véleményt kér a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. 

rendelet) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervektől, és 

szakhatósági állásfoglalást kér a Korm. rendelet szerint hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező szakhatóság(ok)tól. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján kiadja a hulladékgazdálkodási engedélyt, vagy a kérelmet 

elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról  

439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről  

246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól  

309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 



 

tevékenységek részletes szabályairól 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  



 

9. Hulladék szállítási, kereskedelmi, közvetítési tevékenység engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Hulladék kereskedelemi és közvetítési tevékenység engedélyezése esetén 

Kérelem, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 7. § (1) bekezdés a) – i) pontjaiban, valamint l) – p) pontjaiban foglaltakat. 

Hulladék szállítási tevékenység engedélyezése esetén 

Kérelem, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba 

vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 7. § (1) bekezdés a) – k) pontjaiban, valamint n) – p) pontjaiban foglaltakat.  

A kérelmet minden esetben elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon és elektronikus adathordozón, személyesen vagy postai úton.  

Igazgatási szolgáltatási díj összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet  

1. melléklet 4-8 pontjai szerint, a kérelmezett tevékenység(ek) függvényében.  

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 45 nap.  

Ügymenet leírása: 

A kereskedő, ha a kereskedelem tárgyát képező hulladék a birtokába kerül, 

tevékenységét csak kereskedelemre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel 

végezheti.  

A közvetítő, ha a közvetítés tárgyát képező hulladék a birtokába kerül, tevékenységét 

csak közvetítésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.  

A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán. A kérelem benyújtását 

követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja. Ha a kérelem benyújtása nem a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a 



 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről egyidejűleg az 

ügyfelet értesíti. 

Az eljárás során a hatóság függő hatályú határozatot hoz, szükség esetén az 

ügyfelet a hatóság hiánypótlásra szólítja fel, továbbá értesíti a civil szervezeteket az 

eljárás megindításáról, valamint szakkérdés tekintetében véleményt kér a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet szerint hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező szervektől. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján kiadja a hulladékgazdálkodási engedélyt, vagy a kérelmet 

elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról  

439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek 

nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről  

246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól  

309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és 

adatszolgáltatási kötelezettségekről 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól 

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: -- 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
  

 



 

10. Hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó engedélyezés 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amely tartalmazza a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 

4. számú melléklete szerint elkészített reultivációs tervet.  

Ha a hulladéklerakó egészének vagy egy részének rekultivációjára a 

környezetvédelmi hatóság hivatalból indít eljárást, az üzemeltetőt, ennek hiányában 

a terület tulajdonosát részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezi. A 

részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot a rekultiváció követelményeire tekintettel 

kell elvégezni, és a rekultivációs tervet a részleges környezetvédelmi felülvizsgálat 

alapján, a 4. számú mellékletben meghatározott követelmények szerint kell 

elkészíteni. A kérelmet minden esetben elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon és elektronikus adathordozón, személyesen vagy postai úton.  

Igazgatási szolgáltatási díj összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet  

1. melléklet 10. pontja szerint, 200.000 Ft.  

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán. A kérelem benyújtását 

követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja. Ha a kérelem benyújtása nem a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről egyidejűleg az 

ügyfelet értesíti. 

Az eljárás során a hatóság szükség esetén az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel, 

továbbá értesíti a civil szervezeteket az eljárás megindításáról, valamint 

szakhatósági állásfoglalást kér a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. 



 

rendelet szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságtól. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján kiadja a rekultivációs engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól 

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről  

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  



 

11. Hulladékgazdálkodási létesítmény működési szabályzat jóváhagyása  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amely tartalmazza  

hulladékgyűjtő udvar esetén az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 10. § (4) bekezdésében foglaltakat és ismerteti a szerinti műszaki kialakítást 

üzemi gyűjtőhely esetén az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 17. § (5) bekezdésében foglaltakat és ismerteti a műszaki kialakítást,  

hulladéktároló hely esetén az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 21. § (5) bekezdésében foglaltakat és ismerteti a műszaki kialakítást,  

komposztáló telep esetén az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 23. § (5) bekezdésében foglaltakat és ismerteti a műszaki kialakítást,  

átrakó állomás esetén az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának 

és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet. 26. § (5) 

bekezdésében foglaltakat és ismerteti a műszaki kialakítást,  

válogatómű esetén az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és 

üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § (8) 

bekezdésében foglaltakat és ismerteti a műszaki kialakítást. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon és elektronikus adathordozón, személyesen vagy postai úton.  

Igazgatási szolgáltatási díj összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet  

1. melléklet 20.2 pontja szerint, 40.000 Ft.  

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Amennyiben az üzemeltetési szabályzat hulladékgazdálkodási engedélyezési 

eljáráson belül kerül benyújtásra az üzemeltetési szabályzat jóváhagyása igazgatási 

szolgáltatási díjmentes. 



 

Az ügyintézés határideje: 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 45 nap.  

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán. A kérelem benyújtását 

követően a hatóság a kérelmet megvizsgálja. Ha a kérelem benyújtása nem a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről egyidejűleg az 

ügyfelet értesíti. 

Az eljárás során a hatóság függő hatályú határozatot hoz, szükség esetén az 

ügyfelet a hatóság hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a hiánypótlásra történő 

felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a hiánypótlásra történő felhívásban előírt 

határidőn belül és a határidő meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság 

megszünteti vagy a rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján jóváhagyja az üzemeltetési szabályzatot, vagy a kérelmet 

elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 

246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények 

kialakításának és üzemeltetésének szabályairól 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  



 

12. Pontforrás és diffúz forrás létesítésének, működtetésének engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Pontforrás létesítési engedélyezés esetén:  

Kérelem, amely tartalmazza a telepítés helyét, várható időpontját, a pontforrások 

számát, és jelét, a pontforrásokhoz tartozó technológia leírását, a technológiában 

felhasznált és előállított anyagok és energia mennyiségi és minőségi ismertetését.  

A kérelemnek meg kell felelnie a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. 

rendelet 5. számú mellékletében előírtaknak. 

Pontforrás működtetési engedélyezés esetén: 

Kérelem, amely tartalmazza a pontforrások számát, és jelét, a pontforrásokhoz 

tartozó technológia leírását, a technológiában felhasznált és előállított anyagok és 

energia mennyiségi és minőségi ismertetését. A kérelemnek meg kell felelnie a 

levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében 

előírtaknak. 

Új telepítésű pontforrás engedélyezése esetén szükséges a levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdésében, 4. sz. mellékletében és 

32. § (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően kitöltött 

elektronikus LAL alapbejelentés feltöltése az Országos Környezetvédelmi 

Információs Rendszer LAIR moduljába.  

Engedély megújítása esetén, amennyiben változás történt a pontforrások adataiban, 

a kibocsátott szennyezőanyagok komponenseiben, a hozzájuk tarozó 

technológiákban valamint berendezésekben, szükséges a valós állapotoknak 

megfelelő, a fenti előírások szerint kitöltött LAL változásjelentés feltöltése az 

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe. 

Érvényes pontforrás működtetési engedély módosítása esetén: 

Kérelem, amelyben ismerteti az engedélyes a pontforrást/pontforrásokat érintő 

változásokat (technológia módosulása, kapcsolódó berendezés, felhasznált, 

kibocsátott anyagok változása, üzemeltető személyében történt változás stb.). 

Továbbá szükséges a valós állapotoknak megfelelőn kitöltött LAL változásjelentés 

feltöltése az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe 

Telephely levegőtisztaság-védelmi életciklusának lezárása esetén: 

LAL törlésjelentés (LAL borítólap) feltöltése szükséges az Országos 

Környezetvédelmi Információs Rendszerbe. 



 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Pontforrás létesítési engedély: papír alapon, személyesen vagy postai úton. 

Pontforrás működtetési engedélyezése, meglévő engedély módosítása: személyesen 

vagy postai úton., vagy a LAL alap-, illetve változásjelentéshez mellékelve 

elektronikus úton. 

Telephely levegőtisztaság-védelmi életciklusának lezárása: LAL törlésjelentés 

elektronikus úton 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Pontforrás létesítési, működtetési engedély:  

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. 

számú mellékletének 14. pontja alapján, pontforrásonként 32.000 Ft. 

Pontforrás működtetési engedélyezése, meglévő engedély módosítása:  

Igazgatási-szolgáltatási díj a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet  

1. számú mellékletének 14. és 37. pontjai alapján pontforrásonként 16.000 Ft. 

Üzemeltető személyében történt változás esetén: a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. 

(III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 14. és 38. pontjai alapján 

pontforrásonként 8.000 Ft. 

Amennyiben az új üzemeltető jogutód, úgy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény 28. § (1) bekezdése, valamint Mellékletének XIII. fejezet 1. pontja szerint az 

eljárás illetéke 5000 forint. 

Telephely levegőtisztaság-védelmi életciklusának lezárása:  

Illeték, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése, valamint 

Mellékletének XIII. fejezet 1. pontja szerint az eljárás illetéke 5000 forint. 

Az ügyintézés határideje: 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 21 nap.  

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, postán, elektronikus úton (LAL 

jelentéshez csatolva), a benyújtást követően a kérelmet megvizsgálja és szükség 

esetén az ügyfelet a hatóság hiánypótlásra, díjfizetésre hívja fel.  

Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 



 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

Megfelelően összeállított engedélykérelem és LAL jelentés esetén, a működési 

engedély kiadásra kerül, a pontforrások alapadatai és rájuk vonatkozó kibocsátási 

határértékek rögzítésre kerülnek az OKIR LAIR moduljában, és a határozat 

mellékleteként az ügyfél részére megküldésre kerülnek. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet a levegő védelméről 

6/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével 

kapcsolatos szabályokról 

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál 

kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező 

anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről  

4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről 

26/2014. (III.25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület 

kibocsátásának korlátozásáról 

Az ügy intézését segítő útmutatók: LAL adatlapok útmutatói 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: LAL adatlapok 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: ÁNYK 

  

 

http://web.okir.hu/hu/urlapok
http://web.okir.hu/hu/urlapok
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html


 

13. Zajkibocsátási határérték megállapítása 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete 

szerinti űrlapon kitöltött kérelem. 

Zajmérési jegyzőkönyv, vagy zajvédelmi szakértői vélemény a zajvédelmi 

követelmények teljesüléséről, valamint mérés/számítás a zajvédelmi hatásterület 

lehatárolásáról. 

Az eljárási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylat vagy annak másolata. 

Környezetvédelmi azonosítók (KÜJ, KTJ) 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon és elektronikus adathordozón, személyesen vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. 

melléklet 17. 1 pontja alapján egyéni vállalkozó, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, költségvetési szerv esetén 112 500 Ft, minden egyéb esetben 150 000 Ft.  

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 21 nap.  

Ügymenet leírása: 

A környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a 

tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője 

köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték 

megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. 

Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a tervezett 

környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség,  

vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, 

illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan 

határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más 

személy nem használja. 

 



 

A kérelem benyújtása történhet személyesen, vagy postán. A benyújtást követően a 

kérelmet a környezetvédelmi hatóság megvizsgálja és szükség esetén az ügyfelet 

hiánypótlásra szólítja fel. Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét a zajforrás hatásterületére 

kell határozatban megállapítani. Azokra a zajtól védendő épületekre, amelyeket csak 

bizonyos napszakban vagy szezonálisan használnak, csak a használat időtartamára 

kell zajkibocsátási határértéket megállapítani. Az üzemi létesítmény zajkibocsátását 

a rendszeresen (évente legalább tizenkét alkalommal) előforduló legnagyobb 

környezeti zajkibocsátású üzemelési állapot alapján kell értékelni. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján zajkibocsátási határértéket határoz meg, vagy a kérelmet 

elutasítja. A zajkibocsátási határértéket megállapító határozat többek között 

tartalmazza a határérték mértékét külön az éjjeli és a nappali időszakra,a zajforrás 

közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területeket, a zajkibocsátási 

határérték teljesülésének helyét, a zajforrás üzemeltetésére vonatkozó 

korlátozásokat, a zajkibocsátás csökkentése érdekében tervezett intézkedéseket.  

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 

szabályairól 

27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról 

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, 

valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

Az ügy intézését segítő útmutatók: - 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:  - 

 



 

IV. Egyes természetvédelmi hatósági ügyek, ügyleírások 

1. Védett természeti területen végzett tevékenységek engedélyezése  

1.1. Fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása, telepítése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező nevét, címét (és amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint 

e-mail címet és telefonszámot. 

 Az érintett ingatlan helyrajzi számát. 

 A fafajok megnevezését, egyedek számát, kivágás/telepítés okát, tervezett idejét. 

 Kivágás esetén az ingatlanon belül a fa (fák) elhelyezkedéséről vázlatrajz vagy 

rövid helymeghatározás, amennyiben pótlást tervez: a fafajok megnevezése, 

egyedek száma, elhelyezkedésük. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. 

melléklet 23. 5 pontja alapján eljárásonként 10.000 Ft.  

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

Védett természeti terület esetén akkor szükséges a természetvédelmi hatóság 

engedélye, ha a tevékenység nem tartozik az erdőről az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá.  

 



 

Fakitermelésre vegetációs időszak alatt csak, természetvédelmi kezelési, növény-

egészségügyi, erdővédelmi okból vagy havária helyzetben, személy-, és 

vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén kerülhet sor. 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a fa kivágását/telepítését, vagy a kérelmet 

elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:  - 

  

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

1.2. Kutatás, gyűjtés, kísérlet végzésének engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint  

e-mail címe, telefonszáma. 

 Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, 

a felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli 

nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást. 

 A résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága.  

 Kutatás/gyűjtés/kísérlet tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama. 

 Kutatás/gyűjtés/kísérlet végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen 

bejelölve.  

 Gyűjtés esetén a gyűjteni tervezett mennyiség.  

 Amennyiben az engedélyes részére a természetvédelmi hatóság a korábbi évek 

folyamán azonos tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási 

jelentés benyújtása (ha ezt nem tette még meg).  

 A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés 

szállításának módja igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen a 

jármű(vek) forgalmi rendszáma, típusa útvonala és annak megnevezése, hogy 

milyen típusú utat kíván igénybe venni (erdészeti út, mezőgazdasági földút, stb.) 

a közlekedés időpontja/időszaka. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Gyűjtésre vonatkozóan igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 23.1 pontja alapján 10.000 Ft.  

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

 



 

Kutatás/kísérlet engedélyezésére vonatkozóan az illetékekről szóló 1990. évi törvény 

29. (1) bekezdése és a Melléklet XIII. fejezete alapján: 5000 Ft illeték, melyet 

illetékbélyegben kell a kérelmen megfizetni, illetve lehetőség van a Magyar 

Államkincstár által vezetett eljárási illeték bevételi számlára átutalni. Átutalás esetén 

csatolandó az illeték befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  

http://xciii.tv/
http://www.termeszetvedelem.hu/


 

1.3. Gyep feltörése, felújítása, felülvetése, öntözése, legeltetése, kaszálása 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint  

e-mail címe, telefonszáma. 

 Az érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i), az ingatlan(ok) feletti rendelkezési jog 

megjelölése (pl. tulajdonos, bérlő – ez utóbbi az esetben gyep feltörése, felújítása 

és felülvetése esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, meghatalmazása). 

 Tervezett tevékenység rövid leírása (oka, célja, módja, tervezett ideje, stb.). 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

A gyep feltörésére vonatkozóan igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 23.2.1 pontja alapján megkezdett 

hektáronként 50.000 Ft.  

A gyep felújítása, felülvetése, öntözése esetén igazgatási-szolgáltatási díj, a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 23.2.2 pontja alapján 

megkezdett hektáronként 5.500 Ft.  

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Legeltetésre, kaszálásra vonatkozóan az illetékekről szóló 1990. évi törvény 29. (1) 

bekezdése és a Melléklet XIII. fejezete alapján: 5000 Ft illeték, melyet 

illetékbélyegben kell a kérelmen megfizetni, illetve lehetőség van a Magyar 

Államkincstár által vezetett eljárási illeték bevételi számlára átutalni. Átutalás esetén 

csatolandó az illeték befizetésének igazolása 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

 

http://xciii.tv/


 

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

1.4. Terület helyreállítása, jellegének használatának megváltoztatása 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint  

e-mail címe, telefonszáma. 

 Az érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i), az ingatlan(ok) feletti rendelkezési jog 

megjelölése (pl.: tulajdonos, bérlő – ez utóbbi esetben a terület jellegének, 

használatának megváltoztatása esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, 

meghatalmazása) 

 Tervezett tevékenység rövid leírása (oka, célja, módja, tervezett ideje, stb.) 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

A terület jellegének, használatának megváltoztatására vonatkozóan igazgatási-

szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 

23.3.2 pontja alapján megkezdett hektáronként 50.000 Ft.  

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

A terület helyreállítása esetén az illetékekről szóló 1990. évi törvény 29. (1) 

bekezdése és a Melléklet XIII. fejezete alapján: 5000 Ft illeték, melyet 

illetékbélyegben kell a kérelmen megfizetni, illetve lehetőség van a Magyar 

Államkincstár által vezetett eljárási illeték bevételi számlára átutalni. Átutalás esetén 

csatolandó az illeték befizetésének igazolása 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

http://xciii.tv/


 

Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

1.5. Földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának megváltoztatása 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint  

e-mail címe, telefonszáma. 

 Az érintett ingatlan helyrajzi száma, az ingatlan feletti rendelkezési jog 

megjelölése (Pl.: tulajdonos, bérlő – ez utóbbi esetben a tulajdonos hozzájáruló 

nyilatkozata, meghatalmazása).  

 A változtatással érintett terület térképi lehatárolása, amennyiben nem a teljes 

ingatlan érintett. 

 Termőföldnek nem minősülő földterület esetén a tervezett rendeltetés-változtatás 

oka, célja.  

 Termőföld esetén milyen művelési ágról milyenre tervezi a változtatást, ennek 

oka, célja.  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. 

melléklet 23.4 pontja alapján eljárásonként 10.000 Ft.  

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

 



 

Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

1.6. Nád és más vízinövényzet égetésének, irtásának, aratásának, gyep- és 

parlagterület, tarló és szalma égetésének, valamint – kijelölt és 

kiépített tűzrakóhely kivételével – erdőterületen tűz gyújtásának 

engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint  

e-mail címe, telefonszáma 

 Tűzgyújtási kérelem esetén minél pontosabb helymeghatározás, egyéb 

esetekben az érintett ingatlan helyrajzi száma, 

 A tevékenység tervezett módja, ideje, oka, célja. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. 

melléklet 23.6 pontja alapján eljárásonként 15.000 Ft.  

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

 



 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról 

2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 

Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 

megállapításáról 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

22/1998. (II. 13.) Korm. rendelet a Balaton és a parti zóna nádasainak védelméről, 

valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás szabályairól 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

1.7. Növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a 

talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásának 

engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint  

e-mail címe, telefonszáma. 

 Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, 

a felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli 

nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást 

 A vegyszerhasználat pontos helye (helyrajzi szám), az ingatlan feletti 

rendelkezési jog megjelölése (Pl.: tulajdonos, bérlő – ez utóbbi esetben a 

tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, meghatalmazása). 

 A vegyszerhasználat indokoltsága. 

 A vegyszerezni kívánt növénykultúra/állatfaj/célcsoport megnevezése  

(a védekezés mire irányul). 

 A vegyszer megnevezése, kijuttatásának módja, ideje, hatásmechanizmusa (pl. 

totális irtószer vagy szelektív hatású). 

 Befolyásoló tényezők ismertetése (időjárás, állatoknál egyedfejlődési állapot, stb.) 

 Kijuttatni tervezett készítmény mennyisége hektáronként, adott területenként / 

egyedenként. 

Amennyiben a vegyszerhasználat növény- és állategészségügyi karantén fertőzés és 

járványhelyzet elhárítása miatt szükséges, engedélykérelem helyett a 

természetvédelmi hatóság részére egy bejelentést kell tenni az alábbi iratok, adatok 

megküldésével: 

 a karantént, vegyszerezést elrendelő hatósági határozat 

 a vegyszerezés ideje, helye, módja 

 a vegyszerezéshez felhasználandó készítmény fajtája, hatásmechanizmusa 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

 



 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. 

melléklet 23.7 pontja alapján eljárásonként 40.000 Ft.  

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, 

valamint az eljárás során tudomására jutott adatok alapján engedélyezi a 

tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről 

44/2005. (V. 6.) FVM–GKM–KvVM együttes rendelet a mező- és erdőgazdasági légi 

munkavégzésről 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -   

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

1.8. Közösségi és tömegsportesemények rendezésének, sportverseny, 

technikai jellegű sporttevékenység folytatásának engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint  

e-mail címe, telefonszáma. 

 Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, 

a felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli 

nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást. 

 A tevékenység pontos dátuma. 

 Résztvevők (és nézők) várható létszáma. 

 Verseny, rendezvény megnevezése, rövid leírása, útvonala, illetve az igénybe 

vett terület egy megfelelő (pl. M= 1:10.000) méretarányú átnézeti (topográfiai) 

térkép (helyszínrajz), lehetőség szerint a teljes útvonal, illetve terület 

bejelölésével, rajt-cél pontok megadásával, pihenő/frissítő helyek feltüntetésével. 

A táborhelyek, sziklamászó helyek GPS koordinátákkal is megadhatóak. 

 A rendezvény során használni kívánt eszközök (szalagozás, egyéb jelzések, 

kiszolgáló létesítmények, sátrak, díszletek). 

 A résztvevők/nézők gépjárművei részére a parkolási lehetőség bemutatása, 

szociális létesítmények (WC) helyszínének ismertetése. 

 Technikai jellegű sporttevékenység esetén a szervezők által a nézők számára 

kijelölni tervezett területek bemutatása.  

 A terület megközelítésének, szükséges felszerelés szállításának módja (igénybe 

vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, a járművel történő közlekedést is 

engedélyeztetni kell; a jármű(vek) forgalmi rendszáma, típusa útvonala és annak 

megnevezése, hogy milyen típusú utat kíván igénybe venni (erdészeti út, 

mezőgazdasági földút, stb.) a közlekedés időpontja/időszaka), a pálya biztosítása  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

  



 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. 

melléklet 23.9.1 – 23.9.4 pontjai alapján  

 versenyrendszerben szervezett, nem kizárólag kijelölt turistaútvonalakat érintő 

verseny rendezése 500 fő felett - 80.000 Ft, 

 500 fő felett külterületen zajló tömegsportesemények rendezése - 80.000 Ft, 

 kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység folytatása - 36.000 Ft, 

 20 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz 

felhasználásával megvalósuló technikai jellegű sporttevékenység folytatása – 

300.000 Ft. 

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Ha fenti kategóriák egyikébe sem sorolható a tervezett tevékenység, úgy az eljárás 

illetékköteles, az illetékekről szóló 1990. évi törvény 29. (1) bekezdése és a Melléklet 

XIII. fejezete alapján: 5000 Ft illeték megfizetése szükséges, melyet illetékbélyegben 

kell a kérelmen megfizetni, illetve lehetőség van a Magyar Államkincstár által vezetett 

eljárási illeték bevételi számlára átutalni. Átutalás esetén csatolandó az illeték 

befizetésének igazolása 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

Az engedélyköteles tevékenységek közé tartozik védett természeti területen pl. a 

táborozás, gyalogos teljesítménytúrák, tájfutó versenyek, lovas-, kerékpáros 

rendezvények, rallye versenyek, sziklamászás, siklóernyőzés, repülőmodellező 

versenyek, filmforgatás (kivéve barlangban folytatott forgatás) 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

http://xciii.tv/


 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: -  

  

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

1.9. Járművel történő közlekedés engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint  

e-mail címe, telefonszáma. 

 Belépés, közlekedés célja, oka. 

 Jármű(vek) forgalmi rendszáma, típusa. 

 Jármű(vek) útvonala és annak megnevezése, hogy milyen típusú utat kíván 

igénybe venni (erdészeti út, mezőgazdasági földút, stb.). 

 Járművel történő közlekedés időpontja/időszaka. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. 

melléklet 23.10 pontja alapján eljárásonként 42.000 Ft. 

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

Nem kell természetvédelmi hatósági engedélyt kérni az alábbi esetekben 

 a közlekedésre kijelölt utak (közutak) használatához 

 engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek esetén 

 feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek 

járműveihez. 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 



 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

1.10. Fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint  

e-mail címe, telefonszáma 

 Belépés, közlekedés célja, oka, időpontja/időszaka  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Az illetékekről szóló 1990. évi törvény 29. (1) bekezdése és a Melléklet XIII. fejezete 

alapján: 5000, Ft illeték, melyet illetékbélyegben kell a kérelmen megfizetni, illetve 

lehetőség van a Magyar Államkincstár által vezetett eljárási illeték bevételi számlára 

átutalni. Átutalás esetén csatolandó az illeték befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

Nem kell természetvédelmi hatósági engedélyt kérni az alábbi esetekben 

 jelzett turistautak és tanösvények használatához  

 külön jogszabályok alapján erre feljogosított személyek feladatuk ellátáshoz 

szükséges mértékben  

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

http://xciii.tv/


 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

2. Védett, fokozottan védett növényfajokkal kapcsolatos engedélyezés 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-

mail címe, telefonszáma 

 Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, 

a felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli 

nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást 

 A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága 

 A tevékenység tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama, mennyiség 

 A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve 

 Amennyiben az engedélyes részére a természetvédelmi hatóság a korábbi évek 

folyamán azonos tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási 

jelentés benyújtása (ha ezt nem tette még meg). 

 A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés 

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen  

a jármű(vek) forgalmi rendszáma, típusa útvonala és annak megnevezése, hogy 

milyen típusú utat kíván igénybe venni (erdészeti út, mezőgazdasági földút, stb.) 

a közlekedés időpontja/időszaka). 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas 

szervének gyűjtése, egyedének adásvétele, cseréje, külföldre vitele, az országba 

behozatala, az országon való átszállítása esetében igazgatási-szolgáltatási díj,  

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 25 pontja alapján 

eljárásonként 10.000 Ft. 

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 



 

Egyéb esetekben az illetékekről szóló 1990. évi törvény 29. (1) bekezdése és a 

Melléklet XIII. fejezete alapján: 5000, Ft illeték, melyet illetékbélyegben kell a 

kérelmen megfizetni, illetve lehetőség van a Magyar Államkincstár által vezetett 

eljárási illeték bevételi számlára átutalni. Átutalás esetén csatolandó az illeték 

befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj: 

 egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének 

gyűjtéséhez; 

 egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus 

kertekbe történő telepítéséhez; 

 egyedének külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való 

átszállításához; 

 egyedének preparálásához; 

 egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához; 

 egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlethez; 

 egyedének biotechnológiai célra történő felhasználásához; 

 természetes állományai közötti mesterséges géncseréjéhez; 

 védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag bank létrehozásához, védett 

növényfaj gén- és szaporítóanyag bankban történő elhelyezéséhez, 

 védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes 

állapotának megváltoztatásához, kivágásához,  

 fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra 

alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez  

 fokozottan védett növényfajok esetén az engedély csak természetvédelmi vagy 

más közérdekből adható meg. 

Fokozottan védett növényfaj esetén az országos természetvédelmi hatóság (Pest 

Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya -1016 

Budapest, Mészáros u. 58/A) jár el elsőfokú természetvédelmi hatóságként a Tvt.  

42. § (3) bekezdés c) és e)–h) pontjában és a 42. § (4) bekezdésben meghatározott 

esetben országos illetékességgel. 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  
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Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, 

a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 

természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 
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3. Védett, fokozottan védett, vadon élő állatfajok engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

 A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására 

vonatkozó engedélyezés esetében a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú 

melléklete szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelem. 

 Nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) riasztásának és gyérítésének 

engedélyezésére vonatkozóan formanyomtatványon benyújtott kérelem. 

Egyéb engedélyezés esetén kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-

mail címe, telefonszáma 

 Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, 

a felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli 

nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást 

 A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága 

 A tevékenység tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama, mennyiség 

 A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve 

 Amennyiben az engedélyes részére a természetvédelmi hatóság a korábbi évek 

folyamán azonos tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási 

jelentés benyújtása (ha ezt nem tette még meg). 

 A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés 

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen  

a jármű(vek) forgalmi rendszáma, típusa útvonala és annak megnevezése, hogy 

milyen típusú utat kíván igénybe venni (erdészeti út, mezőgazdasági földút, stb.) 

a közlekedés időpontja/időszaka). 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Védett állatfaj állományának szabályozása, egyedeinek gyűjtése, befogása, elejtése 

esetében igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi 

hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 

1. sz. melléklet 29.1-2 pontjai alapján eljárásonként 20.000 Ft. 



 

Védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele esetében igazgatási-szolgáltatási díj a 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 29.7.1-7.2 pontjai alapján 

1-10 egyed között 10.600 Ft, 10 egyed felett 40.000 Ft eljárásonként. 

Védett állatfaj egyedének külföldre vitele, onnan történő behozatala, az országon 

való átszállítása esetében igazgatási-szolgáltatási díj a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 

14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 29.8 pontja szerint 10.000 Ft 

eljárásonként. 

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Egyéb esetekben az illetékekről szóló 1990. évi törvény 29. (1) bekezdése és a 

Melléklet XIII. fejezete alapján: 5000, Ft illeték, melyet illetékbélyegben kell a 

kérelmen megfizetni, illetve lehetőség van a Magyar Államkincstár által vezetett 

eljárási illeték bevételi számlára átutalni. Átutalás esetén csatolandó az illeték 

befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj: 

 állományának szabályozásához; 

 egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, 

idomításához; 

 egyedeinek szaporításához; 

 egyedének kikészítéséhez, preparálásához, a preparátumok birtokban 

tartásához; 

 egyedének élőállat gyűjteményben történő tartásához; 

 hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő 

kiegészítéséhez; 

 állományai közötti mesterséges géncseréhez; 

 egyedének cseréjéhez, adásvételéhez; 

 egyedének külföldre viteléhez, onnan történő behozatalához, az országon való 

átszállításához; 

 egyede visszatelepítéséhez, betelepítéséhez; 

 kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához; 

 egyede fészkének áttelepítéséhez; 
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 egyedének háziasításához. 

 fokozottan védett állatfajok esetén az engedély csak természetvédelmi vagy más 

közérdekből adható meg. 

Fokozottan védett állatfaj esetén - ha a védett állatfajokra vonatkozó részletes 

szabályokat megállapító kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az országos 

természetvédelmi hatóság (Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya -1016 Budapest, Mészáros u. 58/A) jár el a Tvt. 43. § 

(2) bekezdés a)-k) és m) pontjában foglalt természetvédelmi hatóságként. Szintén az 

országos természetvédelmi hatóság jár el a 13. § (2) és (4) bekezdésében foglalt 

természetvédelmi hatóságként. Sólymászmadarak esetében a Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala jár el országos illetékességgel. 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, 

valamint az eljárás során tudomására jutott adatok alapján engedélyezi a 

tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, 

a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 

természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: engedélykérelem 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

4. CITES fajokkal kapcsolatos eljárások 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

EU bizonylat iránti kérelem 

Szaporulat bejelentéséhez formanyomtatvány 

Kettős tulajdonos változás bejelentő lap 

Nyilatkozat CITES kérelmekhez 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. 

melléklet 33. pontja szerint: 

 EU-s Bizonylat kiállítása példányonként: 2 000 Ft 

 Származási igazolás kiállítása példányonként: 2 000 Ft 

 Tenyésztői bizonylat kiállítása szaporulat bejelentése esetén, bejelentésenként és 

fajonként: 5 500 Ft 

 Eredetigazolás kiállítása példányonként: 2 000 Ft 

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

A tulajdonosváltás bejelentése, a teknősök fotózása és EU bizonylatának újra 

érvényesítése igazgatási-szolgáltatási díj és illetékmentes. 

Az ügyintézés határideje: 

Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 21 nap. 

Ügymenet leírása: 

Akinek a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által 

biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet  

A. mellékletében, illetve B. mellékletében szereplő, zéró kvótára vonatkozó 

megjegyzéssel ellátott gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet  

B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya  

http://www.cites.hu/docs/europai_unios_bizonylat_kerelem_2015.docx
http://www.cites.hu/docs/szaporulat_bejelentes_formanyomtatvany_2015.xls
http://www.cites.hu/docs/tulajdonos_valtozas_bejelentes_formanyomtatvany_2017.doc
http://www.cites.hu/docs/nyilatkozat_CITES_kerelmekhez.docx


 

(a továbbiakban együtt: bejelentés köteles példány) van a birtokában, köteles annak 

megszerzését, tartását, az ország területére történő behozatalát és az ország 

területéről történő kivitelét, elidegenítését, elhullását, megsemmisülését, tartási 

helyének megváltoztatását, megjelölését, újrajelölését, valamint szaporulatát 

bejelenteni.  

A bejelentést solymászmadár esetén a Pest Megyei Kormányhivatal 

természetvédelmi hatáskörében eljáró Érdi Járási Hivatalához, egyéb fokozottan 

védett állatfaj esetén az országos természetvédelmi hatósághoz (Pest Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya -1016 Budapest, 

Mészáros u. 58/A) vagy fentiek alá nem eső faj esetén a tartás helye szerint illetékes 

területi természetvédelmi hatósághoz kell megtenni.  

A bejelentést a megszerzéstől, az ország területére történő behozataltól, az ország 

területéről történő kiviteltől, az elidegenítéstől, az elhullástól, a megsemmisüléstől, a 

szaporulat létrejöttétől, illetve a tartási hely megváltoztatásától, a megjelöléstől, 

újrajelöléstől számított 30 napon belül kell megtenni. 

A területi természetvédelmi hatóság és az országos természetvédelmi hatóság 

közhiteles hatósági nyilvántartást vezet a bejelentésekről, továbbá a területi 

természetvédelmi hatóság kiállítja a 6. és 7. § szerinti bizonylatokat és igazolásokat, 

(származási igazolás és eredetigazolás és tenyésztői bizonylat) valamint  

a görögteknős, a mórteknős és a szegélyes teknős esetében a tanácsi rendelet 8. 

cikk (3) bekezdése vagy 9. cikk (2) bekezdése szerinti EU bizonylatokat. 

A bejelentésköteles, 10 cm haspáncélhosszt meg nem haladó méretű teknősök 

egyedi jelöléstől eltérően a területi természetvédelmi hatóság által készített 

fotódokumentációval is jelölhetők. A fotózás helyét és idejét a területi 

természetvédelmi hatóság határozza meg az ügyféllel történt egyeztetést követően. 

A jelölést legalább hat hónaponként meg kell ismételni. 

CITES import, export, illetve re-export engedélyek kiállítása az Igazgatási Hatóság 

(Földművelésügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth tér 11. cites@fm.gov.hu) 

hatásköre! 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

A TANÁCS 338/97/EK RENDELETE a vadon élő állat- és növényfajok számára 

kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről 

A BIZOTTSÁG 865/2006/EK RENDELETE a vadon élő állat- és növényfajok 

számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK 

tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 

A BIZOTTSÁG (EU) 2017/160 rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára 

kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi 

rendelet módosításáról 

mailto:cites@fm.gov.hu


 

A BIZOTTSÁG (EU) 2015/736 végrehajtási rendelete egyes vadon élő állat- és 

növényfajok példányai Unióba történő behozatalának tilalmáról 

2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a 

veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló 

egyezmény kihirdetéséről 

2012. évi CXXXVII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a 

veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló 

egyezményhez fűzött fenntartásról és az egyezmény módosításának kihirdetéséről 

292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok 

nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok 

végrehajtásának egyes szabályairól 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, 

a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 

természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: útmutató állattartóknak 

www.cites.hu  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: Kérelmek 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  

http://www.cites.hu/docs/utmutato_allattartoknak_uj.pdf
http://www.cites.hu/
http://www.cites.hu/kapcsolat.html


 

5. Barlangokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatás, kísérlet, gyűjtés esetén: 

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint  

e-mail címe, telefonszáma. 

 Kutatásvezető megnevezése, természetes személy kérelmezőnél feltáró kutatás 

esetén kutatásvezető-helyettes megnevezése, kutatási igazolvány száma, írásbeli 

nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást. 

 Kutatási terv. 

 Amennyiben az engedélyes részére a természetvédelmi hatóság a korábbi évek 

folyamán azonos tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási 

jelentés benyújtása (ha ezt nem tette még meg).  

 A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés 

szállításának módja. 

Kutatási célú barlangi búvármerülés esetében: 

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint  

e-mail címe, telefonszáma  

 Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, 

a felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli 

nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást  

 A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága  

 A tevékenység tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama, mennyiség  

 A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve  

 Amennyiben az engedélyes részére a természetvédelmi hatóság a korábbi évek 

folyamán azonos tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási 

jelentés benyújtása (ha ezt nem tette még meg).  

 A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés 

szállításának módja 

Egyéb műszaki beavatkozás, így különösen bejárat vagy barlangszakasz lezárása, 

műtárgy elhelyezése, azok felújítása, helyreállítása esetén 

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint  

e-mail címe, telefonszáma  

 A tevékenység pontos és részletes leírása (tárgya, célja, módja, időpontja, 

időtartama), lehetőség szerint műszaki rajz(okk)al kiegészítve  



 

 A barlang pontos megnevezése, kataszteri száma, a tevékenység végzésének 

pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve  

 A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés 

szállításának módja 

Barlangban történő filmforgatás engedélyezéséhez:  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-

mail címe, telefonszáma   

 Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, 

a felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli 

nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást  

 A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága  

 A tevékenység tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama, mennyiség  

 A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve  

 Amennyiben az engedélyes részére Főosztályunk a korábbi évek folyamán 

azonos tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés 

benyújtása (ha ezt nem tette még meg).  

 A kérelmezett tevékenység helyének megközelítése, a szükséges felszerelés 

szállításának módja 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Nem kutatási célú barlangi búvármerülés esetében 5.500 Ft igazgatási-szolgáltatási 

díj a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 32.5 pontja 

szerint eljárásonként.  

Barlangi reklámfilm, játékfilm, videoklip forgatás engedélyezése esetében igazgatási-

szolgáltatási díj a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 

32.7 pontja szerint eljárásonként 30.000 Ft. 

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Egyéb esetekben az illetékekről szóló 1990. évi törvény 29. (1) bekezdése és a 

Melléklet XIII. fejezete alapján: 5000, Ft illeték, melyet illetékbélyegben kell a 

kérelmen megfizetni, illetve lehetőség van a Magyar Államkincstár által vezetett 

eljárási illeték bevételi számlára átutalni. Átutalás esetén csatolandó az illeték 

befizetésének igazolása. 

http://xciii.tv/


 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

A barlang, barlangszakasz hasznosításához, illetve a hasznosítási mód 

megváltoztatásához; barlang, barlangszakasz kiépítéséhez; barlangi képződmények 

kimentéséhez, hasznosításához, értékesítéséhez, külföldre juttatásához szükséges 

engedélyezési eljárásokban Veszprém megye tekintetében a Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala jár el. 

A Veszprémi Járási Hivatal engedélye szükséges a barlangban végzett, fentiek 

hatálya alá nem tartozó tevékenységhez, továbbá a barlang állagára, állapotára, 

természetes élővilágára kiható valamennyi tevékenység megkezdéséhez, így 

különösen barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatáshoz, kísérlethez, 

gyűjtéshez, barlangi búvármerüléshez, műszaki beavatkozáshoz (bejárat vagy 

barlangszakasz lezárásához, műtárgy elhelyezéséhez, azok felújításához, 

helyreállításához), filmforgatáshoz. 

A Veszprémi Járási Hivatal illetékességi területén lévő egyes (fokozottan védett) 

barlangok látogatásához (látogatás céljából végzendő búvármerüléshez is) 

természetvédelmi kezelő Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, 

Kossuth u. 16.) vagyonkezelői hozzájárulása szükséges. Az érintett fokozottan védett 

barlangok köre a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan 

védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 

szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM 

rendelet 6. sz. mellékletében szerepel. 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 



 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, 

a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben 

természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

6. Natura 2000 területen végzett tevékenységek engedélyezése 

6.1. Gyep feltörése, felülvetése, faültetvénnyé alakítása  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-

mail címe, telefonszáma 

 Az érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i), az ingatlan(ok) feletti rendelkezési jog 

megjelölése (pl. tulajdonos, bérlő – ez utóbbi esetén a tulajdonos hozzájáruló 

nyilatkozata, meghatalmazása) 

 Tervezett tevékenység rövid leírása (oka, célja, módja, tervezett ideje, stb.) 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. 

melléklet 34.1 pontja alapján 10.000 Ft / megkezdett hektár. 

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 



 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről 

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának 

földhasználati szabályairól 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

6.2. Terület helyreállításának engedélyezése  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-

mail címe, telefonszáma 

 Az érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i), az ingatlan(ok) feletti rendelkezési jog 

megjelölése (pl. tulajdonos, bérlő – ez utóbbi esetén a tulajdonos hozzájáruló 

nyilatkozata, meghatalmazása) 

 Tervezett tevékenység rövid leírása (oka, célja, módja, tervezett ideje, stb.) 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Az illetékekről szóló 1990. évi törvény 29. (1) bekezdése és a Melléklet XIII. fejezete 

alapján: 5000 Ft illeték, melyet illetékbélyegben kell a kérelmen megfizetni, illetve 

lehetőség van a Magyar Államkincstár által vezetett eljárási illeték bevételi számlára 

átutalni. Átutalás esetén csatolandó az illeték befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

Ha a területen fásszárú vegetáció kivágását is tervezik (fásításból történő 

fakitermelés), a tevékenységet annak megkezdése előtt be kell jelenteni a Veszprémi 

Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztályához (8200 Veszprém, Szent 

Margit park 2., veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu). 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

http://xciii.tv/
mailto:veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu


 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről 

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának 

földhasználati szabályairól 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

6.3. Fa, facsoport, fasor, telepítésének, kivágásának engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező nevét, címét (és amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint 

e-mail címet és telefonszámot. 

 Az érintett ingatlan helyrajzi számát. 

 A fafajok megnevezését, egyedek számát, kivágás/telepítés okát, tervezett idejét. 

 Kivágás esetén az ingatlanon belül a fa (fák) elhelyezkedéséről vázlatrajz vagy 

rövid helymeghatározás, amennyiben pótlást tervez: a fafajok megnevezése, 

egyedek száma, elhelyezkedésük. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. 

melléklet 34. 3 pontja alapján eljárásonként 25.000 Ft.  

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

Natura 2000 terület esetében akkor szükséges a természetvédelmi hatóság 

engedélye, ha a tevékenység nem tartozik az erdőről az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény valamint a fás szárú energetikai 

ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá.  

Fakitermelésre vegetációs időszak alatt csak, természetvédelmi kezelési, növény-

egészségügyi, erdővédelmi okból vagy havária helyzetben, személy-, és 

vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén kerülhet sor. 

  



 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán.  

A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén az 

ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a fa kivágását/telepítését, vagy a kérelmet 

elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről 

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának 

földhasználati szabályairól 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése:  - 

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

6.4. Közösségi és tömegsport rendezvény engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint  

e-mail címe, telefonszáma. 

 Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, 

a felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli 

nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást. 

 A tevékenység pontos dátuma. 

 Résztvevők (és nézők) várható létszáma. 

 Verseny, rendezvény megnevezése, rövid leírása, útvonala, illetve az igénybe 

vett terület egy megfelelő (pl. M= 1:10.000) méretarányú átnézeti (topográfiai) 

térkép (helyszínrajz), lehetőség szerint a teljes útvonal, illetve terület 

bejelölésével, rajt-cél pontok megadásával, pihenő/frissítő helyek feltüntetésével. 

A táborhelyek, sziklamászó helyek GPS koordinátákkal is megadhatóak. 

 A rendezvény során használni kívánt eszközök (szalagozás, egyéb jelzések, 

kiszolgáló létesítmények, sátrak, díszletek). 

 A résztvevők/nézők gépjárművei részére a parkolási lehetőség bemutatása, 

szociális létesítmények (WC) helyszínének ismertetése. 

 Technikai jellegű sporttevékenység esetén a szervezők által a nézők számára 

kijelölni tervezett területek bemutatása.  

 A terület megközelítésének, szükséges felszerelés szállításának módja (igénybe 

vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, a járművel történő közlekedést is 

engedélyeztetni kell; a jármű(vek) forgalmi rendszáma, típusa útvonala és annak 

megnevezése, hogy milyen típusú utat kíván igénybe venni (erdészeti út, 

mezőgazdasági földút, stb.) a közlekedés időpontja/időszaka), a pálya biztosítása  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

  



 

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Igazgatási-szolgáltatási díj, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.(III. 31.) FM rendelet 1. sz. 

melléklet 34.4 – 34.6 pontjai alapján  

 versenyrendszerben szervezett verseny rendezése 500 fő felett - 80.000 Ft, 

 kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység folytatása - 36.000 Ft, 

 20 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz 

felhasználásával megvalósuló sporttevékenység folytatása – 300.000 Ft. 

A díjat a Magyar Államkincstár által vezetett igazgatási-szolgáltatási díj befizetések 

számlaszámra átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) 

kell megfizetni. Átutalás esetén csatolandó a díj befizetésének igazolása. 

Ha fenti kategóriák egyikébe sem sorolható a tervezett tevékenység, úgy az eljárás 

illetékköteles, az illetékekről szóló 1990. évi törvény 29. (1) bekezdése és a Melléklet 

XIII. fejezete alapján: 5000 Ft illeték megfizetése szükséges, melyet illetékbélyegben 

kell a kérelmen megfizetni, illetve lehetőség van a Magyar Államkincstár által vezetett 

eljárási illeték bevételi számlára átutalni. Átutalás esetén csatolandó az illeték 

befizetésének igazolása 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

Az engedélyköteles tevékenységek közé tartozik Natura 2000 területen pl. a 

táborozás, gyalogos teljesítménytúrák, tájfutó versenyek, lovas-, kerékpáros 

rendezvények, rallye versenyek, sziklamászás, siklóernyőzés, repülőmodellező 

versenyek, filmforgatás (kivéve barlangban folytatott forgatás) 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel.  

Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 

hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

http://xciii.tv/


 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről 

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának 

földhasználati szabályairól 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

6.5. Natura 2000 gyepterületen nád irtásának engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint  

e-mail címe, telefonszáma. 

 Az érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i), az ingatlan(ok) feletti rendelkezési jog 

megjelölése (pl. tulajdonos, bérlő – ez utóbbi az esetben a tulajdonos hozzájáruló 

nyilatkozata, meghatalmazása). 

 Tervezett tevékenység rövid leírása (oka, célja, módja, tervezett ideje, stb.). 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Az eljárás illetékköteles, az illetékekről szóló 1990. évi törvény 29. (1) bekezdése és 

a Melléklet XIII. fejezete alapján: 5000 Ft illeték megfizetése szükséges, melyet 

illetékbélyegben kell a kérelmen megfizetni, illetve lehetőség van a Magyar 

Államkincstár által vezetett eljárási illeték bevételi számlára átutalni. Átutalás esetén 

csatolandó az illeték befizetésének igazolása 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

http://xciii.tv/


 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről 

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának 

földhasználati szabályairól 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

  

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

6.6. Téli (október 31. - április 23. közötti) legeltetés engedélyezése  

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, amelyben szükséges szerepeltetni  

 Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint  

e-mail címe, telefonszáma. 

 Az érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i), az ingatlan(ok) feletti rendelkezési jog 

megjelölése (pl. tulajdonos, bérlő – ez utóbbi a tulajdonos hozzájáruló 

nyilatkozata, meghatalmazása) 

 Legeltetni tervezett állat fajtája, száma, tervezett ideje 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: 

Papír alapon személyesen, elektronikus (e-mail, fax) vagy postai úton.  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: 

Az eljárás illetékköteles, az illetékekről szóló 1990. évi törvény 29. (1) bekezdése és 

a Melléklet XIII. fejezete alapján: 5000 Ft illeték megfizetése szükséges, melyet 

illetékbélyegben kell a kérelmen megfizetni, illetve lehetőség van a Magyar 

Államkincstár által vezetett eljárási illeték bevételi számlára átutalni. Átutalás esetén 

csatolandó az illeték befizetésének igazolása 

Az ügyintézés határideje: 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. §-a alapján 70 nap.  

Ügymenet leírása: 

A kérelem benyújtása történhet elektronikus úton (e-mail, fax), személyesen, vagy 

postán. A benyújtást követően a kérelmet a hatóság megvizsgálja és szükség esetén 

az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. Ha a kérelem benyújtása nem a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatóságnál történt, úgy az ügyet átteszi a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről egyidejűleg az ügyfelet értesíti. 

Az engedélyezési eljárásba a terület természetvédelmi kezelője ügyfélként 

bevonásra kerül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (4) bekezdése alapján. 

Amennyiben a hiánypótlásra történő felhívásnak a kérelmező nem tesz eleget a 

hiánypótlásra történő felhívásban előírt határidőn belül és a határidő 

meghosszabbítását sem kéri, az eljárást a hatóság megszünteti vagy a 

http://xciii.tv/


 

rendelkezésére álló adatok alapján dönt. 

A hatóság a kérelem, annak kiegészítései, valamint az eljárás során tudomására 

jutott adatok alapján engedélyezi a tevékenységet, vagy a kérelmet elutasítja. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekről 

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának 

földhasználati szabályairól 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 

rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről 

Az ügy intézését segítő útmutatók: www.termeszetvedelem.hu 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: - 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: - 

V. Mellékletek 

  

http://www.termeszetvedelem.hu/


 

 

Szóbeli konzultációs szolgáltatás iránti kérelem 

A konzultációt kezdeményező neve, címe: 

 

A konzultáció témája (kérjük, közöljön minden olyan információt, mely a konzultáció 

eredményes lefolytatásához megítélése szerint szükséges!) 

Kért szakterület: 

Jogi Hulladék Zaj 

Természetvédelem Tájvédelem Levegővédelem 

Kapcsolattartó neve, elérhetősége: 

 

A konzultáció kitűzött időpontjáról szóló értesítést valamint a várható költségekről szóló 

tájékoztatást az alábbi címre kérem megküldeni: 

Levélcím: 

E-mail cím:  

Kelt: ……………………………………… 

………………………………………… 

 a konzultációt kezdeményező fél aláírása 



 

Védelemben részesülő állatfajok tartása, hasznosítása, bemutatása iránti kérelem 

Tartási  Hasznosítási  Bemutatási  

(A négyzetben jelölje be a kérelmezett tevékenység tárgyát!) 

Kérelmező személyére vonatkozó adatok 

1. Kérelmező neve: 

2. Címe (lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely, költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetében 

székhely): 

3. Költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy neve: 

4. Költségvetési szerv, illetve közhasznú szervezet esetén a felelős személy címe (lakóhely, ennek hiányában 

tartózkodási hely): 

5. Természetes személy, illetve költségvetési szerv, közhasznú szervezet esetén a felelős személy 

vizsgabizonyítványának típusa és száma: 

6. Természetes személy esetén a nagykorúságot igazoló dokumentum típusa és száma: 

A kérelem tárgyát képező állatra vonatkozó adatok 

7. Tudományos fajnév: 

8. Magyar fajnév: 

9. Egyedi azonosító száma (amennyiben már van): 

10. Ivar (amennyiben megállapítható): 

11. Az egyedek száma: 

Emlős-, madár-, illetve hüllőfajoknál tenyésztési kérelem esetén 

12. Nőstény szülőállat egyedi azonosítója: 

13. Hím szülőállat egyedi azonosítója: 

A kérelmezett tevékenység leírása 

14.1. A tevékenység helye: 

14.2. A tevékenység ideje: 

14.3. A tevékenység célja: 

14.4. A tevékenység módszere: 

14.5. A természetvédelmi, illetve közérdek rövid kifejtése: 

14.6. A tartási körülmények leírása: 

14.7. Tenyésztési kérelem esetén a várható szaporulat elhelyezése: 

Mellékelt dokumentumok 

15. 

–    egyed származását igazoló dokumentumok (CITES származási bizonyítvány, a szülőpár tenyésztési 

engedélye, vagy befogási engedély stb.), 

–    a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata, 

–    szakképzettséget igazoló dokumentum másolata, 

–    szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata, 

–    a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonosának nyilatkozata a tartáshoz való hozzájárulásról, 

–    a szaporulat elhelyezését biztosító szándéknyilatkozat, 

–    kutatási kérelem esetén a kutatási terv és az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatok, 

–    a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata. 

16. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 

továbbá velem szemben a Tvt. 78/B. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 

Dátum: 

Aláírás: 



 

 

Kitöltési útmutató és magyarázat 

5. Madár- és denevérgyűrűzési engedélyezés esetén a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, illetve 

16. § (1) bekezdés a) pont alapján előírt vizsgabizonyítvány száma. Természetes személy esetén akkor kell kitölteni e 

pontot, ha gyűrűző szakképesítés megszerzését a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet előírja. 

6. A nagykorúságot igazoló dokumentum fajtája (személyi igazolvány, útlevél, születési vagy házassági anyakönyvi 

kivonat) és száma. 

7. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint meghatározott tudományos név. 

8. A védelemben részesülő állatfajok felsorolását tartalmazó külön jogszabály szerint meghatározott magyar név. 

9. A kérelem tárgyát képező állatnak a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti egyedi 

azonosító (pl. zárt gyűrű, mikrocsip) száma. A 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően  

született állat esetén az azonosító szám lehet ettől eltérő egyedi azonosító, amennyiben annak alkalmazása más 

jogszabály előírásaival nem volt ellentétes. 

12–13. Tenyésztési engedélykérelem esetén a szülő egyedeknek a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú 

melléklete szerinti, illetve a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően született állatok esetén 

ettől eltérő egyedi azonosító számok. Mindkét szülő megjelölése kötelező. 

14. A kérelmezett tevékenység szöveges kifejtése, indoklása. Szükség szerint külön lapon is folytatható. 

15. A külön jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkező állatkerteknek kizárólag az e melléklet 1., 2., 7–13., 

14.2., 14.3., valamint a 15. pont első francia bekezdése szerinti adatokat és dokumentumokat kell megadni és 

becsatolni. 

16. Kizáró okok: A kérelmező büntetőjogi felelősségét a bíróság tiltott állatviadal szervezése, állatkínzás, 

természetkárosítás, orvvadászat, orvhalászat bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította, illetve a 

kérelmezőt a természet védelmével kapcsolatban elkövetett szabálysértésért jogerősen felelősségre vonták, a határozat 

jogerőre emelkedésétől számított három évig, vagy természetvédelmi, illetve állatvédelmi bírsággal sújtották, a 

határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig. 

  



 

Kérelem nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo) riasztásának/gyérítésének 

engedélyezésére 

Kérelmező neve: 
 

Cím, e-mail cím, telefon: 
 

Tervezett tevékenység:   riasztás  gyérítés (kérjük a megfelelőt 
aláhúzni!) 

A tervezett tevékenység helye (pontosan beazonosítható módon megjelölve, pl. helyrajzi 
szám, vízterület megnevezése, fkm, esetleg térképmelléklet): 
 
 
 
 

Esetleges korábbi (legutolsó) engedélyének száma: 
 
A korábbi engedély alapján kilőtt egyedek száma: 

Tervezett tevékenység módszere: 
 
 

A kérelmezett időszak (ha részterületenként eltérő, akkor részterületenként megadva): 
 
 
 
 
 
 

A tevékenységet ténylegesen végzők státusza: (pl. halászati őrök, helyi vadásztársaság 
vadászai ) 
 
 

A kérelem indoka: 

□természetes halállomány védelme 
□halastavi halállomány védelme 
□természetes növényzet védelme 
 

 

□egyéb:  

 

A tevékenységért felelős/tevékenységet vezető személy neve, elérhetősége 
(telefonszámmal együtt): 
 
 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját* alulírott Kérelmező a természetvédelmi hatóság 

számlájára átutalta, az átutalás igazolását mellékelte.  

Kelt: 

……………………. 

Kérelmező 



 

* az igazgatási szolgáltatási díj és az illeték mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 29.1 pontja és az 

illetékekről szóló 1990. évi törvény 29. (1) bekezdése és a Melléklet XIII. fejezete alapján gyérítés esetén: 

20 000 Ft; riasztás esetén: 5000 Ft; riasztás és gyérítés együttes kérelmezése esetén:  25 000 Ft. 

Eljáró szerv Előirányzat-felhasználási számlák megnevezése 

Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000 

Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00335656-00000000 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000 

Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00335670-00000000 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000 

Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00335694-00000000 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000 

Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000 

Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00335728-00000000 

Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000 

Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000 

Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00335711-00000000 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000 

Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00303066-00000000 

  

A kárókatona riasztása a védett természeti területeken kívül július 1. és február 28. között, a 
repülőtereken és biztonsági övezetükben pedig egész évben engedély nélkül végezhető. 

A kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítését engedély nélkül végezheti a külön jogszabályok 
alapján kijelölt vadászatra jogosult, valamint a halászati őr a halállományokban keletkezett károk 
mérséklése érdekében, amennyiben tevékenységét: 

az ingatlan tulajdonosával, illetve jogszerű használójával megállapodást kötve, 
védett természeti területen, illetve különleges madárvédelmi területen kívül, 
szeptember 1. és január 31. között, 
a vadászat rendje megsértésének nem minősülő, valamint nem tiltott vadászati eszközökkel és 
módszerrel, valamint 
az okszerű vadgazdálkodás akadályozása nélkül 
végzi. 

A kárókatona (Phalacrocorax carbo) gyérítése során ólomsörét használata tilos. 

A vadászatra jogosult, valamint a halászati őr a gyérítést végző személyekről (a vadászjegyük 

számának feltüntetésével), a gyérítések helyéről, idejéről, módjáról, valamint az elejtett madarak 

számáról a tárgyidőszakot követően, február 28-ig köteles jelentést küldeni az illetékes 

természetvédelmi hatóságnak! 

 


