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10. sz. melléklet 

Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Főosztály  

 

I. A szervezeti egység adatai 

1. § 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályának alapadatai a következők: 

a) megnevezés: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály; 

b) székhely: 9021 Győr, Árpád út 28-32.; 

c) munkavégzés helyszínei: 9021 Győr, Árpád út 28-32. 

                                              9028 Győr, Török Ignác u. 68.; 

d) elérhetőség: Tel: (96) 524-000, Fax.: (96) 328-031, E-mail: eszakdunantuli@zoldhatosag.hu , 

honlap: www.kormanyhivatal.hu, edktvf.zoldhatosag.hu. 

 

2.§  

A Főosztály feladatait Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye területén látja el.  

 

II. A szervezeti egység felépítése és vezetése 

3. § 

(1) A Főosztály az alábbi szervezeti egységekre tagozódik: 

a) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

b) Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály 

c) Környezetvédelmi Mérőközpont; 

(2) A Főosztályt főosztályvezető vezeti. 

(3) A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályt főosztályvezető-helyettes vezeti. 

(4) A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztályt osztályvezető vezeti. 

(5) A Környezetvédelmi Mérőközpontot osztályvezető vezeti. 

 

III. A szervezeti egység feladatai 

 

4. § 

(1) A Főosztály hatósági jogalkalmazói feladatai: 

a) Hatósági engedélyezési feladatok: 

1. előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása; 

2. előzetes kozultáció lefolytatása; 

3. környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása; 

4. egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása; 

5. összevont eljárás lefolytatása; 

6. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása; 

7. részleges körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása; 

8. környezetvédelmi teljesítményértékelési eljárás lefolytatása; 

9. nemzetközi tárgyú környezetvédelmi eljárások lefolytatása; 
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10. levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárások lefolytatása; 

11. zajkibocsátási határértékkel kapcsolatos eljárások lefolytatása; 

12. a hulladékgazdálkodási, hulladékgyűjtési engedélyezési eljárásokban a környezeti zaj- és 

rezgéshatások vizsgálata; 

13. hulladékgazdálkodási eljárások lefolytatása saját illetékességi területen veszélyes és nem 

veszélyes hulladék szállítása, gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása és 

nyilvántartásba vétele (közvetítés, kereskedelem); 

14. hulladékgazdálkodási engedélyezés országos illetékességgel, országos hasznosítási 

engedély kiadása, amennyiben székhely illetékességi területen van; 

15. hulladékgazdálkodási létesítmények - átvételi hely, hulladékgyűjtő pont, hulladékgyűjtő 

udvar, munkahelyi gyűjtőhely, üzemi gyűjtőhely, hulladéktároló hely, komposztáló telep, 

átrakó állomás, válogatómű üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása illetékességi 

területünkön;  

16. melléktermékké nyilvánítás és bejelentésének elbírálása illetékességi területünkön; 

17. előzetes vizsgálati eljárás, egységes környezethasználati, környezetvédelmi valamint 

működési engedély kiadására irányuló komplex környezetvédelmi eljárás lefolytatása; 

18. építési bontási hulladékok elszámoltatása; 

19. HIR-KÖT bejelentések; 

20. felszámolási eljárások, végelszámolási eljárás, szakmai állásfoglalás adása környezeti 

teherrel érintett ingatlan értékesítését megelőzően; 

21. hulladéklerakókkal kapcsolatos eljárások; 

22. tényfeltárási terv jóváhagyása; 

23. tényfeltárási záró dokumentáció jóváhagyása; 

24. beavatkozási terv jóváhagyása; 

25. beavatkozási záró dokumentáció elbírálása; 

26. kármentesítési monitoring záró dokumentáció jóváhagyása; 

27. társosztály koordinálásában lévő előzetes vizsgálati eljárás, egységes 

környezethasználati, környezetvédelmi valamint működési engedély kiadására irányuló 

komplex környezetvédelmi eljárás keretében folyamatban lévő ügyek kármentesítési 

szempontból történő véleményezése; 

28. engedélyezési feladatok természeti területen: 

28.1. a gyep és nádas művelési ág megváltoztatása; 

28.2. a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetése; 

29. védett természeti területen lévő erdőben fakitermelés vegetációs időszak alatt; 

30. védett természeti területen lévő erdőben: 

30.1. tarvágás 3 ha felett csak nem őshonos fafajokból álló, vagy természetes 

felújulásra nem képes állományokban; 

30.2. a fokozatos felújítást követő végvágás 5 hektárt fölött; 

31. védett, fokozottan védett természeti területen: 

31.1. kutatás, gyűjtés, kísérlet végzése, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű 

védett természeti területen az igazgatóság végzi; 

31.2. a gyep feltörése, felújítása, felülvetése, öntözése, legeltetése, kaszálása; 

31.3. a terület helyreállítása, jellegének, használatának megváltoztatása; 

31.4. termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési 

ágának a megváltoztatása; 
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31.5. az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, 

facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása, telepítése; 

31.6. nád és más vízinövényzet égetése, irtása, aratása, gyep- és parlagterület, tarló és 

szalma égetése, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével - 

erdőterületen tűz gyújtása; 

31.7. növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj 

termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása; 

31.8. horgászat; 

31.9. közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportverseny, technikai jellegű 

sporttevékenység folytatása; 

31.10. járművel történő közlekedés, az arra kijelölt utak, az engedélyezett 

tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó 

- külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek járművei kivételével; 

32. fokozottan védett területre történő belépés engedélyezése; 

33. védett növényfajokkal kapcsolatos engedélyek: 

33.1. egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének 

gyűjtéséhez; 

33.2. egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus 

kertekbe történő telepítéséhez; 

33.3. egyedének külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való 

átszállításához; 

33.4. egyedének preparálásához; 

33.5. egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához; 

33.6. egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlethez; 

33.7. egyedének biotechnológiai célra történő felhasználásához; 

33.8. természetes állományai közötti mesterséges géncseréjéhez; 

34. védett állatfajokkal kapcsolatos engedélyek: 

34.1. állományának szabályozásához; 

34.2. egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, 

idomításához; 

34.3. egyedeinek szaporításához; 

34.4. egyedének kikészítéséhez, preparálásához, a preparátumok birtokban tartásához; 

34.5. egyedének élőállat gyűjteményben történő tartásához; 

34.6. hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő 

kiegészítéséhez; 

34.7. állományai közötti mesterséges géncseréhez; 

34.8. egyedének cseréjéhez, adásvételéhez; 

34.9. egyedének külföldre viteléhez, onnan történő behozatalához, az országon való 

átszállításához; 

34.10. egyede visszatelepítéséhez, betelepítéséhez; 

34.11. kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához; 

34.12. egyede fészkének áttelepítéséhez; 

34.13. egyedének háziasításához; 

35. állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, 

idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek kialakítása, fenntartása, üzemeltetése; 

36. barlangokkal kapcsolatos engedélyek: 
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36.1. a barlang állagára, állapotára, természetes élővilágára kiható valamennyi 

tevékenység megkezdéséhez természetvédelmi engedély kell, így különösen: 

36.2. barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatáshoz, kísérlethez, gyűjtéshez, 

kivéve, ha a kutatást az igazgatóság végzi; 

36.3. barlangi búvármerüléshez; 

36.4. bizonyos műszaki beavatkozáshoz, így különösen bejárat vagy barlangszakasz 

lezárásához, műtárgy elhelyezéséhez, azok felújításához, helyreállításához; 

36.5. filmforgatáshoz; 

36.6. a védőövezetet megállapító miniszteri rendeletben meghatározott 

tevékenységekhez; 

37. védett ásványokkal, ősmaradványokkal kapcsolatos engedélyek: 

38. gyűjtés, forgalomba hozatal, külföldre vitel; 

39. Natura 2000 területen engedélyhez kötött tevékenységek: 

39.1. a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához; 

39.2. a terület helyreállításához; 

39.3. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint 

a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem 

tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a 

csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő 

fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását; 

39.4. a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és 

tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység 

folytatásához; 

40. Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó faj egyedének jogszabálytól eltérő módon 

való jelölésének engedélyezése; 

41. jogsegély megkeresések teljesítése; 

42. természetvédelmi kármentesítési eljárás lefolytatása; 

43. természetvédelmi kötelezések (tevékenység korlátozása, felfüggesztése, megtiltása); 

44. a forrás, láp, barlang, szikes tó, kunhalom, földvár, mint ex lege védett természeti terület 

kiterjedésének megállapítása; 

45. ideiglenes védetté nyilvánításról való intézkedés; 

46. védett természeti területen termőföld hasznosítási kötelezettség felfüggesztése; 

47. védett természeti területen vagy annak meghatározott részén, nem közutak és hajózási 

utak esetében a közlekedés és a tartózkodást természetvédelmi okokból való korlátozása, 

megtiltása; 

48. védett természeti terület károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a 

tevékenység folytatásától eltiltás; 

49. fokozottan védett élő szervezetek élőhelyén, valamint élőhelye körül használati, 

gazdálkodási korlátozás elrendelése; 

50. természetvédelmi kártalanítási igények elbírálása; 

51. Natura 2000 hatásbecslési eljárás lefolytatása; 

52. másodfokú zajvédelmi hatósági jogkörben lefolytatott eljárások; 

53. stratégiai zajtérképhez kapcsolódó intézkedési tervek jóváhagyása; 

54. veszélyes hulladék átvételének megtagadásával kapcsolatos hatósági eljárás. 

b) Hatósági nyilvántartás vezetési feladatok: 

1. HT céltartalékkal kapcsolatos feladatok ellátása, véleményezése. 
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2. CITES: 

2.1. Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó faj egyedeinek nyilvántartásba vétele 

tulajdonosváltozás miatt; 

2.2. Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó faj egyedeinek nyilvántartásból 

törlése tulajdonosváltozás létrejötte miatt; 

2.3. Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó faj egyedeinek nyilvántartásból 

törlése elhullás miatt; 

2.4. Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó faj tartójának központi nyilvántartásba 

vétele, kezelése; 

3. derogációs jelentéshez kapcsolódó nyilvántartás vezetése; 

4. az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer LAIR, KAR, PRTR-IPPC és KAR-

TÉR moduljainak használatával kapcsolatban adatokat szolgáltat a felettes szakmai 

szervek (OKTF, FM) és a hatóság egyéb területi szerveinek megkeresésére, 

közreműködik a jogszabályi előírások alapján nyilvános adatok közzétételének 

biztosításában, a hatósági engedélyezési eljárások során a szükséges adatokat 

feldolgozza, jóváhagyja és nyilvántartja,  az üzemeltetők éves adatszolgáltatásait 

feldolgozza, jóváhagyja és nyilvántartja, ellenőrzi az üzemeltetők adatszolgáltatási- és 

mérési kötelezettségének teljesítését; 

5. levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszerben (LAIR) meglévő telephely aktuális 

adatainak megküldése üzemeltető kérelmére; 

6. OKKP és alprogramjaival kapcsolatos adatkezelés; 

7. OKIR rendszer, Egységes Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (a továbbiakban: 

EHIR) moduljának használatával kapcsolatos nyilvántartásának vezetése. 

c) Szakhatósági feladatok: 

1. más eljáró hatóság előtt, valamint kérelmezői megkeresésre indult eljárásban a 

levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási szakkérdésekben, 

illetve táj- és természetvédelmi szakkérdésekben szakhatósági feladatok ellátása, 

koordinálása, valamint a terület- és településrendezési eljárásokkal kapcsolatos feladatok 

koordinálása az alábbi ügytípusokban: 

1.1. az elektronikus felületen zajló (ÉTDR) építési engedélyezési eljárásokban; 

1.2. telephely engedélyezési és nyilvántartásbavételi eljárásokban; 

1.3. útügyi engedélyezés; 

1.4. légiközlekedési engedélyezés; 

1.5. vasútügyi engedélyezési eljárásokban; 

1.6. vizi létesítmények engedélyezése; 

1.7. a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi 

területfejlesztési koncepciók és programok, a kiemelt térségi és a megyei 

területrendezési tervek, a helyi építési szabályzatok, valamint a településrendezési 

tervek véleményezési eljárásaiban; 

1.8. vízügyi engedélyezési eljárásokban; 

1.9. nemzeti média és hírközléssel kapcsolatos eljárások. 

2. a fenti szakhatósági engedélyezési eljárásokban a szakági kérdéseken túl amennyiben 

az engedélyezésre irányuló jogszabály előírja, úgy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. számú melléklete szerinti adatlap alapján a 

tervezett létesítmény környezetre gyakorolt hatásainak jelentőségét is vizsgálja az 

engedélyező határozatban (szakhatósági állásfoglalásban) előírt feltételek, előírások 
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teljesítésének ellenőrzése, engedély nélkül vagy szakhatósági hozzájárulás hiányában 

megvalósított létesítmények és gyakorolt tevékenységek és környezethasználatok 

felkutatása és feltárása; 

3. a levegőterhelést okozó forrásokat, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból 

kritikusnak ítélt létesítmények engedélyezése során a rendelkezésére álló adatok alapján 

modellt készít annak várható környezeti hatásairól; 

4.  vízügyi hatóság eljárásaiban külterületet érintő eljárások; 

5. belterületen országos jelentőségű védett természeti területet érintő eljárások; 

6. Natura 2000 területet érintő eljárások; 

7. barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi tájértéket közvetlenül érintő eljárások; 

d) Szakvéleményezési feladatok; 

1. más eljáró hatóság előtt, valamint kérelmezői megkeresésre indult eljárásban a 

levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási 

szakkérdésekben, illetve táj- és természetvédelmi szakkérdésekben 

szakvéleményezési feladatok ellátása, koordinálása, valamint a terület- és 

településrendezési eljárásokkal kapcsolatos feladatok koordinálása az alábbi 

ügytípusokban: 

1.1. az elektronikus felületen zajló (ÉTDR) építési engedélyezési eljárásokban; 

1.2. az gázvezeték nyomvonalas létesítmények engedélyezésében; 

1.3. a vonalas létesítményekkel kapcsolatos villamosenergia-ipari engedélyezési 

eljárásokban; 

1.4. működési engedélyezési eljárásokban; 

1.5. útügyi engedélyezés; 

1.6. sugárvédelmi, valamint ionizáló sugárzást előállító berendezések engedélyezési 

eljárásában; 

1.7. élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi engedélyezési eljárásokban; 

1.8. sajátos berendezések, építmények engedélyezési eljárásában; 

1.9. tartályok, valamint nyomástartó berendezések engedélyezésére irányuló 

engedélyezési eljárásokban;  

1.10. távhővezeték létesítésre irányuló engedélyezési eljárások. 

2. a fenti engedélyezési eljárásokban a szakági kérdéseken túl amennyiben az 

engedélyezésre irányuló jogszabály előírja, úgy a Korm. rendelet 13. számú melléklete 

szerinti adatlap alapján a tervezett létesítmény környezetre gyakorolt hatásainak 

jelentőségét is vizsgálja az engedélyező határozatban előírt feltételek, előírások 

teljesítésének ellenőrzése, engedély nélkül megvalósított létesítmények és gyakorolt 

tevékenységek és környezethasználatok felkutatása és feltárása; 

(2) A Főosztály felügyeleti feladatai: 

1) környezeti kárelhárítási ügyelet ellátása; 

2) supervisori ellenőrzések; 

3) mérési tervek véleményezése; 

4) levegőtisztaság-védelmi kötelezési és bírságolási eljárások; 

5) levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás és tájékoztatás kiadása; 

6) ágazatközi intézkedési programok végrehajtása; 

7) levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos panaszbejelentések (bűz, szag, égetés) 

kivizsgálása, javaslat a szükséges intézkedésekre; 
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8) levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv benyújtására kötelezés, az intézkedési terv 

elbírálása, jóváhagyása; 

9) a komplex engedélyekben (környezetvédelmi engedélyek, egységes környezethasználati 

engedélyek) előírt levegő tisztaság-védelmi előírások ellenőrzése; 

10) az éves ellenőrzési tervhez javaslat tétel levegőtisztaság-védelmi ellenőrzésekre; 

11) a levegőtisztaság védelmi ellenőrzések lefolytatása; 

12) évi légszennyezés mértéke (LM) jelentés feldolgozása, ellenőrzése; 

13) zaj- és rezgéssel kapcsolatos panaszbejelentések kivizsgálása, javaslat a szükséges 

intézkedésekre; 

14) ) Zaj- és rezgésvédelmi kötelezési és bírságolási eljárások; 

15) zajvédelmi intézkedési tervek elbírálása, jóváhagyása; 

16) a komplex engedélyekben (környezetvédelmi engedélyek, egységes környezethasználati 

engedélyek) előírt zaj- és rezgésvédelmi előírások ellenőrzése; 

17) az éves ellenőrzési tervhez javaslat tétel zaj- és rezgésvédelmi ellenőrzésekre; 

18) a zaj- és rezgésvédelmi ellenőrzések lefolytatása; 

19) EHIR: adatszolgáltatás feldolgozása és szakmai ellenőrzése; 

20) hulladéklerakó külön adatszolgáltatásának ellenőrzése; 

21) hulladékgazdálkodási panaszok kivizsgálása; 

22) közérdekű bejelentés és panasz kivizsgálása; 

23) javaslattétel, kötelezés, bírság; 

24) jogszabályban meghatározott kötelező helyszíni ellenőrzések; egyéb helyszíni ellenőrzések: 

hulladékkezelő, termelő; 

25) társhatóságokkal közös ellenőrzések; 

26) engedély nélkül gyakorolt tevékenységek felkutatása, feltárása; 

27) felettes szerv vagy külön jogszabály által meghatározott célprogramok lefolytatása egyéb 

hatósági intézkedések megtétele; 

28) adatszolgáltatások továbbítása, jogszabály által előírt szerv irányába (PCB jelentések 

megküldése - OKTF felé); 

29) bejelentett beavatkozás ellenőrzése; 

30) felügyeleti hiánypótlás; 

31) kármentesítési monitoring és előrehaladási jelentések ellenőrzése; 

32) OKIR rendszerben szolgáltatott kármentesítési adatok ellenőrzése; 

33) Katasztrófavédelmi Igazgatóság véleménye alapján kármentesítési eljárás megindítása; 

34) az engedélyező határozatokban, szakvéleményekben, állásfoglalásokban tett előírások 

ellenőrzése; 

35) a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása; 

36) ellenőrzési célprogramok lefolytatása; 

37) az ellenőrzések eredményei alapján javaslattétel kötelezési, bírságolási eljárás lefolytatására, 

egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére; 

38) Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó fajokkal kapcsolatos ellenőrzések; 

39) helyszíni ellenőrző emissziómérések elvégzése (légszennyező források, zaj-rezgés); 

40) levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatások feldolgozása és kiértékelése; 

41) OKIR-LAIR adatfeldolgozás, jóváhagyás, validálás; 

42) természetvédelmi bírság kiszabása; 
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(3) A Főosztály koordinációs feladatai: 

a) az iratkezelésre vonatkozó előírások szerint ellátja az iratok szakszerű nyilvántartásával, 

rendszerezésével, megőrzésével, használatra bocsátásával és selejtezésével, valamint 

levéltárba adásával kapcsolatos ügyviteli-iratkezelési feladatokat; 

b) az iratkezelésre vonatkozó előírások szerint ellátja az iratok szakszerű expediálásával, 

nyilvántartásával, rendszerezésével, megőrzésével, használatra bocsátásával kapcsolatos 

ügyviteli-iratkezelési feladatokat; 

c) elősegíti az ügyfélközpontú hatósági tevékenység kialakítását és működtetését; 

d) ellátja a főosztályon a telefonos ügyfélszolgálattal és személyes ügyfélfogadással kapcsolatos 

feladatokat, e körben átveszi és érkezteti az ügyfelek beadványait, hivatalos iratait, 

tájékoztatást nyújt az ügyfelek számára, közreműködik az ügyfelek jogairól és kötelességeiről 

való tájékoztatásban; 

e) az ügymenetet támogató informatikai fejlesztéseket készít, a kormánytisztviselők 

munkafeladatainak ellátásához hatékony informatikai támogatást nyújt; 

f) igazgatási feladatkörében vezeti a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszert (KAR), a 

Hatósági Nyilvántartó Rendszert (HNYR); 

g) összefogó szervezeti egység az egyedi környezetvédelmi azonosító adatok (környezetvédelmi 

ügyféljel és környezetvédelmi területi jel) kérelemre vagy hivatalból történő létrehozására 

irányuló eljárásban; 

h) a főosztályvezetői titkárság ellátja a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a 

közvetlen vezetője és a főosztályvezetője által kiadott feladatokat a kapott utasítások és 

határidők figyelembevételével; 

i) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal kapcsolatos 

adatszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok. 

(4) A Főosztály egyéb igazgatási feladatai 

1) jogszabályok véleményezése; 

2) tájékoztatáskérés; 

3) önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezete, illetve a 

környezet állapotát érintő terveinek tervezete, a környezetvédelmi program véleményezése; 

4) ügyféllel történő konzultációk lefolytatása; 

5) működési területeket érintő jelentősebb beszámolók készítése; 

6) szmogriadó tervek véleményezése; 

7) egyéb levegővédelmi ügyekben szakértői vélemény készítése; 

8) katasztrófavédelmi tervek véleményezése; 

9) levegővédelmi övezetek kijelölése; 

10) a levegő minőségének megtartását, illetve javítását szolgáló intézkedési program időszakos 

felülvizsgálata; 

11) területrendezési eljárásokban vélemény adása; 

12) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatás 

elkészítése; 

13) nemzetközi kapcsolatok terén a Szigetköz térségben a Szlovák-Magyar Kormányközi 

Megállapodás alapján a közös adatcsere, a Nemzeti Jelentés elkészítése, továbbá a Közös 

Jelentés koordinálása; 

14) közreműködik az Észak-dunántúli Vízgazdálkodási Tanács, és a Duna Részvízgyűjtő 

Vízgazdálkodási Tanács munkájában; 



 9 

15) védetté nyilvánítási eljárásban való részvétel; 

16) természetvédelmi státusz ingatlan-nyilvántartásba való feljegyeztetése, törlése; 

17) a természet védelméhez fűződő közérdekből különleges rendeltetésű vadászterületté 

nyilvánított területeken a vadállomány szabályozás kezdeményezése; 

18) védett természeti értékek megóvása érdekében a vadállomány szabályozás kezdeményezése 

a vadászati hatóságnál; 

19) védett természeti területen közúti közlekedés, hajózási tevékenység korlátozásának, 

megtiltásának kezdeményezése; 

20) védett természeti területen építési, telekalakítási tilalom, illetőleg egyéb, jogszabályban 

meghatározott használati korlátozás kezdeményezése; 

21) Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó faj egyedéhez tenyésztői bizonylat kiállítása 

szaporulat létrejötte miatt; 

22) Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó faj egyedéhez származási igazolás kiállítása 

külföldről történő behozatal miatt; 

23) a Tanács 338/97/EK rendeletének 10. cikkében meghatározott bizonyítvány (EU bizonylat) 

kiállítása görög teknős, mór teknős és szegélyes teknős fajok esetében; 

24) a Tanács 338/97/EK rendeletének 10. cikkében meghatározott bizonyítvány (EU bizonylat) 

pótlapjának érvényesítése görög teknős, mór teknős és szegélyes teknős fajok esetében; 

25) szakági jogszabályok véleményezése; 

26) valószínűsíthető szennyezettség kapcsán az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

értesítése; 

27) stratégiai zajtérképek véleményezése, jóváhagyása; 

28) helyszíni mintavételek és mérések elvégzése a környezeti monitoring (felszíni és felszín alatti 

víz, levegőminőség (immisszió) üzemeltetés keretein belül; 

29) laboratóriumi analitikai mérések végzése különféle környezet elemek mintáiból; 

30) összefoglaló értékelő jelentések elkészítése a környezeti elemek jellemzésére; 

31) szakmai, belső vélemények adása. 

(5) A Főosztály mérési, monitoring feladatai: 

1) a Főosztály hatósági és állami feladatainak ellátásához szükséges mérések, vizsgálatok, 

elemzések elvégzése, értékelő jelentések elkészítése; 

2) nemzetközi megállapodásokból a Kormányhivatalra háruló határvízi vizsgálatok, szakértői 

feladatok és adatszolgáltatás ellátása; 

3) a Környezetvédelmi Mérőközpont, mint a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált 

vizsgálólaboratórium feladatait a Minőségirányítási Kézikönyvben részletezett mérési 

eljárások alapján végzi; 

4) A Környezetvédelmi Mérőközpont a Főosztály valamennyi osztályával egyeztetett éves 

munkaterv és ellenőrzési terv szerint végzi a hatósági eljárásokat megalapozó ellenőrző 

méréséket és üzemelteti a monitoring rendszert; 

5) ellátja az EU Vízkeret Irányelv szerinti felszíni és felszín alatti vizeket vizsgáló monitoring 

rendszer üzemeltetését, ellátja az adatszolgáltatási feladatokat. Az Országos Környezeti 

Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) keretében környezeti radiológiai méréseket és 

adatszolgáltatást végez; 

6) üzemelteti az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Környezetvédelmi Mérőközpont 

működési területére eső automata és manuális mérőpontjait; 
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7) a Környezetvédelmi Mérőközpont elvégzi a Főosztály éves munkatervében rögzített 

levegőtisztaság-védelmi emisszió méréseket, zaj- és rezgésméréseket, a kijelölt 

hulladékkezelők mérésekkel történő ellenőrzését; 

8) a Környezetvédelmi Mérőközpont a levegőminőségi mérőhálózat üzemeltetésének körében 

elvégzi a folyamatos üzemű mérőműszerek működtetését, kiértékeli a mérési eredményeket, 

elvégzi a mérési eredmények validálását és archiválását, teljesíti az adatszolgáltatási 

kötelezettségét az OMSZ felé, üzemelteti a lakossági tájékoztató rendszert, részt vesz a 

füstköd riadó tájékoztatási és riasztási fokozatának elrendelésében; 

9) a Környezetvédelmi Mérőközpont környezeti zaj– és rezgésméréseket végez ipari és vonalas 

létesítmények esetén; 

10) a Környezetvédelmi Mérőközpont különféle hulladékokból mintákat vesz, kémiai és 

ökotoxikológiai vizsgálatokat végez a veszélyesség és a lerakhatóság megállapítására; 

11) a Környezetvédelmi Mérőközpont rendkívüli környezetszennyezés esetén mintákat vesz és 

méréseket végez; 

12) a Környezetvédelmi Mérőközpont folyamatosan felkészül a szakterületen alkalmazandó új 

mérési módszerekre; 

13) a Környezetvédelmi mérőközpont feladata az akkreditált státusz fenntartása és az akkreditált 

mérési módszerek fejlesztése; 

14) a Környezetvédelmi Mérőközpont szabad kapacitásának kihasználására külső megrendelők 

számára az akkreditált mérési területeken méréseket végez; 

15) a Minőségbiztosítási Kézikönyv szerinti egyes szakmai csoportvezetők felelősek a 

Környezetvédelmi Mérőközpont által használt eszközök szakszerű működésért, és a zavartan 

működés érdekében a szakmai anyagok időben történő beszerzéséért; 

16) zaj-rezgésvédelmet és levegőminőséggel kapcsolatos panaszügyek kivizsgálása esetén az 

ellenőrző méréseket a Környezetvédelmi Mérőközpont önállóan, a Környezetvédelmi Hatósági 

és Komplex Engedélyezési Osztállyal történt előzetes konzultáció alapján végzi; 

17) a VKI-szerinti felszíni és felszín alatti vizeket érintő monitoring esetén a tárgyév elején 

monitoring-tervet készít; 

18) az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat üzemeltetésével kapcsolatosan az automata 

mérőhálózatban üzemeltetése; 

19) a szabad kapacitásának kihasználására a környezethasználók igényeinek kiszolgálására 

anyagi ellenszolgáltatásért az akkreditálás műszaki területein mintavételeket és mérést végez; 

20) a rendkívüli eseményekkel kapcsolatban: 

1. a környezeti kárelhárítási ügyelet ellátása; 

2. a levegőminőség folyamatos megfigyelésére az OLM keretein belül jogszabályi 

kötelezettségének teljesítésére 24 órás ügyeletet tart fenn; 

(6) A Főosztály egyéb szolgáltatási feladatai: 

a) helyszíni mintavételek és laboratóriumi mérések elvégzése megrendelők számára a szabad 

kapacitás kihasználására. 

 

5. § 

(1) A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály hatósági jogalkalmazói feladatai 

körében: 

a) Hatósági engedélyezési feladatok: 
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1. hulladékgazdálkodási eljárások lefolytatása saját illetékességi területen veszélyes és nem 

veszélyes hulladék szállítása, gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, ártalmatlanítása és 

nyilvántartásba vétele (közvetítés, kereskedelem); 

2. hulladékgazdálkodási engedélyezés országos illetékességgel, országos hasznosítási 

engedély kiadása, amennyiben székhely illetékességi területen van; 

3. hulladékgazdálkodási létesítmények - átvételi hely, hulladékgyűjtő pont, hulladékgyűjtő 

udvar, munkahelyi gyűjtőhely, üzemi gyűjtőhely, hulladéktároló hely, komposztáló telep, 

átrakó állomás, válogatómű üzemeltetési szabályzatának jóváhagyása illetékességi 

területünkön;  

4. társosztály koordinálásában lévő előzetes vizsgálati eljárás, egységes 

környezethasználati, környezetvédelmi valamint működési engedély kiadására irányuló 

komplex környezetvédelmi eljárás keretében hulladékgazdálkodási szempontból történő 

véleményezés, valamint engedélyezés; 

5. építési bontási hulladékok elszámoltatása; 

6. HIR-KÖT bejelentések; 

7. felszámolási eljárások, végelszámolási eljárás, szakmai állásfoglalás adása környezeti 

teherrel érintett ingatlan értékesítését megelőzően; 

8. hulladéklerakókkal kapcsolatos eljárások; 

9. tényfeltárási terv jóváhagyása; 

10. tényfeltárási záró dokumentáció jóváhagyása; 

11. beavatkozási terv jóváhagyása; 

12. beavatkozási záró dokumentáció elbírálása; 

13. kármentesítési monitoring záró dokumentáció jóváhagyása; 

14. társosztály koordinálásában lévő előzetes vizsgálati eljárás, egységes 

környezethasználati, környezetvédelmi valamint működési engedély kiadására irányuló 

komplex környezetvédelmi eljárás keretében folyamatban lévő ügyek kármentesítési 

szempontból történő véleményezése; 

15. engedélyezési feladatok természeti területen: 

16.1. a gyep és nádas művelési ág megváltoztatása; 

16.2. a gyep, valamint a nád és más vízi növényzet égetése. 

16. védett természeti területen lévő erdőben fakitermelés vegetációs időszak alatt;  

17. védett természeti területen lévő erdőben: 

18.1. tarvágás 3 ha felett csak nem őshonos fafajokból álló, vagy természetes felújulásra 

nem képes állományokban; 

18.2.a fokozatos felújítást követő végvágás 5 hektárt fölött. 

18. védett, fokozottan védett természeti területen: 

19.1. kutatás, gyűjtés, kísérlet végzése, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett 

természeti területen az igazgatóság végzi; 

19.2. a gyep feltörése, felújítása, felülvetése, öntözése, legeltetése, kaszálása; 

19.3. a terület helyreállítása, jellegének, használatának megváltoztatása; 

19.4. termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának 

a megváltoztatása; 

19.5. az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, 

facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása, telepítése; 
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19.6. nád és más vízi növényzet égetése, irtása, aratása, gyep- és parlagterület, tarló és 

szalma égetése, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével - erdőterületen tűz 

gyújtása; 

19.7. növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj 

termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása; 

19.8. horgászat; 

19.9. közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportverseny, technikai jellegű 

sporttevékenység folytatása; 

19.10. járművel történő közlekedés, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek 

végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön 

jogszabályokban erre feljogosított - személyek járművei kivételével. 

19. fokozottan védett területre történő belépés engedélyezése; 

20. védett növényfajokkal kapcsolatos engedélyek: 

20.1. egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének 

gyűjtéséhez; 

20.2. egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus 

kertekbe történő telepítéséhez; 

20.3. egyedének külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való 

átszállításához; 

20.3. egyedének preparálásához; 

20.4. egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához; 

20.5. egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlethez; 

20.6. egyedének biotechnológiai célra történő felhasználásához; 

20.7. természetes állományai közötti mesterséges géncseréjéhez. 

21. védett állatfajokkal kapcsolatos engedélyek: 

21.1. állományának szabályozásához; 

21.2. egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, 

idomításához; 

21.3. egyedeinek szaporításához; 

21.4. egyedének kikészítéséhez, preparálásához, a preparátumok birtokban tartásához; 

21.5. egyedének élőállat gyűjteményben történő tartásához; 

21.6. hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő 

kiegészítéséhez; 

21.7. állományai közötti mesterséges géncseréhez; 

21.8. egyedének cseréjéhez, adásvételéhez; 

21.9. egyedének külföldre viteléhez, onnan történő behozatalához, az országon való 

átszállításához; 

21.10. egyede visszatelepítéséhez, betelepítéséhez; 

21.11. kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához; 

21.12. egyede fészkének áttelepítéséhez; 

21.13. egyedének háziasításához. 

22. Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, 

idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek kialakítása, fenntartása, üzemeltetése; 

23. Barlangokkal kapcsolatos engedélyek, így különösen: 

23.1. barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatáshoz, kísérlethez, gyűjtéshez, 

kivéve, ha a kutatást az igazgatóság végzi; 
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23.2. barlangi búvármerüléshez; 

23.3. bizonyos műszaki beavatkozáshoz, így különösen bejárat vagy barlangszakasz 

lezárásához, műtárgy elhelyezéséhez, azok felújításához, helyreállításához; 

23.4. filmforgatáshoz; 

23.5. a védőövezetet megállapító miniszteri rendeletben meghatározott 

tevékenységekhez. 

23.6. védett ásványokkal, ősmaradványokkal kapcsolatos engedélyek: 

23.7. gyűjtés, forgalomba hozatal, külföldre vitel. 

24. Natura 2000 területen engedélyhez kötött tevékenységek: 

24.1. a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához; 

24.2. a terület helyreállításához; 

24.3. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény, valamint 

a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem 

tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a 

csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő 

fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását; 

24.4. a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és 

tömegsportesemény rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység 

folytatásához. 

25. Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó faj egyedének jogszabálytól eltérő módon 

való jelölésének engedélyezése; 

26. jogsegély megkeresések teljesítése; 

27. természetvédelmi kármentesítési eljárás lefolytatása; 

28. a forrás, láp, barlang, szikes tó, kunhalom, földvár, mint ex lege védett természeti terület 

kiterjedésének megállapítása; 

29. ideiglenes védetté nyilvánításról való intézkedés; 

30. védett természeti területen termőföld hasznosítási kötelezettség felfüggesztése; 

31. védett természeti területen vagy annak meghatározott részén, nem közutak és hajózási 

utak esetében a közlekedés és a tartózkodást természetvédelmi okokból való korlátozása, 

megtiltása; 

32. védett természeti terület károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a 

tevékenység folytatásától eltiltás; 

33. fokozottan védett élő szervezetek élőhelyén, valamint élőhelye körül használati, 

gazdálkodási korlátozás elrendelése; 

34. természetvédelmi kártalanítási igények elbírálása; 

35. Natura 2000 hatásbecslési eljárás lefolytatása; 

36. az előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálati, egységes környezethasználati 

engedélyezési, környezetvédelmi felülvizsgálati, környezetvédelmi teljesítményértékelési 

és a környezetvédelmi működési engedélyezési eljárások lefolytatása a 

hulladékgazdálkodási létesítmények vonatkozásában. 

37. veszélyes hulladék átvételének megtagadásával kapcsolatos hatósági eljárás. 

b) Hatósági nyilvántartás vezetési feladatok: 

1. HT céltartalékkal kapcsolatos feladatok ellátása véleményezése; 

2. OKKP és alprogramjaival kapcsolatos adatkezelés; 

3. CITES: 
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3.1. Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó faj egyedeinek nyilvántartásba vétele 

tulajdonosváltozás miatt; 

3.2. Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó faj egyedeinek nyilvántartásból 

törlése tulajdonosváltozás létrejötte miatt; 

3.3. Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó faj egyedeinek nyilvántartásból 

törlése elhullás miatt; 

3.4. Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó faj tartójának központi nyilvántartásba 

vétele, kezelése. 

4. Derogációs jelentéshez kapcsolódó nyilvántartás vezetése. 

5. OKIR rendszer, EHIR moduljának használatával kapcsolatos nyilvántartásának vezetése. 

c) Szakhatósági feladatok: 

1. vízügyi hatóság eljárásaiban külterületet érintő eljárások; 

2. belterületen országos jelentőségű védett természeti területet érintő eljárások; 

3. Natura 2000 területet érintő eljárások; 

4. barlang felszíni védőövezetét vagy egyedi tájértéket közvetlenül érintő eljárások. 

d) Szakvéleményezési feladatok: 

1. a fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000 területen 

történő engedélyezése; 

2. a kötelező növényvédelmi technológia – zárlati károsító elterjedésének megelőzése 

érdekében, országos jelentőségű védett természeti területen történő – alkalmazásának 

elrendelésére irányuló eljárásban; 

3. a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése és az 

engedély meghosszabbítása iránti elsőfokú eljárásban, továbbá a nem mezőgazdasági 

eredetű nem veszélyes hulladék mezőgazdasági felhasználásának engedélyezési és az 

engedély meghosszabbítása iránti eljárásban; 

4. a kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, illetve fajtaszelekciós munka céljára a 

külön jogszabályban meghatározott, tilalmazott, Magyarországon nem honos károsítónak, 

illetve az egyéb, Magyarországon nem honos, életképes növényi károsító bármely 

fejlődési alakjának, tenyészetének Magyarországra való behozatala engedélyezésére 

irányuló eljárásban;  

5. a védett természeti területen található nemzetközi vagy kiemelt jelentőségű vízi 

élőhelyeken történő vízi vad vadászat rendjének szabályozására irányuló eljárásban; 

6. a vizes területek védősávjának ólomsörét használatának vonatkozásában való 

kijelölésére irányuló eljárásban, ha a vizes terület védett természeti területen található; 

7. a védett természeti területen a szelektív méregnek a vadgazdálkodási, humán- vagy állat-

egészségügyi indokok alapján történő alkalmazására irányuló engedélyezési eljárásban; 

8. a védett természeti területen mesterséges vadtenyésztési tevékenység folytatására, vad 

zárttéri tartására, valamint vad vadászterületre történő kiengedésére irányuló 

engedélyezési eljárásban; 

9. a jogszabályban meghatározott vadászati idény védett természeti területen történő 

meghosszabbítására, rövidebb időszakban történő megállapítására, egy vagy több vadfaj 

vadászatának a vadászati idényen belüli megtiltására vagy korlátozására irányuló 

eljárásban; 

10. a vadászati tilalmi időben apróvad fajra vonatkozó vadászat védett természeti területen 

való engedélyezésére és elrendelésére irányuló eljárásban; 
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11. a védett természeti területre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyására irányuló 

eljárásban; 

12. a vadászterület határának megállapítására irányuló eljárásban, ha a vadászterület védett 

természeti területet osztana meg; 

13. a vadászati jog kényszerhasznosításának elrendelésére irányuló eljárásban, ha a 

kényszerhasznosított vadászterület határa védett természeti területet oszt meg; 

14. a madarak fészkének és fészkelésének vadászati célra engedélyezett vagy más 

eszközzel való zavarására, megrongálására vagy elpusztítására vonatkozó tilalom alóli 

felmentés megadására irányuló eljárásban; 

15. a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halgazdálkodási vízterületen 

vagy annak egy részén az őshonos halfajokra meghatározott tilalmi idő megrövidítésére 

és a tilalmi idő alóli felmentés engedélyezésére irányuló eljárásban; 

16. az országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen a halászati és 

horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés megadására irányuló 

eljárásban; 

17. a halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok állományának riasztására, gyérítésére 

való kötelezés elrendelésére irányuló eljárásban; 

18. az őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen, invazív halfajok elleni védekezés 

elvégzésére, elvégeztetésére való kötelezés elrendelésére irányuló eljárásban; 

19. országos jelentőségű védett természeti területen a halgazdálkodási terv jóváhagyására, a 

jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására, valamint a 

halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló eljárásban; 

20. Natura 2000 területet érintő, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának 

jóváhagyására és a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló 

eljárásban; 

21. a halgazdálkodási kíméleti területté nyilvánítás feloldására irányuló eljárásban; 

22. védett természeti területen található halgazdálkodási vízterületen vagy annak egy részén 

a Hhvtv. 47. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásban; 

23. a Hhvtv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásban; 

24. védett természeti területen található erdő esetén erdei épület, erdei vasút kivételével 

minden erdészeti létesítmény létesítésére, bővítésére, felújítására, helyreállítására, 

korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, 

fennmaradására vagy a rendeltetésének megváltoztatására irányuló eljárásban; 

25. védett természeti területen található erdő esetén az erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének 

engedélyezésére irányuló eljárásban; 

26. védett természeti területen található erdő esetén az erdőterv megállapítására és 

módosítására irányuló eljárásban; 

27. védett természeti területen található erdő esetén a természetes, természetszerű és 

származék erdő természetességű, állami tulajdonú erdőben a tarvágás engedélyezésére 

irányuló eljárásban; 

28. védett természeti területen található erdő esetén az erdőnek közjóléti és 

természetvédelmi célból tisztásként, erdei farakodóként és készletező helyként, erdészeti 

létesítményhez tartozó területként, 6 méternél szélesebb nyiladékként és tűzpásztaként 

fátlan állapotban tartás engedélyezésére irányuló eljárásban; 

29. védett természeti területen található erdő esetén az erdőterület igénybevételére 

vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban; 
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30. védett természeti területen található erdő esetén az erdőterület igénybevételének 

engedélyezésére irányuló eljárásban; 

31. védett természeti területen található erdő esetén az engedély nélkül vagy engedélytől 

eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére irányuló eljárásban; 

32. védett természeti területen található erdő esetén az erdőtelepítési-kivitelezési terv 

jóváhagyása iránti eljárásban; 

33. védett természeti területen található erdő esetén újonnan telepített erdő, az önerdősülés, 

az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített, de fennmaradásra 

engedélyezett erdő esetében az üzemmód megállapítására irányuló eljárásban; 

34. védett természeti területen található erdő esetén az erdő üzemmódjának 

megváltoztatására irányuló, az erdőgazdálkodó kérelmére indult eljárásban; 

35. védett természeti területen található erdő esetén az átalakító és szálaló üzemmódban 

kezelt erdőkre készített átalakítási vagy szálalási terv jóváhagyására irányuló eljárásban; 

36. védett természeti területen található erdő esetén az Evt. 41. § (10) bekezdése alapján 

megküldött bejelentésre, ha az Evt. 41. § (11) bekezdése szerinti feltételek fennállnak; 

37. védett természeti területen található erdő esetén az erdő egészségi állapotának 

megőrzése, javítása, veszély elhárítása vagy az erdő felújítása érdekében szükséges 

fakitermelés elrendelésére irányuló eljárásban; 

38. védett természeti területen található erdő esetén természetes mageredetű erdőfelújításra 

az erdőtervben előírt újulattal rendelkező erdőrészletekben véghasználat, szálaló 

üzemmódban kezelt területeken szálalás március 31. és szeptember 1. közötti időszakon 

belül történő elvégzésének engedélyezésére irányuló eljárásban; 

39. védett természeti területen található erdő esetén a vízforrások, vízbázisok, a védett élő 

szervezetek élőhelyének, az élettelen természeti vagy tájképi értékek környezetének 

védelme érdekében egyes fák vagy facsoportok kitermelésének tiltására irányuló 

eljárásban; 

40. védett természeti területen található erdő esetén lovaglásra, valamint járműközlekedésre 

használható út kijelölésére irányuló eljárásban; 

41. védett természeti területen található erdő esetén lovas sportverseny rendezésének 

engedélyezésére irányuló eljárásban; 

42. védett természeti területen lévő természetes és természetszerű erdő, valamint a 

természetes és természetszerű erdő, valamint a nem erdő művelési ágú védett területek 

kétszáz méteres körzetében a fásítás és a szabad rendelkezésű erdő telepítése 

feltételeinek meghatározására, tiltására irányuló eljárásban, ha a tevékenység 

megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati 

engedély nem szükséges; 

43. védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken található erdő esetén 

az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban; 

44. védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken található erdő esetén 

az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban; 

45. védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken található erdő esetén 

az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásáról 

határozó eljárásban; 

46. védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken található erdő esetén 

az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti eljárásban; 
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47. tájképvédelmi rendeltetésű erdő esetén az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi 

engedély megadására irányuló eljárásban; 

48. tájképvédelmi rendeltetésű erdő esetén az erdőterület igénybevételének engedélyezésére 

irányuló eljárásban; 

49. tájképvédelmi rendeltetésű erdő esetén új erdő telepítésekor az erdő elsődleges és 

további rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban, kivéve, ha a rendeltetés 

megállapítását a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség kezdeményezte; 

50. tájképvédelmi rendeltetésű erdő esetén az erdő elsődleges és további rendeltetése 

megváltoztatására vonatkozó eljárásban; 

51. az erdőterületen található védett növénytársulásokkal kapcsolatos erdészeti hatósági 

eljárásban; 

52. a növényi, állati vagy fertőzést okozó egyéb szervezetek országos jelentőségű védett 

természeti területen található erdőterületen történő tömeges elszaporodása esetén az 

erdőgazdálkodót a szükséges védekezés elvégzésére kötelező döntés iránti eljárásban; 

53. a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó 

építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, használatbavételének, 

fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük 

megváltoztatásának engedélyezési eljárásában; 

54. védett természeti és Natura 2000 területet érintő kisajátítására irányuló eljárásban; 

55. a leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárásban; 

56. a környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér hajtóművel felszerelt légi járművel, 

valamint hőlégballonnal történő igénybevételének előzetes hatósági engedélyezési 

eljárásában; 

57. a légi jármű rendszeres használatára nem nyilvános fel- és leszállóhely létesítésének 

engedélyezésére irányuló eljárásban; 

58. terület újrahasznosítására irányuló eljárásban; 

59. termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban; 

60. a termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban; 

61. a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indult eljárásban; 

62. a telekalakítási eljárásban; 

63. Országos jelentőségű védett természeti területen végzett régészeti feltárás; 

(2) A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály felügyeleti feladatai körében: 

1) EHIR: adatszolgáltatás feldolgozása és szakmai ellenőrzése; 

2) hulladéklerakó külön adatszolgáltatásának ellenőrzése; 

3) hulladékgazdálkodási panaszok kivizsgálása; 

4) közérdekű bejelentés és panasz kivizsgálása; 

5) javaslattétel, kötelezés, bírság; 

6) jogszabályban meghatározott kötelező helyszíni ellenőrzések; egyéb helyszíni ellenőrzések: 

hulladékkezelő, termelő; 

7) társhatóságokkal közös ellenőrzések; 

8) engedély nélkül gyakorolt tevékenységek felkutatása, feltárása; 

9) felettes szerv vagy külön jogszabály által meghatározott célprogramok lefolytatása egyéb 

hatósági intézkedések megtétele; 

10) adatszolgáltatások továbbítása, jogszabály által előírt szerv irányába (PCB jelentések 

megküldése - OKTF felé); 

11) bejelentett beavatkozás ellenőrzése; 
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12) felügyeleti hiánypótlás; 

13) kármentesítési monitoring és előrehaladási jelentések ellenőrzése; 

14) OKIR rendszerben szolgáltatott kármentesítési adatok ellenőrzése; 

15) Katasztrófavédelmi Igazgatóság véleménye alapján kármentesítési eljárás megindítása; 

16) Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó fajokkal kapcsolatos ellenőrzések; 

17) az engedélyező határozatokban, szakvéleményekben, állásfoglalásokban tett előírások 

ellenőrzése; 

18) a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása; 

19) ellenőrzési célprogramok lefolytatása; 

20) az ellenőrzések eredményei alapján javaslattétel kötelezési, bírságolási eljárás lefolytatására, 

egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére; 

21) kármentesítési monitoring és előrehaladási jelentések ellenőrzése; 

22) természetvédelmi bírság kiszabása 

23) melléktermék bejelentésével kapcsolatos kötelezési eljárás és bírság. 

(3) A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály egyéb igazgatási feladatai körében: 

1) szakági jogszabályok véleményezése; 

2) tájékoztatás kérés; 

3) önkormányzati rendelet, program szakági véleményezése, önkormányzati megkeresésre 

állásfoglalás adása, belföldi jogsegély; 

4) valószínűsíthető szennyezettség kapcsán az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

értesítése; 

5) Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó faj egyedéhez tenyésztői bizonylat kiállítása 

szaporulat létrejötte miatt; 

6) Washingtoni egyezmény hatálya alá tartozó faj egyedéhez származási igazolás kiállítása 

külföldről történő behozatal miatt; 

7) a Tanács 338/97/EK rendeletének 10. cikkében meghatározott bizonyítvány (EU bizonylat) 

kiállítása görög teknős, mór teknős és szegélyes teknős fajok esetében; 

8) a Tanács 338/97/EK rendeletének 10. cikkében meghatározott bizonyítvány (EU bizonylat) 

pótlapjának érvényesítése görög teknős, mór teknős és szegélyes teknős fajok esetében; 

9) az iratkezelésre vonatkozó előírások szerint ellátja az iratok szakszerű nyilvántartásával, 

rendszerezésével, megőrzésével, használatra bocsátásával és selejtezésével, ügyiratok 

expediálásával, valamint levéltárba adásával kapcsolatos ügyviteli-iratkezelési feladatokat; 

10) az iratkezelésre vonatkozó előírások szerint ellátja az iratok szakszerű expediálásával, 

nyilvántartásával, iktatásával, rendszerezésével, megőrzésével, használatra bocsátásával 

kapcsolatos ügyviteli-iratkezelési feladatokat; 

11) közreműködik a főosztály kommunikációs stratégiájának kidolgozásában és végrehajtásában; 

12) elősegíti az ügyfélközpontú hatósági tevékenység kialakítását és működtetését; 

13) ellátja a főosztályon a telefonos ügyfélszolgálattal és személyes ügyfélfogadással kapcsolatos 

feladatokat, e körben átveszi és érkezteti az ügyfelek beadványait, hivatalos iratait, 

tájékoztatást nyújt az ügyfelek számára, közreműködik az ügyfelek jogairól és kötelességeiről 

való tájékoztatásban; 

14) az ügymenetet támogató informatikai fejlesztéseket készít, a kormánytisztviselők 

munkafeladatainak ellátásához hatékony informatikai támogatást nyújt; 

15) igazgatási feladatkörében vezeti a Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszert (KAR), a 

Hatósági Nyilvántartó Rendszert (HNYR); 
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16) összefogó szervezeti egység az egyedi környezetvédelmi azonosító adatok (környezetvédelmi 

ügyféljel és környezetvédelmi területi jel) kérelemre vagy hivatalból történő létrehozására 

irányuló eljárásban; 

17) védetté nyilvánítási eljárásban való részvétel; 

18) természetvédelmi státusz ingatlan-nyilvántartásba való feljegyeztetése, törlése; 

19) a természet védelméhez fűződő közérdekből különleges rendeltetésű vadászterületté 

nyilvánított területeken a vadállomány szabályozás kezdeményezése; 

20) védett természeti értékek megóvása érdekében a vadállomány szabályozás kezdeményezése 

a vadászati hatóságnál; 

21) védett természeti területen közúti közlekedés, hajózási tevékenység korlátozásának, 

megtiltásának kezdeményezése; 

22) védett természeti területen építési, telekalakítási tilalom, illetőleg egyéb, jogszabályban 

meghatározott használati korlátozás kezdeményezése; 

23) szakmai, belső vélemények adása. 

 

6. § 

(1) A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály hatósági jogalkalmazói  

feladatai körében: 

a) Hatósági engedélyezési feladatok: 

1. előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása; 

2. előzetes kozultáció lefolytatása; 

3. környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása; 

4. egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása; 

5. összevont eljárás lefolytatása; 

6. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása; 

7. részleges körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás lefolytatása; 

8. környezetvédelmi teljesítményértékelési eljárás lefolytatása; 

9. nemzetközi tárgyú környezetvédelmi eljárások lefolytatása; 

10. levegőtisztaság-védelmi engedélyezési eljárások lefolytatása; 

11. zajkibocsátási határértékkel kapcsolatos eljárások lefolytatása; 

b) Hatósági nyilvántartás vezetési feladatok: 

1. az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer LAIR, KAR, PRTR-IPPC és KAR-

TÉR moduljainak használatával kapcsolatban adatokat szolgáltat a felettes szakmai 

szervek (OKTF, FM) és a hatóság egyéb területi szerveinek megkeresésére, 

közreműködik a jogszabályi előírások alapján nyilvános adatok közzétételének 

biztosításában, a hatósági engedélyezési eljárások során a szükséges adatokat 

feldolgozza, jóváhagyja és nyilvántartja,  az üzemeltetők éves adatszolgáltatásait 

feldolgozza, jóváhagyja és nyilvántartja, ellenőrzi az üzemeltetők adatszolgáltatási- és 

mérési kötelezettségének teljesítését; 

2. levegőtisztaság-védelmi Információs Rendszerben (LAIR) meglévő telephely aktuális 

adatainak megküldése üzemeltető kérelmére. 

c) Szakhatósági feladatok: 

1. más eljáró hatóság előtt, valamint kérelmezői megkeresésre indult eljárásban a 

levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási 

szakkérdésekben, illetve táj- és természetvédelmi szakkérdésekben szakhatósági 

feladatok ellátása, koordinálása, valamint a terület- és településrendezési eljárásokkal 
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kapcsolatos feladatok koordinálása az alábbi ügytípusokban: 

1.1. az elektronikus felületen zajló (ÉTDR) építési engedélyezési eljárásokban; 

1.2. telephely engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárásokban; 

1.3. útügyi engedélyezés; 

1.4. légiközlekedési engedélyezés; 

1.5. vasútügyi engedélyezési eljárásokban; 

1.6. vizi létesítmények engedélyezése; 

1.7.a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi 

területfejlesztési koncepciók és programok, a kiemelt térségi és a megyei 

területrendezési tervek, a helyi építési szabályzatok, valamint a településrendezési 

tervek véleményezési eljárásaiban; 

1.8. vízügyi engedélyezési eljárásokban; 

1.9. nemzeti média és hírközléssel kapcsolatos eljárások. 

2. a fenti szakhatósági engedélyezési eljárásokban a szakági kérdéseken túl amennyiben 

az engedélyezésre irányuló jogszabály előírja, úgy a Korm. rendelet 13. számú 

melléklete szerinti adatlap alapján a tervezett létesítmény környezetre gyakorolt 

hatásainak jelentőségét is vizsgálja az engedélyező határozatban (szakhatósági 

állásfoglalásban) előírt feltételek, előírások teljesítésének ellenőrzése, engedély nélkül 

vagy szakhatósági hozzájárulás hiányában megvalósított létesítmények és gyakorolt 

tevékenységek és környezethasználatok felkutatása és feltárása; 

3. a levegőterhelést okozó forrásokat, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból 

kritikusnak ítélt létesítmények engedélyezése során a rendelkezésére álló adatok 

alapján modellt készít annak várható környezeti hatásairól. 

d) Szakvéleményezési feladatok: 

1. más eljáró hatóság előtt, valamint kérelmezői megkeresésre indult eljárásban a 

levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, hulladékgazdálkodási 

szakkérdésekben, illetve táj- és természetvédelmi szakkérdésekben 

szakvéleményezési feladatok ellátása, koordinálása, valamint a terület- és 

településrendezési eljárásokkal kapcsolatos feladatok koordinálása az alábbi 

ügytípusokban: 

1.1. az elektronikus felületen zajló (ÉTDR) építési engedélyezési eljárásokban; 

1.2. az gázvezeték nyomvonalas létesítmények engedélyezésében; 

1.3.a vonalas létesítményekkel kapcsolatos villamosenergia-ipari engedélyezési 

eljárásokban; 

1.5. működési engedélyezési eljárásokban; 

1.6. útügyi engedélyezés; 

1.12. sugárvédelmi, valamint ionizáló sugárzást előállító berendezések engedélyezési 

eljárásában; 

1.13. élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi engedélyezési eljárásokban; 

1.14. sajátos berendezések, építmények engedélyezési eljárásában; 

1.16. tartályok, valamint nyomástartó berendezések engedélyezésére irányuló 

engedélyezési eljárásokban; 

1.17. távhővezeték létesítésre irányuló engedélyezési eljárások. 

2. a fenti engedélyezési eljárásokban a szakági kérdéseken túl amennyiben az 

engedélyezésre irányuló jogszabály előírja, úgy a Korm. rendelet 13. számú melléklete 

szerinti adatlap alapján a tervezett létesítmény környezetre gyakorolt hatásainak 
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jelentőségét is vizsgálja az engedélyező határozatban előírt feltételek, előírások 

teljesítésének ellenőrzése, engedély nélkül megvalósított létesítmények és gyakorolt 

tevékenységek és környezethasználatok felkutatása és feltárása; 

3. a levegőterhelést okozó forrásokat, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból 

kritikusnak ítélt létesítmények engedélyezése során a rendelkezésére álló adatok 

alapján modellt készít annak várható környezeti hatásairól; 

4. veszélyes folyadékok és olvadékok tároló tartályaival és tároló létesítményeivel 

kapcsolatos engedélyezés. 

5. a nyomástartó berendezés engedélyezése; 

6. a radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása, szállítása és átalakítása; 

7. a radioaktív anyag termelését, előállítását, tárolását, használatát, felhasználását, 

átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, 

üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése. 

(2) A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály a felügyeleti feladatai körében: 

a) környezeti kárelhárítási ügyelet ellátása; 

b) supervisori ellenőrzések; 

c) mérési tervek véleményezése; 

d) levegőtisztaság-védelmi kötelezési és bírságolási eljárások; 

e) levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás és tájékoztatás kiadása; 

f) ágazatközi intézkedési programok végrehajtása; 

g) levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos panaszbejelentések (bűz, szag, égetés) 

kivizsgálása, javaslat a szükséges intézkedésekre; 

h) levegőtisztaság-védelmi intézkedési terv benyújtására kötelezés, az intézkedési terv 

elbírálása, jóváhagyása; 

i) a komplex engedélyekben (környezetvédelmi engedélyek, egységes környezethasználati 

engedélyek) előírt levegő tisztaság-védelmi előírások ellenőrzése; 

j) az éves ellenőrzési tervhez javaslat tétel levegőtisztaság-védelmi ellenőrzésekre; 

k) a levegőtisztaság védelmi ellenőrzések lefolytatása; 

l) évi légszennyezés mértéke (LM) jelentés feldolgozása, ellenőrzése; 

m) zaj- és rezgéssel kapcsolatos panaszbejelentések kivizsgálása, javaslat a szükséges 

intézkedésekre; 

n) zaj- és rezgésvédelmi kötelezési és bírságolási eljárások; 

o) zajvédelmi intézkedési tervek elbírálása, jóváhagyása; 

p) a komplex engedélyekben (környezetvédelmi engedélyek, egységes környezethasználati 

engedélyek) előírt zaj- és rezgésvédelmi előírások ellenőrzése; 

q) az éves ellenőrzési tervhez javaslat tétel zaj- és rezgésvédelmi ellenőrzésekre; 

r) a zaj- és rezgésvédelmi ellenőrzések lefolytatása; 

s) levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatások feldolgozása és kiértékelése; 

t) OKIR-LAIR adatfeldolgozás, jóváhagyás, validálás. 

(3) A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály az egyéb igazgatási feladatai 

körében: 

a) jogszabályok véleményezése; 

b) tájékoztatáskérés; 

c) önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezete, illetve a 

környezet állapotát érintő terveinek tervezete, a környezetvédelmi program véleményezése; 

d) ügyféllel történő konzultációk lefolytatása; 
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e) működési területeket érintő jelentősebb beszámolók készítése; 

f) szmogriadó tervek véleményezése; 

g) egyéb levegővédelmi ügyekben szakértői vélemény készítése; 

h) katasztrófavédelmi tervek véleményezése; 

i) levegővédelmi övezetek kijelölése; 

j) a levegő minőségének megtartását, illetve javítását szolgáló intézkedési program időszakos 

felülvizsgálata; 

k) területrendezési eljárásokban vélemény adása; 

l) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatás 

elkészítése; 

m) nemzetközi kapcsolatok terén a Szigetköz térségben a Szlovák-Magyar Kormányközi 

Megállapodás alapján a közös adatcsere, a Nemzeti Jelentés elkészítése, továbbá a Közös 

Jelentés koordinálása; 

n) közreműködik az Észak-dunántúli Vízgazdálkodási Tanács, és a Duna Részvízgyűjtő 

Vízgazdálkodási Tanács munkájában; 

o) stratégiai zajtérképek véleményezése, jóváhagyása; 

 

7. § 

(1) Környezetvédelmi Mérőközpont mérési, monitoring feladatai körében:  

a) a Főosztály hatósági és állami feladatainak ellátásához szükséges mérések, vizsgálatok, 

elemzések elvégzése, értékelő jelentések elkészítése; 

b) nemzetközi megállapodásokból a Kormányhivatalra háruló határvízi vizsgálatok, szakértői 

feladatok és adatszolgáltatás ellátása; 

c) a Környezetvédelmi Mérőközpont, mint a Nemzeti Akkreditáló Testület által akkreditált 

vizsgálólaboratórium feladatait a Minőségirányítási Kézikönyvben részletezett mérési 

eljárások alapján végzi; 

d) a Környezetvédelmi Mérőközpont a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői 

Osztállyal egyeztetett éves munkaterv szerint végzi a hatósági eljárásokat megalapozó 

ellenőrző méréseket és üzemelteti a monitoring rendszert; 

e) ellátja az EU Vízkeret Irányelv szerinti felszíni és felszín alatti vizeket vizsgáló monitoring 

rendszer üzemeltetését, ellátja az adatszolgáltatási feladatokat. Az Országos Környezeti 

Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszer (OKSER) keretében környezeti radiológiai méréseket és 

adatszolgáltatást végez; 

f) üzemelteti az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat Környezetvédelmi Mérőközpont 

működési területére eső automata és manuális mérőpontjait; 

g) a Környezetvédelmi Mérőközpont elvégzi a Főosztály éves munkatervében rögzített 

levegőtisztaság-védelmi emisszió méréseket, zaj-és rezgésméréseket, a kijelölt 

hulladékkezelők mérésekkel történő ellenőrzését; 

h) a Környezetvédelmi Mérőközpont a levegőminőségi mérőhálózat üzemeltetésének körében 

elvégzi a folyamatos üzemű mérőműszerek működtetését, kiértékeli a mérési eredményeket, 

elvégzi a mérési eredmények validálását és archiválását, teljesíti az adatszolgáltatási 

kötelezettségét az OMSZ felé, üzemelteti a lakossági tájékoztató rendszert, részt vesz a 

füstköd riadó tájékoztatási és riasztási fokozatának elrendelésében; 

i) a Környezetvédelmi Mérőközpont környezeti zaj –és rezgésméréseket végez ipari és vonalas 

létesítmények esetén; 
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j) a Környezetvédelmi Mérőközpont különféle hulladékokból mintákat vesz, kémiai és 

ökotoxikológiai vizsgálatokat végez a veszélyesség és a lerakhatóság megállapítására; 

k) a Környezetvédelmi Mérőközpont rendkívüli környezetszennyezés esetén mintákat vesz és 

méréseket végez; 

l) a Környezetvédelmi Mérőközpont folyamatosan felkészül a szakterületen alkalmazandó új 

mérési módszerekre; 

m) a Környezetvédelmi mérőközpont feladata az akkreditált státusz fenntartása és az akkreditált 

mérési módszerek fejlesztése; 

n) a Környezetvédelmi Mérőközpont szabad kapacitásának kihasználására külső megrendelők 

számára az akkreditált mérési területeken méréseket végez; 

o) a Minőségbiztosítási Kézikönyv szerinti egyes szakmai csoportvezetők felelősek a 

Környezetvédelmi Mérőközpont által használt eszközök szakszerű működésért, és a zavartan 

működés érdekében a szakmai anyagok időben történő beszerzéséért; 

p) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály által elkészített éves ellenőrzési 

tervben rögzített hatósági méréseket végez; 

q) zaj-rezgésvédelmet és levegőminőséggel kapcsolatos panaszügyek kivizsgálása esetén az 

ellenőrző méréseket a Környezetvédelmi Mérőközpont önállóan, a Környezetvédelmi Hatósági 

és Komplex Engedélyezési Osztállyal történt előzetes konzultáció alapján végzi; 

r) a VKI-szerinti felszíni és felszín alatti vizeket érintő monitoring esetén a tárgyév elején 

monitoring-tervet készít; 

s) az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat üzemeltetésével kapcsolatosan az automata 

mérőhálózatban üzemeltetése; 

t) a szabad kapacitásának kihasználására a környezethasználók igényeinek kiszolgálására 

anyagi ellenszolgáltatásért az akkreditálás műszaki területein mintavételeket és mérést végez; 

u) a rendkívüli eseményekkel kapcsolatban: 

1. a környezeti kárelhárítási ügyelet ellátása; 

2. a levegőminőség folyamatos megfigyelésére az OLM keretein belül jogszabályi 

kötelezettségének teljesítésére 24 órás ügyeletet tart fenn. 

 

8. §  

(1) A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a hatósági jogalkalmazási 

tevékenység során az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály osztályvezetője (a továbbiakban: 

KTSZO vezetője) (távollétében Helyettese) szignálja ki a Főosztályra beérkező - előzmény irat 

nélküli - iratokat az osztályokra. Ezt követően a KHKEO vezetője a munkaköri leírása szerint 

hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével jelöli ki 

azon munkaköre alapján felelős szakügyintézőket (a továbbiakban: szakügyintéző), akik 

hatósági ügyekben a határozat tervezetet megszerkesztik; 

b) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra a fentiek szerint kiszignált iratot 

a KTSZO vezetője, a munkaköri leírása szerint műszaki csoport-koordináló feladatkörben 

eljáró szakügyintéző közreműködésével haladéktalanul továbbszignálja a szakügyintézőre, és 

beállítja az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határidőt; 

c) az előzmény iratokkal rendelkező alszám esetében a KTSZO vezetőjének a munkaköri leírása 

szerint csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

haladéktalanul el kell végezni az a szakügyintézőre történő irat kiszignálást; 
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d) az adott eljárási határidő betartatásának felelőse a munkarendben a KTSZO feladatkörében 

megjelölt ügyek esetében KTSZO vezetője. A határidő felelőse az iktatóprogram szerinti 

ügygazda előadó; 

e) a szakügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét; 

f) a kiadmányozását megelőzően a szakügyintéző, munkaköri leírása szerint műszaki csoport-

koordináló szakügyintéző, KTSZO vezetője, továbbá érdemi és nem érdemi döntés esetén 

jogi kontroll keretében a KHKEO kijelölt hatósági szakügyintézője, valamint érdemi döntés 

esetén a munkaköri leírása szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró 

szakügyintéző egyetértő szignójával látja el a kiadmányt minden oldalán; 

g) a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozó kiadmányozza a döntést. 

(2) A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a felügyeleti tevékenység során az 

alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a KTSZO vezetője (távollétében Helyettese) szignálja ki a Főosztályra beérkező - előzmény 

irat nélküli - iratokat az osztályokra. Ezt követően a KHKEO vezetője a munkaköri leírása 

szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

jelöli ki azon munkaköre alapján felelős szakügyintézőket (a továbbiakban: szakügyintéző), 

akik hatósági ügyekben a határozat tervezetet megszerkesztik; 

b) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra a fentiek szerint kiszignált iratot 

a KTSZO vezetője, a munkaköri leírása szerint műszaki csoport-koordináló feladatkörben 

eljáró szakügyintéző közreműködésével haladéktalanul továbbszignálja a szakügyintézőre, és 

beállítja az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határidőt; 

c) az előzmény iratokkal rendelkező alszám esetében a KTSZO vezetőjének a munkaköri leírása 

szerint csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

haladéktalanul el kell végezni az a szakügyintézőre történő irat kiszignálást; 

d) az adott eljárási határidő betartatásának felelőse a munkarendben a KTSZO feladatkörében 

megjelölt ügyek esetében KTSZO vezetője. A határidő felelőse az iktatóprogram szerinti 

ügygazda előadó; 

e) a szakügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét; 

f) a kiadmányozását megelőzően a szakügyintéző, munkaköri leírása szerint műszaki csoport-

koordináló szakügyintéző, KTSZO vezetője, továbbá érdemi és nem érdemi döntés esetén 

jogi kontroll keretében a KHKEO kijelölt hatósági szakügyintézője, valamint érdemi döntés 

esetén a munkaköri leírása szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró 

szakügyintéző egyetértő szignójával látja el a kiadmányt minden oldalán; 

g) a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozó kiadmányozza a döntést. 

(3) A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály a koordinációs tevékenység során az 

alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a KTSZO vezetője (távollétében Helyettese) szignálja ki a Főosztályra beérkező - előzmény 

irat nélküli - iratokat az osztályokra. Ezt követően a KHKEO vezetője a munkaköri leírása 

szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

jelöli ki azon munkaköre alapján felelős szakügyintézőket (a továbbiakban: szakügyintéző), 

akik hatósági ügyekben a határozat tervezetet megszerkesztik; 

b) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra a fentiek szerint kiszignált iratot 

a KTSZO vezetője, a munkaköri leírása szerint műszaki csoport-koordináló feladatkörben 

eljáró szakügyintéző közreműködésével haladéktalanul továbbszignálja a szakügyintézőre, és 

beállítja az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határidőt; 
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c) az előzmény iratokkal rendelkező alszám esetében a KTSZO vezetőjének a munkaköri leírása 

szerint csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

haladéktalanul el kell végezni az a szakügyintézőre történő irat kiszignálást; 

d) az adott eljárási határidő betartatásának felelőse a munkarendben a KTSZO feladatkörében 

megjelölt ügyek esetében KTSZO vezetője. A határidő felelőse az iktatóprogram szerinti 

ügygazda előadó; 

e) a szakügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét; 

f) a kiadmányozását megelőzően a szakügyintéző, munkaköri leírása szerint műszaki csoport-

koordináló szakügyintéző, KTSZO vezetője, továbbá érdemi és nem érdemi döntés esetén 

jogi kontroll keretében a KHKEO kijelölt hatósági szakügyintézője, valamint érdemi döntés 

esetén a munkaköri leírása szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró 

szakügyintéző egyetértő szignójával látja el a kiadmányt minden oldalán; 

g) a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozó kiadmányozza a döntést. 

(4) A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály az egyéb igazgatási tevékenység 

során az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a KTSZO vezetője (távollétében Helyettese) szignálja ki a Főosztályra beérkező - előzmény 

irat nélküli - iratokat az osztályokra. Ezt követően a KHKEO vezetője a munkaköri leírása 

szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

jelöli ki azon munkaköre alapján felelős szakügyintézőket (a továbbiakban: szakügyintéző), 

akik hatósági ügyekben a határozat tervezetet megszerkesztik; 

b) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra a fentiek szerint kiszignált iratot 

a KTSZO vezetője, a munkaköri leírása szerint műszaki csoport-koordináló feladatkörben 

eljáró szakügyintéző közreműködésével haladéktalanul továbbszignálja a szakügyintézőre, és 

beállítja az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határidőt; 

c) az előzmény iratokkal rendelkező alszám esetében a KTSZO vezetőjének a munkaköri leírása 

szerint csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

haladéktalanul el kell végezni az a szakügyintézőre történő irat kiszignálást; 

d) az adott eljárási határidő betartatásának felelőse a munkarendben a KTSZO feladatkörében 

megjelölt ügyek esetében KTSZO vezetője. A határidő felelőse az iktatóprogram szerinti 

ügygazda előadó; 

e) a szakügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét; 

f) a kiadmányozását megelőzően a szakügyintéző, munkaköri leírása szerint műszaki csoport-

koordináló szakügyintéző, KTSZO vezetője, továbbá érdemi és nem érdemi döntés esetén 

jogi kontroll keretében a KHKEO kijelölt hatósági szakügyintézője, valamint érdemi döntés 

esetén a munkaköri leírása szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró 

szakügyintéző egyetértő szignójával látja el a kiadmányt minden oldalán; 

g) a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozó kiadmányozza a döntést. 

(5) A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály az egyéb szolgáltatási körében az 

alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a KTSZO vezetője (távollétében Helyettese) szignálja ki a Főosztályra beérkező - előzmény 

irat nélküli - iratokat az osztályokra. Ezt követően a KHKEO vezetője a munkaköri leírása 

szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

jelöli ki azon munkaköre alapján felelős szakügyintézőket (a továbbiakban: szakügyintéző), 

akik hatósági ügyekben a határozat tervezetet megszerkesztik; 

b) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra a fentiek szerint kiszignált iratot 

a KTSZO vezetője, a munkaköri leírása szerint műszaki csoport-koordináló feladatkörben 
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eljáró szakügyintéző közreműködésével haladéktalanul továbbszignálja a szakügyintézőre, és 

beállítja az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határidőt; 

c) az előzmény iratokkal rendelkező alszám esetében a KTSZO vezetőjének a munkaköri leírása 

szerint csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

haladéktalanul el kell végezni az a szakügyintézőre történő irat kiszignálást; 

d) az adott eljárási határidő betartatásának felelőse a munkarendben a KTSZO feladatkörében 

megjelölt ügyek esetében KTSZO vezetője. A határidő felelőse az iktatóprogram szerinti 

ügygazda előadó; 

e) a szakügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét; 

f) a kiadmányozását megelőzően a szakügyintéző, munkaköri leírása szerint műszaki csoport-

koordináló szakügyintéző, KTSZO vezetője, továbbá érdemi és nem érdemi döntés esetén 

jogi kontroll keretében a KHKEO kijelölt hatósági szakügyintézője, valamint érdemi döntés 

esetén a munkaköri leírása szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró 

szakügyintéző egyetértő szignójával látja el a kiadmányt minden oldalán; 

g) a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozó kiadmányozza a döntést. 

 

9. § 

(1) A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály a hatósági jogalkalmazási 

tevékenység során az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a KTSZO vezetője (távollétében Helyettese) szignálja ki a Főosztályra beérkező - előzmény 

irat nélküli - iratokat az osztályokra. Ezt követően a KHKEO vezetője a munkaköri leírása 

szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

jelöli ki azon munkaköre alapján felelős szakügyintézőket (a továbbiakban: szakügyintéző), 

akik hatósági ügyekben a határozat tervezetet megszerkesztik; 

b) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra a fentiek szerint kiszignált iratot 

a KTSZO vezetője, a munkaköri leírása szerint műszaki csoport-koordináló feladatkörben 

eljáró szakügyintéző közreműködésével haladéktalanul továbbszignálja a szakügyintézőre, és 

beállítja az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határidőt; 

c) az előzmény iratokkal rendelkező alszám esetében a KTSZO vezetőjének a munkaköri leírása 

szerint csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

haladéktalanul el kell végezni az a szakügyintézőre történő irat kiszignálást; 

d) az adott eljárási határidő betartatásának felelőse a munkarendben a KTSZO feladatkörében 

megjelölt ügyek esetében KTSZO vezetője. A határidő felelőse az iktatóprogram szerinti 

ügygazda előadó; 

e) a szakügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét; 

f) a kiadmányozását megelőzően a szakügyintéző, munkaköri leírása szerint műszaki csoport-

koordináló szakügyintéző, KTSZO vezetője, továbbá érdemi és nem érdemi döntés esetén 

jogi kontroll keretében a KHKEO kijelölt hatósági szakügyintézője, valamint érdemi döntés 

esetén a munkaköri leírása szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró 

szakügyintéző egyetértő szignójával látja el a kiadmányt minden oldalán; 

g) a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozó kiadmányozza a döntést. 

(2) A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály a felügyeleti tevékenység során 

az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a KTSZO vezetője (távollétében Helyettese) szignálja ki a Főosztályra beérkező - előzmény 

irat nélküli - iratokat az osztályokra. Ezt követően a KHKEO vezetője a munkaköri leírása 

szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 
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jelöli ki azon munkaköre alapján felelős szakügyintézőket (a továbbiakban: szakügyintéző), 

akik hatósági ügyekben a határozat tervezetet megszerkesztik; 

b) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra a fentiek szerint kiszignált iratot 

a KTSZO vezetője, a munkaköri leírása szerint műszaki csoport-koordináló feladatkörben 

eljáró szakügyintéző közreműködésével haladéktalanul továbbszignálja a szakügyintézőre, és 

beállítja az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határidőt; 

c) az előzmény iratokkal rendelkező alszám esetében a KTSZO vezetőjének a munkaköri leírása 

szerint csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

haladéktalanul el kell végezni az a szakügyintézőre történő irat kiszignálást; 

d) az adott eljárási határidő betartatásának felelőse a munkarendben a KTSZO feladatkörében 

megjelölt ügyek esetében KTSZO vezetője. A határidő felelőse az iktatóprogram szerinti 

ügygazda előadó; 

e) a szakügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét; 

f) a kiadmányozását megelőzően a szakügyintéző, munkaköri leírása szerint műszaki csoport-

koordináló szakügyintéző, KTSZO vezetője, továbbá érdemi és nem érdemi döntés esetén 

jogi kontroll keretében a KHKEO kijelölt hatósági szakügyintézője, valamint érdemi döntés 

esetén a munkaköri leírása szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró 

szakügyintéző egyetértő szignójával látja el a kiadmányt minden oldalán; 

g) a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozó kiadmányozza a döntést. 

(3) A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály a koordinációs tevékenység 

során az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a KTSZO vezetője (távollétében Helyettese) szignálja ki a Főosztályra beérkező - előzmény 

irat nélküli - iratokat az osztályokra. Ezt követően a KHKEO vezetője a munkaköri leírása 

szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

jelöli ki azon munkaköre alapján felelős szakügyintézőket (a továbbiakban: szakügyintéző), 

akik hatósági ügyekben a határozat tervezetet megszerkesztik; 

b) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra a fentiek szerint kiszignált iratot 

a KTSZO vezetője, a munkaköri leírása szerint műszaki csoport-koordináló feladatkörben 

eljáró szakügyintéző közreműködésével haladéktalanul továbbszignálja a szakügyintézőre, és 

beállítja az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határidőt; 

c) az előzmény iratokkal rendelkező alszám esetében a KTSZO vezetőjének a munkaköri leírása 

szerint csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

haladéktalanul el kell végezni az a szakügyintézőre történő irat kiszignálást; 

d) az adott eljárási határidő betartatásának felelőse a munkarendben a KTSZO feladatkörében 

megjelölt ügyek esetében KTSZO vezetője. A határidő felelőse az iktatóprogram szerinti 

ügygazda előadó; 

e) a szakügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét; 

f) a kiadmányozását megelőzően a szakügyintéző, munkaköri leírása szerint műszaki csoport-

koordináló szakügyintéző, KTSZO vezetője, továbbá érdemi és nem érdemi döntés esetén 

jogi kontroll keretében a KHKEO kijelölt hatósági szakügyintézője, valamint érdemi döntés 

esetén a munkaköri leírása szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró 

szakügyintéző egyetértő szignójával látja el a kiadmányt minden oldalán; 

g) a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozó kiadmányozza a döntést. 

(4) A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály az egyéb igazgatási 

tevékenység során az alábbi munkafolyamatot követi: 
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a) a KTSZO vezetője (távollétében Helyettese) szignálja ki a Főosztályra beérkező - előzmény 

irat nélküli - iratokat az osztályokra. Ezt követően a KHKEO vezetője a munkaköri leírása 

szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

jelöli ki azon munkaköre alapján felelős szakügyintézőket (a továbbiakban: szakügyintéző), 

akik hatósági ügyekben a határozat tervezetet megszerkesztik; 

b) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra a fentiek szerint kiszignált iratot 

a KTSZO vezetője, a munkaköri leírása szerint műszaki csoport-koordináló feladatkörben 

eljáró szakügyintéző közreműködésével haladéktalanul továbbszignálja a szakügyintézőre, és 

beállítja az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határidőt; 

c) az előzmény iratokkal rendelkező alszám esetében a KTSZO vezetőjének a munkaköri leírása 

szerint csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

haladéktalanul el kell végezni az a szakügyintézőre történő irat kiszignálást; 

d) az adott eljárási határidő betartatásának felelőse a munkarendben a KTSZO feladatkörében 

megjelölt ügyek esetében KTSZO vezetője. A határidő felelőse az iktatóprogram szerinti 

ügygazda előadó; 

e) a szakügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét; 

f) a kiadmányozását megelőzően a szakügyintéző, munkaköri leírása szerint műszaki csoport-

koordináló szakügyintéző, KTSZO vezetője, továbbá érdemi és nem érdemi döntés esetén 

jogi kontroll keretében a KHKEO kijelölt hatósági szakügyintézője, valamint érdemi döntés 

esetén a munkaköri leírása szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró 

szakügyintéző egyetértő szignójával látja el a kiadmányt minden oldalán; 

g) a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozó kiadmányozza a döntést. 

(5) A Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály az egyéb szolgáltatási körében 

az alábbi munkafolyamatot követi: 

a) a KTSZO vezetője (távollétében Helyettese) szignálja ki a Főosztályra beérkező - előzmény 

irat nélküli - iratokat az osztályokra. Ezt követően a KHKEO vezetője a munkaköri leírása 

szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

jelöli ki azon munkaköre alapján felelős szakügyintézőket (a továbbiakban: szakügyintéző), 

akik hatósági ügyekben a határozat tervezetet megszerkesztik; 

b) a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztályra a fentiek szerint kiszignált iratot 

a KTSZO vezetője, a munkaköri leírása szerint műszaki csoport-koordináló feladatkörben 

eljáró szakügyintéző közreműködésével haladéktalanul továbbszignálja a szakügyintézőre, és 

beállítja az adott ügytípusra irányadó ügyintézési határidőt; 

c) az előzmény iratokkal rendelkező alszám esetében a KTSZO vezetőjének a munkaköri leírása 

szerint csoport-koordináló feladatkörben eljáró szakügyintéző közreműködésével 

haladéktalanul el kell végezni az a szakügyintézőre történő irat kiszignálást; 

d) az adott eljárási határidő betartatásának felelőse a munkarendben a KTSZO feladatkörében 

megjelölt ügyek esetében KTSZO vezetője. A határidő felelőse az iktatóprogram szerinti 

ügygazda előadó; 

e) a szakügyintéző elkészíti a kiadmány tervezetét; 

f) a kiadmányozását megelőzően a szakügyintéző, munkaköri leírása szerint műszaki csoport-

koordináló szakügyintéző, KTSZO vezetője, továbbá érdemi és nem érdemi döntés esetén 

jogi kontroll keretében a KHKEO kijelölt hatósági szakügyintézője, valamint érdemi döntés 

esetén a munkaköri leírása szerint hatósági csoport-koordináló feladatkörben eljáró 

szakügyintéző egyetértő szignójával látja el a kiadmányt minden oldalán; 

g) a kiadmányozási szabályzat szerinti kiadmányozó kiadmányozza a döntést. 
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10. § 

(1) A Környezetvédelmi Mérőközpont az alábbi munkafolyamatot követi:  

A Környezetvédelmi Mérőközpont, mint regionális laboratórium (Vas-, Zala-, Komárom-Eszterom- és 

Győr-Moson Sopron megyék területén) a feladat és hatáskör tekintetében a fenti feladatokat éves 

munkaterv alapján, az akkreditációs kézikönyvben elfogadottak teljes mértékű betartása mellett látja 

el. 

a) A környezeti monitoring üzemeltetés körében a Környezetvédelmi Mérőközpont: 

1. Üzemelteti a 31/2004. (XII. 30.) KvVM.sz. rendelet szerinti felszíni és a 30/2004. (XII. 30.) 

felszín alatti vizek megfigyelését végző monitoring rendszert. 

A Környezetvédelmi Mérőközpont a környezeti monitoring rendszerek üzemeltetése körében a 

felszíni és felszín alatti vizek minőségének megfigyelését a VKI irányelv előírásai szerint a 

területi VIZIG-ekkel egyeztetett éves munkaterv alapján végzi az alábbiak szerint: 

1.1. mintavételi és vizsgálati tervet készít; 

1.2. elvégzi a helyszíni mintavételeket és méréseket; 

1.3. a laboratóriumba szállított mintákat analizálja; a kijelölt víztestekből származó vízminták 

vizsgálatát az ún. elsőbbségi veszélyes anyagok és az ún. megfigyelési listán lévő anyagok 

(növényvédő szer maradványok, gyógyszermaradványok, stb.) tekintetében is elvégzi; 

1.4. rögzíti a vizsgálati eredményeket a LIMS-rendszerben; 

1.5. továbbítja a mérési eredményeket az OVFfelé. 

2. Felszíni és felszín alatti víz, szennyvíz és talaj vizsgálatokra az illetékes Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Vízvédelmi Hatósága ad esetenként megbízást, mely feladatot a Mérőközpont az 

alábbiak szerint végez el: 

2.1. mintavételi és vizsgálati tervet készít; 

2.2. elvégzi a helyszíni mintavételeket és méréseket; 

2.3. a laboratóriumba szállított mintákat analizálja; 

2.4. rögzíti a vizsgálati eredményeket a LIMS-rendszerben; 

2.5. továbbítja a mérési eredményeket a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé. 

3. Hulladékok hatósági ellenőrzésére (pl.veszélyesség és/vagy lerakhatóság vizsgálatára) 

esetenként a Főosztály illetékes osztálya ad megbízást, mely feladatot a Mérőközpont az 

alábbiak szerint végez el: 

3.1. mintavételi és vizsgálati tervet készít; 

3.2. elvégzi a helyszíni mintavételeket és méréseket; 

3.3. a laboratóriumba szállított mintákat analizálja; 

3.4. rögzíti a vizsgálati eredményeket a LIMS-rendszerben; 

3.5. továbbítja a mérési eredményeket a Főosztály illetékes osztályára. 

4. 4. A felszíni víz monitoring analitikai vizsgálatához szorosan kapcsolódnak a biológiai  

4.1. mintavételek és vizsgálatok, melyek elvégzése csak egy adott időszakban, időjárásnál 

végezhető el. Erre az EU a VKI monitoring tekintetében különösen nagy hangsúlyt fektet, mert 

az összes egyéb vizsgálat csak a biológiai elemzéssel együtt értékelhető. 

b) A környezeti levegő minőségének folyamatos megfigyelésére az Országos Légszennyezettségi 

Mérőhálózat részeként a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. a levegő védelméről 6. pontja és az 

OLM ügyrendje szerint automata és manuális monitoring rendszert üzemeltet a 6/2011. (I. 14.) 

VM. rend.4. §-a szerint. 

1. A 10 db telepített és 1 db mobil mérőállomás folyamatos üzemeltetése on-line rendszerű.  
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A manuális mérőhálózat 25 db mérési ponton elhelyezett gázmintavevőt, valamint 6 db 

szállópor mintavevőt jelent. A gázmintavevők a környezet savasodását jelző komponenseket 

mérnek napi mintavétel alapján évi 56 napon, míg a szállópor mintavevők a kisméretű 

szállópor toxikus nehézfém és PAH tartalmának laboratóriumi  mérése előtt mintát vesznek az 

adott települések levegőjéből. 

2. Az on-line üzemű mérőhálózat adatközpontjába a mérési adatok automatikusan érkeznek, 

majd elsődleges validálás után kerülnek az OMSZ adatközpontjába. 

3. A levegőminőség éves értékelését az OMSZ végzi.  

4. A Környezetvédelmi Mérőközpont látja el a levegőminőségi ügyeleti feladatokat, melynek 

keretében folyamatosan figyeli a mérési eredményeket, határérték túllépés esetés értesíti az 

Ügyeleti Szabályzatban meghatározott szervezeteket és személyeket, valamint folyamatosan 

figyeli a mérőműszerek helyes működését, szükség estén intézkedéseket kezdeményez. 

Ezen tevékenysége során: 

4.1. mintavételi és vizsgálati tervet készít; 

4.2. elvégzi a helyszíni mintavételeket és méréseket; 

4.3. gondoskodik a mintavevő és mérő műszerek folyamatos működéséhez szükséges 

kezelői feladatok ellátásáról; 

4.4. a laboratóriumba szállított mintákat analizálja; 

4.5. a mérési adatokat rendszeresen validálja; 

4.6. rögzíti a vizsgálati eredményeket a OLM on-line és RIV –rendszereiben; 

4.7. továbbítja a mérési eredményeket az OLM OMSZ-nál működő adatközpontjába; 

4.8. lakossági tájékoztató rendszert üzemeltet; 

4.9. ügyeleti szolgálatot üzemeltet; 

4.10. részt vesz a füstköd riadó tájékoztatási és riasztási fokozatának elrendelésében; 

4.11. a mérésekről szükség esetén mérési jegyzőkönyvet készít. 

5. A Környezetvédelmi Mérőközpont a hatósági zaj és rezgésvédelmi mérések körében elvégzi a 

Főosztály egyéb osztályai által az éves munkaterven előírt méréseket ipari és vonalas 

létesítmények vonatkozásában, valamint az év közben a lakossági panaszok és egyéb 

hatósági ügyekhez kapcsolódó méréseket végez. 

Ezen tevékenysége során: 

5.1. mérési tervet készít; 

5.2. elvégzi a helyszíni mintavételeket és méréseket; 

5.3. a mérési adatokat rendszeresen validálja; 

5.4. értékeli a vizsgálati eredményeket; 

5.5. a mérésekről jegyzőkönyvet készít; 

5.6. továbbítja a mérési eredményeket a hatósági feladatot ellátó társosztály számára 

mérési jegyzőkönyv formájában. 

6. A Környezetvédelmi Mérőközpont a hatósági emissziómérések körében elvégzi a Főosztály 

egyéb osztályai által az éves munkaterven előírt kibocsátásméréseket (légszennyező 

források, vizsgálatai), valamint az év közben a lakossági panaszok és egyéb hatósági 

ügyekhez kapcsolódó méréseket. 

Ezen tevékenysége során: 

6.1. mintavételi és vizsgálati tervet készít; 

6.2. elvégzi a helyszíni mintavételeket és méréseket; 

6.3. gondoskodik a mintavevő és mérő műszerek folyamatos működéséhez szükséges 

kezelői feladatok ellátásáról; 
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6.4. a laboratóriumba szállított mintákat analizálja; 

6.5. a mérési adatokat validálja; 

6.6. a mérésekről jegyzőkönyvet készít; 

6.7. továbbítja a mérési eredményeket a hatósági feladatot ellátó társosztály számára 

mérési jegyzőkönyv formájában. 

7. A Környezetvédelmi Mérőközpont a környezetanalitikai mérési módszerek fejlesztésére részt 

vesz a Magyar Szabványügyi Testület munkabizottságainak munkájában. 

A fenti feladatok esetén a feladatot részben helyszíni mintavételek és mérések, valamint a 

minták laboratóriumba történő szállítása után laboratóriumban végzi. 

A helyszíni mintavételek, mérések és laboratóriumi vizsgálatok alapján vizsgálati jegyzőkönyv 

készül az akkreditáció szabályai szerint. A mérési jegyzőkönyvet az adott szakterületen jártas  

vizsgáló mérnök készíti , és egy a szakterületen szintén jártas szakember ellenőrzi, majd az 

osztályvezető is aláírja. 

8. A Környezetvédelmi Mérőközpont szabad kapacitásának kihasználására az akkreditált 

műszaki területen külső megrendelők részére helyszíni mintavételeket, méréseket és 

laboratóriumi vizsgálatokat végez megrendelések, megbízási szerződések alapján. 

Az elvégzendő feladatra a potenciális megrendelő írásban ajánlatot kér, az ajánlatkérést az 

osztályvezető ügyintézőre szignálja. Az ügyintéző elkészíti a feladat elvégzésére vonatkozó 

árajánlatot, amit az osztályvezető szignál, majd a kiadmányozás szabályai szerint az árajánlat 

kiadmányozásra kerül. Az Árajánlat elfogadása után a megrendelő írásos megrendelőt készít, 

amit postán vagy elektronikusan megküld. A megrendelés alapján, ha a megrendelő kéri, 

szerződés készül. A szerződés aláírása után kezdhető meg a teljesítés. A méréseket 

követően az osztályvezető által kijelölt ügyintéző elkészíti a mérési jegyzőkönyvet, melyet egy 

kijelölt ügyintéző ellenőriz, s ezután az osztályvezető aláírása után kerül kiadmányozásra. 

9. A feladat elvállalása előtt a Mérőközpont vezetőnek mindig vizsgálnia kell, hogy a 

Mérőközpont rendelkezik-e a feladatra akkreditációval és megfelelő erőforrással. Amennyiben 

nem, úgy a feladatot elutasíthatja, ha csak részben, úgy alvállalkozó bevonását 

kezdeményezheti. 

c) A Mérőközpont üzemeltetési feladatainak körében az alábbi munkafolyamatot követi: 

1. Üzemelteti a Mérőközpontban, illetve az egyéb helyszíneken levő mérőberendezéseket, a 

Mérőközpont egyéb berendezéseit. 

A mérőberendezések kezelői az üzemeltetési utasítás szerint végzik a berendezések 

szakszerű működtetését.  

Gondoskodnak a tervszerű karbantartások elvégzéséről, időben jelzik annak szükségességét, 

meghibásodás esetén haladéktalanul értesítik felettesüket. 

A mérőberendezések és eszközök folyamatos működőképessége érdekében az egyes 

berendezések kezelői, illetve a mérést végzők gondoskodnak a fogyóeszközök és vegyszerek 

meglétéről, a beszerzési, javítási, karbantartási igényeket időben jelzik. 

2. A Mérőközpont üzemeltetési feladatainak körében összeállítja az éves fogyóeszköz- 

igény, elkészíti a gépkocsi igénylést és az irodaszer igényt. 

 

11. § 

A Főosztálynál foglalkoztatottak a jelen fejezetben kifejtett feladatokat látják el és gyakorolják az 

ahhoz kapcsolódó hatásköröket. 
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12.§ 

(1) A Főosztály vezetőinek munkaköreit jelen melléklet 3. § (2)-(5) bekezdései határozzák meg. 

 

(2) A Főosztály nem vezető munkakörei: 

a) környezetvédelmi szakügyintéző 

b) természetvédelmi szakügyintéző 

c) hatósági szakügyintéző 

d) igazgatási ügyintéző 

e) analitikus mérnök 

f) analitikus technikus 

g) analitikus vegyész 

h) biológus 

i) légszennyezést vizsgáló mérnök 

j) légszennyezettséget vizsgáló mérnök 

k) minőségügyi megbízott 

l) mintavevő technikus 

m) zaj- rezgés és levegőtisztaság-védelmi vizsgáló mérnök  

(továbbiakban együtt: ügyintéző). 

 

13.§  

A Főosztály vezetőjének feladatait jelen Ügyrend 12. §-a határozza meg. 

 

14.§ 

A Főosztály ügyintézőjének feladatai: 

a) a Főosztály ügyintézője a jogszabályok, a Kormányhivatal SZMSZ-e, a Kormányhivatal egyes 

szabályzatai és munkaköri leírásában foglaltak alapján a kormánytisztviselőtől elvárható 

szakmai színvonalon és felelősséggel részt vesz az Ügyrendben meghatározott főosztályi 

feladatok végrehajtásában, a döntés-előkészítésben, valamint a kiadmányozási szabályzat 

szerinti döntéseket hoz; 

b) amennyiben a feladatai ellátása során tapasztalt jogszabálysértés miatt indokolt, 

kezdeményezi a feladat- és hatáskörrel rendelkező illetékes állami szerv eljárásának 

megindítását, melynek során kiadmányozásra előkészíti az iratot; 

c) intézi a feladatkörét érintő közérdekű bejelentésekkel, kérelmekkel, panaszokkal kapcsolatos 

ügyeket; 

d) ellátja a kormánymegbízott, a főigazgató, az igazgató és a főosztályvezető által, valamint a 

jogszabályok rendelkezéseiben meghatározott egyéb feladatokat; 

e) közreműködik a Kormányhivatal munka- és ellenőrzési tervének végrehajtásában; 

f) kijelölése esetén részt vesz a munkacsoport létrehozásáról szóló utasításban foglaltak szerint 

a munkacsoport munkájában; 

g) részt vesz a munkakörébe tartozó kötelező képzésekben, továbbképzésekben; 

h) közreműködik a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában; 

i) adatokat gyűjt, szolgáltat és rögzít a hivatal számítógépes nyilvántartó rendszerében; 

j) különös figyelmet fordít az ügyiratkezeléssel kapcsolatos szabályok és az ügyintézési 

határidők betartására; 

k) felelősséget vállal az általa összeállított irattervezet szakmai szempontú megfelelőségéért. 


