Ügyfél tájékoztató a levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési
eljárásról
1. Az eljáró hatóság megnevezése, illetékességi területe
Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei

Kormányhivatal

Miskolci

Járási

Hivatala

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi Főosztály
Illetékességi területe a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye
közigazgatási területe.
2. A kérelem benyújtásának módja (ideje, helye, módja)
A kérelem benyújtásának módozatai, az eljáró hatóság elérhetősége és ügyfélfogadási ideje, valamint a
kérelemhez csatolandó iratok. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 35. § (2) bekezdése szerint, ha törvény vagy kormányrendelet másként nem
rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni.
a) A kérelem benyújtása postai úton az alábbi címre:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
Cím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 379.
b) A kérelem benyújtása személyesen:
Ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton.
(3525 Miskolc, Mindszent tér 4.)
Ügyfélfogadási idő:
30

00

30

00

30

00

Hétfő

8 - 12

Szerda

8 - 12

Péntek

8 - 12

00

00

, 13 - 16

3. Levegővédelmi engedélyezési eljárások
Az engedélyezési kötelezettséget (az engedély-köteles források körét, eljárási rendet) a levegő
védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) rögzíti.

A Rendelet 22. § (1) bekezdése alapján a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó
légszennyező

forrás

létesítése,

alkalmazott technológiájának

teljesítménybővítése,

élettartamát

meghosszabbító

felújítása,

váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi

követelményeket - ha e rendelet másként nem rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja
elő.
Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése
A Rendelet 2. § 24. pontja szerint a légszennyező pontforrás: az a levegőterhelést okozó forrás,
amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői (térfogatáram, kibocsátási koncentráció,
hőmérséklet, nyomás) méréssel vagy a mérés megvalósításának gyakorlati akadályai miatt műszaki
számítással egyértelműen meghatározhatók.
Helyhez kötött légszennyező forrás létesítésekor a levegővédelmi követelményeket az engedélyezési
eljárás során úgy szükséges meghatározni, hogy annak várható levegőterhelése ne eredményezze az
egészségügyi határértékek túllépését, kivéve ha
a) az engedélyes a légszennyező pontforrás hatásterületén az egészségügyi határértéket
várhatóan meghaladó légszennyező anyag tekintetében, a levegőterheltségi szint szempontjából
egyenértékű kibocsátás csökkentését egyidejűleg biztosítja,
b) a légszennyező forrás létesítése következtében a levegőterhelés és a levegőterheltség szintje
kisebb lesz, mint a légszennyező forrás létesítése előtti állapotban volt, vagy
c) az engedélyes bizonyítja, hogy a légszennyező pontforrás hatásterületén a helyi mérésekkel
megállapított alap levegőterheltség a légszennyező pontforrás kibocsátásával együtt sem
haladja meg az éves légszennyezettségi határértéket.
A levegővédelmi követelmények az elérhető legjobb technika alapján állapíthatók meg.
Amely légszennyező forrásnál az elérhető legjobb technikával nem biztosítható az egészségügyi
határértékek betartása, az elérhető legjobb technikánál szigorúbb követelményeket kell meghatározni.
Amely légszennyező forrásnál kibocsátási határértéket annak sajátosságai miatt megállapítani nem
lehet, a levegőterhelést legkisebb mértékűre csökkentő levegővédelmi követelmények határozandók
meg.
A nemzeti expozíciócsökkentési cél teljesülése érdekében, a PM 2,5 levegőterheltségi szint mértékétől
függetlenül, minden szükséges és aránytalanul magas költséggel nem járó, a PM 2,5-expozíció
csökkentését szolgáló intézkedést meg kell tenni.
A helyhez kötött légszennyező pontforrás engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit a Rendelet
5. melléklet tartalmazza.
A helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket
érvényesíteni kell. A környezetvédelmi hatóság az üzemeltetés során a légszennyező forrás
üzemeltetőjét mérésre kötelezheti.
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Az engedélyes a kérelemhez csatolt műszaki dokumentációval igazolja, hogy a műszaki megoldás
megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek.
Az engedély kiadásának feltételéül a Rendelet 23. §-a szerint mérések elrendelhetők.
Az engedély legalább a 6. mellékletben felsorolt levegővédelmi követelményeket tartalmazza.
Az engedély legfeljebb 5 évre adható ki.
Helyhez kötött diffúz légszennyező forrás engedélyezése
A Rendelet 2. § 8. pontja szerint diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység vagy kibocsátó
felület, amelynél a légszennyező anyag kibocsátási jellemzői méréssel vagy műszaki számítással
egyértelműen nem határozhatók meg.
Helyhez kötött diffúz légszennyező forrásnak kell tekinteni a levegőterhelést okozó, pontforrásnak nem
minősülő kibocsátó felületet (pl. nyílás, légző, biztonsági lefúvató szelep, tartósan nyitott ablak vagy ajtó,
továbbá telephely burkolatlan, parkosítatlan területe, meddőhányó, hulladéklerakó stb.), a szabadban,
félig zárt vagy nem zárt térben végzett műveletet, technológiát, anyagtárolást.
A Rendelet 26. § (2) bekezdés szerint diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe
juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során
az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról
gondoskodik.
A Rendelet 26. § (3) bekezdés Környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély
köteles tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre
kötelezett diffúz források körét. A környezetvédelmi hatóság a bejelentésre kötelezett diffúz forrásra
vonatkozó levegővédelmi követelményeket a környezetvédelmi engedélyben vagy az egységes
környezethasználati engedélyben állapítja meg.
A környezetvédelmi hatóság a fenti bekezdés hatálya alá nem tartozó diffúz légszennyező források közül
azok üzemeltetőjét, amellyel szemben hatósági intézkedés szükséges, a forrás bejelentésére kötelezi.
Ezen bejelentésre kötelezett diffúz légszennyező forrás működtetéséhez engedély szükséges.
Az engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a Rendelet 5. melléklet tartalmazza.
Az engedély legalább a Rendelet 6. mellékletben felsorolt levegővédelmi követelményeket tartalmazza.
A környezetvédelmi hatóság az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület
kibocsátásának korlátozásáról szóló jogszabály szerint az egyes diffúz forrásokra határozatban állapít
meg kibocsátási határértéket, anyag felhasználási határértéket, levegővédelmi követelményeket.
Az engedély legfeljebb 5 évre adható ki.
4. A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelem tartalmi követelménye
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A kérelem tartalmi követelményeit a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete tartalmazza:
1. a létesítmény, illetve technológia telepítési helyének jellemzői,
2. helyszínrajz a légszennyező források bejelölésével,
3. a tervezett tevékenység leírása, az épület, építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen:
létesítmény) légszennyező forrásainál alkalmazott technológia ismertetése,
4. a létesítményben, illetve a technológiában felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb
adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi jellemzői és mennyiségi adatai,
5. a létesítményben, illetve a technológiában termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és
mennyiségi adatai,
6. a létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai,
7. a létesítmény, illetve technológia várható kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások
mennyiségi és minőségi jellemzői, a környezetre gyakorolt lényeges hatások,
8. a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai
eljárások és egyéb műszaki megoldások,
9. ahol szükséges, a létesítményben, illetve a technológiában a hulladékok keletkezését megelőző,
vagy csökkentő tervezett intézkedések,
10. további intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot, a biztonságot, a szennyezések
megelőzését szolgálják,
11. a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések,
12. annak bemutatása, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető
legjobb technikának,
13. a hatásterület lehatárolása, előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, EKHEeljárás, környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás, hulladékégetés esetén az érvényes szabvány szerinti
vagy azzal egyenértékű számítással, egyéb esetben egyszerűsített számítással,
14. az 1-12. pontokban részletezettek közérthető összefoglalása,
15. a dokumentációt elkészítő szakértő engedélyének a száma.
5. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja
A kérelem igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 14. pontja és
15. pontja alapján 32.000,- Ft (azaz harminckétezer forint) légyszennyező forrásonként.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése történhet átutalással a Hivatal Magyar Államkincstárnál
vezetett 10027006-00335656-00000000 számlájára. Az átutalási megbízáson, illetve a csekk
megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a kérelem tárgyát.
Az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján a hatóság az (1) bekezdésben meghatározott, az eljárás
megindításától számított 8 napon belül meghozott függő hatályú döntésben rendelkezik arról, hogy az
eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási
hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű szolgáltatások igénybevételért fizetett igazgatási
szolgáltatási díjnak (a továbbiakban: díj) megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot a hatóság
köteles a kérelmező ügyfél részére megfizetni.
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Az Ákr. 43. § (2) bekezdése értelmében a függő hatályú döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha
az ügyintézési határidő elteltével a hatóság a hatósági ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem
szüntette meg. A felfüggesztést elrendelő vagy szünetelést megállapító döntést megelőzően hozott
függő hatályú döntéshez joghatás nem kapcsolódik.
Meglévő engedély módosításának díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 14., 15. és
37. pontja alapján az alapeljárásban lefolytatott díjtétel 50%-a.
Amennyiben az engedélyes, illetve környezethasználó személyében bekövetkezett változás miatt
szükséges az engedély módosítása úgy a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 14., 15. és
38. pontja alapján az alapeljárásban lefolytatott díjtétel 25%-át kell az ügyfélnek megfizetnie.
6. A kérelem benyújtásának feltételei
A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély megszerzésének, illetve a levegőtisztaság-védelmi
adatszolgáltatások megtételének alapfeltétele a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges
adatok kezdeti bejelentése az OKIR rendszerbe (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer).
A bejelentkezést a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm.rendelet előírásai
alapján kell megtenni elektronikusan az ÁNYK-programon keresztül. A bejelentés megtétele után a
kérelmező részére kiadásra kerül a KÜJ azonosító (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) és KTJ azonosító
(Környezetvédelmi Területi Jel). Több telephely esetén értelemszerűen minden egyes telephelyre kell
KTJ azonosítót igényelni.
A KAR rendszerbe történő bejelentkezés az adatlapok megfelelő rovatainak kitöltésével és a
Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei

Kormányhivatal

Miskolci

Járási

Hivatala

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi Főosztály részére történő elektronikus megküldésével teljesíthető. A nyilvántartásba a
környezetvédelmi igazgatással kapcsolatba kerülő ügyfelek, valamint környezetvédelmi objektumaik
azonosító adatai kerülhetnek be.
A KAR nyilvántartás keretében a környezethasználó egy országos érvényű, az ügyfelet azonosító,
egyedi azonosító jelet kap. Ez a KÜJ azonosító. A KÜJ azonosítóval a környezetvédelmi igazgatásban
ügyfélként, adatszolgáltatóként, stb. vesz részt. Az ügyfél telephelye, vagy telephelyei egyedi azonosítás
céljából külön jele(ke)t kapnak telephelyenként, ez a KTJ azonosító. A levegőtisztaság-védelmi
adatszolgáltatás akkor lehetséges, ha az ügyfél rendelkezik KÜJ azonosítóval és az adott telephelyre
KTJ azonosítóval is.
A

területi

környezetvédelmi

hatóság

a

hatáskörébe

tartozó

légszennyező

forrás

létesítése,

teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és
működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket - ha e rendelet másként nem
rendelkezik - levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő.

5

A létesítési engedélykérelem dokumentációját a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási
és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján környezetvédelmi szakterület
levegőtisztaság-védelmi részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.
Az eljárás a hatóság előtt a kérelem benyújtását követő napon indul. Az írásban vagy személyesen az
illetékes hatóságnál előterjesztett kérelemmel az ügyfél egészen a döntés véglegessé válásáig
rendelkezhet. A kérelemnek tartalmaznia kell az ügyfél (és képviselője) adatait és elérhetőségét,
melynek azonosításukhoz szükségesek.
A

területi

környezetvédelmi

hatóság

az

engedélyköteles

légszennyező

forrás

létesítése,

teljesítménybővítése, élettartalmát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása,
használatba vétele esetén, a működési engedély feltételéül legalább egy, de legfeljebb hat hónap
próbaüzemet írhat elő.
A területi környezetvédelmi hatóság a létesítési engedélyhez adott szakhatósági állásfoglalásában vagy
a levegőtisztaság-védelmi szakkérdés vizsgálata nyomán előírhatja a használatbavételi, működési
engedély feltételeként, hogy próbaüzem során vagy a használatbavétel engedélyezése után a
kibocsátások meghatározása, a kibocsátási határértékek betartásának, illetőleg az adatszolgáltatás
helyességének ellenőrzése érdekében mérésekkel határozzák meg a kibocsátásokat.
A próbaüzem befejezését követően a légszennyező pontforrások működéséhez a 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet 5. melléklet tartalmi követelményei szerint működési engedély kérelmet kell benyújtani,
továbbá LAL alap vagy változásjelentést kell teljesíteni az Országos Környezetvédelmi Információs
rendszeren (OKIR) keresztül.
7. Az eljárás menete
A kérelem az ügyfél általi elnevezése nem köti a hatóságot, a kérelem tartalma szerint kerül
elbírálásra.
A kérelmet benyújthatja személyesen az ügyfél vagy helyette törvényes képviselője, meghatalmazottja
is. Ha az ügyfél nem személyesen, hanem képviselője útján jár el, akkor az eljáró hatóság az iratokat a
képviselő részére küldi meg, kivéve, ha az ügyfél ettől eltérően rendelkezik.
Meghatalmazás

esetén

a

meghatalmazottnak

igazolnia

kell

a

képviseleti

jogosultságát.

A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, illetve
jegyzőkönyvbe lehet mondani.
Közokiratnak minősül, melyet a bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv
ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, valamint olyan okirat, amelyet jogszabály közokiratnak
nyilvánított.
Teljes körű bizonyító erejű magánokiratnak minősül az okirat ha
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-

a kiállító azt az elejétől a végéig kézírással saját kezűleg írta és aláírta (a gépírással vagy
számítógép segítségével történő írás akkor sem egyenértékű a kézírással, ha az a kiállítótól
származik) vagy

-

két tanú az okiraton – lakóhelyének (címének) feltüntetése mellett – aláírásával igazolja,
hogy a kiállító a nem általa irt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű
aláírásának ismerte el vagy

-

a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van vagy

-

a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták.

A meghatalmazás – ha abból más nem tűnik ki – kiterjed az eljárással kapcsolatos minden nyilatkozatra
és cselekményre.
Ha a képviseleti jogosultság visszavonás, felmondás vagy az ügyfél vagy a meghatalmazott halála miatt
megszűnik, a megszűnés a hatósággal szemben akkor válik hatályossá, amikor azt a hatóságnak
bejelentik.
A hatóság az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel írásban vagy szóban tart kapcsolatot, mely
magában foglalja az elektronikus út lehetőségét is.
A kapcsolattartás formáját főszabály szerint az ügyfél választja meg, kivéve, ha törvény másként
rendelkezik, mely választható formákról a hatóság tájékoztatja őt. Az ügyfél az általa választott
kapcsolattartási módról más kapcsolattartási módra térhet át, feltéve, hogy az a hatóságnál
rendelkezésére áll.
Az ügyfél – bizonyos kivételekkel – betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ezt az eljárás
bármely szakaszában és annak befejezését követően is megteheti. A betekintés során másolatot,
kivonatot készíthet vagy költségtérítés ellenében másolatot kérhet. A másolatot kérelemre a hatóság
hitelesíti.
Az eljárás megindulását követően a hatóság megvizsgálja a benyújtott kérelmet és a csatolt
dokumentumokat. Amennyiben a hatóság észleli, hogy a kérelem elbírálásához olyan adatra vagy iratra
van szükség, mellyel más szerv rendelkezik, a hatóság megkeresheti e szervet.
Abban az esetben, ha a kérelem nem felel meg a jogszabály által támasztott követelményeknek vagy
megfelel ügyen, de a tényállás tisztázása során új adat merült fel, az eljáró hatóság – határidő
megjelölésével – legfeljebb kettő alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt, figyelmeztetve
őt a hiánypótlási felhívás teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeire.
Amennyiben a hatóság rendelkezésére álló adatok nem elegendőek a döntéshozatalhoz, a hatóság
bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely
alkalmas a tényállás tisztázására.
Abban az esetbe, ha a tényállás tisztázása miatt szükségessé válik, a hatóság az ügyfelet
nyilatkozattételre, illetve okirat vagy irat bemutatására hívhatja fel. Az ügyfél nyilatkozatával
pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem lehetséges. Ugyanakkor, ha az ügyfél
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vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős adatot valótlanul állít, vagy
elhallgat, eljárási bírsággal sújtható. Az irat – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem
rendelkezik – másolatban is benyújtható az ügyfél által, amennyiben nyilatkozik arról, hogy az
eredetivel mindenben megegyezik.
A hatóság az ügy érdemében határozattal, egyéb esetben végzéssel dönt.
A hatóság megszüntetheti az eljárást, amennyiben
-

a kérelem visszautasításának lett volna helye, annak oka azonban az eljárás megindítását
követően jutott a hatóság tudomására,

-

a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik és ennek hiányában a
kérelem nem bírálható el és az eljárást hivatalból nem folytatja,

-

az eljárás okafogyottá vált,

-

az ügyfél nem tesz eleget az eljárási költség előlegezési kötelezettségének

-

az eljárás kérelemre indult, és valamennyi kérelmező ügyfél kérelmét visszavonta,
illetve ahhoz az ellenérdekű ügyfelek hozzájárultak, és az eljárás hivatalból nem folytatható,

-

a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság már eljárt, vagy más hatóság
kijelölésére kerül sor, vagy

-

az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amely bíróság vagy más
szerv hatáskörébe tartozik, és az ügyfél a hatóságnak az eljárás megindítására vonatkozó
felhívásának nem tesz eleget.

A határozatot a hatóság közli az ügyféllel. A hatóság az ügyfél kérelmére egy alkalommal, külön illeték
vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt végzésről. A hatóság a döntést írásbeli
kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy elektronikus úton kézbesíti.
A hatóság döntése akkor válik véglegessé, ha azt a hatóság már nem változtatja meg.
A véglegesség a döntés közlésével áll be, ugyanakkor az adott ügytípusban törvény megengedheti a
fellebbezést.
8. Ügyintézési határidő
Az ügyintézési határidő
-

sommás eljárásban nyolc nap

-

teljes eljárásban hatvan nap

9. Jogorvoslat
Fellebbezés vagy bírósági felülvizsgálat.
A határozat ellen – annak közlésétől számított – 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és
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Természetvédelmi Főosztályánál előterjesztett, 2 példányban benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az
ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.
A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a hatósági eljárás díjának 50 %-a, amelyet a Magyar
Államkincstárnál vezetett 10027006-00335656-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára
kell – a befizetés közlemény rovatában az ügyiratszám megadásával – átutalni, és az átutalási
megbízást (annak hiteles másolatát) a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni
9. Jogszabályhelyek
-

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet.

-

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet.

-

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának
vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.)
VM rendelet.

-

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet.

-

Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet.

-

Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014.
(III. 25.) VM rendelet.

-

A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés
technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet.

-

Az 50 MW th és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések
működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013.
(XII. 4.) VM rendelet.

-

A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony
szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet.

-

A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló
szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló 75/2005. (IX. 29.) GKM–KvVM együttes
rendelet.

-

A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű
tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló
23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet.

-

A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött
gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 7/1999.
(VII. 21.) KöM rendelet.

-

A helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok
alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 32/1993. (XII. 23.) KTM rendelet.

10. Felvilágosítás kérhető
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Járási

Hivatala

Környezetvédelmi

és

Háttéranyag a levegőtisztaság-védelmi létesítési
eljáráshoz kapcsolódó ügyfél tájékoztatóhoz

Kérelem benyújtásának szükségessége

engedélyezési

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet értemében levegőtisztaság-védelmi létesítési
engedély kérelem benyújtása a jogi személyekre,
továbbá

jogi

személyiséggel

szervezetekre

terjed

ki,

nem

akik

rendelkező

vagy

amelyek

tevékenysége, létesítménye, terméke levegőterhelést
okoz vagy okozhat.
A kérelem benyújtásának módja

A kérelem benyújtásának módozatai, az eljáró hatóság
elérhetősége

és

ügyfélfogadási

kérelemhez

csatolandó

ideje,

iratok.

valamint

Az

a

általános

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
(továbbiakban: Ákr.) 35. § (2) bekezdése szerint, ha
törvény

vagy

kormányrendelet

másként

nem

rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy
személyesen lehet előterjeszteni.
A kérelem benyújtása postai úton az alábbi címre:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci
Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály
Cím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 379.
A kérelem benyújtása személyesen:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci
Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály
Ügyfélfogadási időben az ügyfélszolgálaton.
(3525 Miskolc, Mindszent tér 4.)
Szükséges dokumentumok

A

kérelem

(XII.

23.)

tartalmi
Korm.

követelményeit
rendelet

a

306/2010.

5. számú

melléklete

tartalmazza.
a

-

létesítmény,

illetve

technológia

telepítési

helyének jellemzői,
helyszínrajz

-

bejelölésével,
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a

légszennyező

források

a tervezett tevékenység leírása, az épület,

-

építmény, berendezés (a továbbiakban együttesen:
létesítmény)

légszennyező

forrásainál

alkalmazott

technológia ismertetése,
a

-

létesítményben,

illetve

a

technológiában

felhasznált nyersanyagok, segédanyagok és egyéb
adalékanyagok, valamint az energiahordozók minőségi
jellemzői és mennyiségi adatai,
a

-

létesítményben,

illetve

a

technológiában

termelt energia, késztermékek minőségi jellemzői és
mennyiségi adatai,
a létesítmény, illetve technológia légszennyező

-

forrásai,
a

-

létesítmény,

illetve

technológia

várható

kibocsátásai a környezeti elemekbe, a kibocsátások
mennyiségi

és

minőségi

jellemzői,

a

környezetre

gyakorolt lényeges hatások,
a kibocsátások megelőzését, vagy ahol ez nem

-

lehetséges, mérséklését szolgáló technológiai eljárások
és egyéb műszaki megoldások,
ahol szükséges, a létesítményben, illetve a

-

technológiában a hulladékok keletkezését megelőző,
vagy csökkentő tervezett intézkedések,
további intézkedések, amelyek

-

hatékonyságot,

a

biztonságot,

a

az energiaszennyezések

megelőzését szolgálják,
a kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító

-

intézkedések,
annak

-

bemutatása,

hogy

az

alkalmazott

technológia, termelési eljárás megfelel az elérhető
legjobb technikának,
a hatásterület lehatárolása, előzetes vizsgálati

-

eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, EKHE-eljárás,
környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás, hulladékégetés
esetén az érvényes szabvány szerinti vagy azzal
egyenértékű számítással, egyéb esetben egyszerűsített
számítással,
-

a

fentebb

részletezettek

közérthető

össze-

foglalása,
a dokumentációt elkészítő szakértő engedélyé-

-

nek a száma
Az eljárás igazgatási szolgáltatás díja

A

kérelem

igazgatási

környezetvédelmi

és

szolgáltatási

természetvédelmi

díja

a

hatósági

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015.
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(III. 31.) FM rendelet 1. számú mellékletének 14. pontja
és 15. pontja alapján 32.000,- Ft (azaz harminckétezer
forint)

légyszennyező

befizetés

forrásonként,

közlemény

rovatában

–

amelyet
az

a

ügyiratszám

megadásával – a Magyar Államkincstárnál vezetett
10027006-00335656-00000000

számú

előirányzat-

felhasználási számlára kell átutalni, és az átutalási
megbízást (annak hiteles másolatát) a környezetvédelmi
hatóság részére meg kell küldeni.
Ügyintézési határidő

Sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban 60 nap.

Vonatkozó jogszabályok

A

levegő

védelméről

szóló

306/2010.

(XII.

23.)

Korm. Rendelet.
A

környezetvédelmi

és

természetvédelmi

hatósági

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

A kérelmet postai úton vagy személyesen a területileg
illetékes környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtani.
A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély megszerzésének, illetve a levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatások megtételének alapfeltétele a környezetvédelmi
alapnyilvántartáshoz
bejelentése

az

szükséges
OKIR

adatok

rendszerbe

kezdeti
(Országos

Környezetvédelmi Információs Rendszer).
A bejelentkezést a környezeti alapnyilvántartásról szóló
78/2007 (IV.24.) Korm.rendelet előírásai alapján kell
megtenni elektronikusan az ÁNYK-programon keresztül.
A bejelentés megtétele után a kérelmező részére
kiadásra kerül a KÜJ azonosító (Környezetvédelmi
Ügyfél Jel) és KTJ azonosító (Környezetvédelmi Területi
Jel). Több telephely esetén értelemszerűen minden
egyes telephelyre kell KTJ azonosítót igényelni.
A KAR nyilvántartás keretében a környezethasználó egy
országos

érvényű,

az

ügyfelet

azonosító,

egyedi

azonosító jelet kap. Ez a KÜJ azonosító. A KÜJ
azonosítóval
ügyfélként,

a

környezetvédelmi

adatszolgáltatóként,

stb.

igazgatásban
vesz

részt.

Az ügyfél telephelye, vagy telephelyei egyedi azonosítás
céljából külön jele(ke)t kapnak telephelyenként, ez a KTJ
azonosító. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás
akkor lehetséges, ha az ügyfél rendelkezik

KÜJ

azonosítóval és az adott telephelyre KTJ azonosítóval is.
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Felvilágosítás kérhető

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci
Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály
Cím: 3525 Miskolc, Mindszent tér 4.
Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399
E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu
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Kulcsszavak

Légszennyező anyag, légszennyező forrás, diffúz forrás

Jogosultak köre

A kérelmet benyújthatja személyesen az ügyfél vagy
helyette törvényes képviselője, meghatalmazottja is.

Szükséges adatok

A Kérelmező megnevezése KÜJ-KTJ azonosító számok,
a létesítendő források megnevezése, technológiai leírás.

Jogorvoslati lehetőség

A határozat ellen – annak közlésétől számított – 15
napon

belül

a

Pest

Megyei

Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához
(1016

Budapest,

Mészáros u. 58/a.)
Megyei

a Borsod-Abaúj-Zemplén
Miskolci

Járási

Természetvédelmi
példányban

Hivatala

de

Kormányhivatal

Környezetvédelmi

Főosztályánál

benyújtott

címzett,

előterjesztett,

fellebbezéssel

lehet

és
két
élni.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet
olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a
döntés meghozatala előtt tudomása volt.
A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a
hatósági eljárás díjának 50 %-a, amelyet – a befizetés
közlemény rovatában az ügyiratszám megadásával – a
Magyar

Államkincstárnál
számú

10027006-00335656-00000000

vezetett
előirányzat-

felhasználási számlára kell átutalni, és az átutalási
megbízást (annak hiteles másolatát) a környezetvédelmi
hatóság részére meg kell küldeni.
Fogalmak

légszennyező anyag: a levegőben lévő és az emberi
egészségre

vagy

a

környezet

egészére

valószínűsíthetően káros hatást gyakorló anyag.
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légszennyező

forrás: levegőterhelést

okozó

helyhez

kötött vagy mozgó forrás.
diffúz forrás: olyan levegőterhelést okozó tevékenység,
kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül
légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban
végzett

tevékenység,

kibocsátással jár.
Linkek

http://web.okir.hu/hu/
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amely

légszennyezőanyag

