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Tisztelt Ügyfelünk!
Köszöntjük

a

Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei

Kormányhivatal

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi Főosztály honlapjának természetvédelmi engedélyezéssel foglalkozó
részében.
Kérelme benyújtása előtt szíveskedjen az alábbiakat figyelembe venni:
-

Természetvédelmi engedélyező hatóságként Főosztályunk jár el, ha a kérelmezett
tevékenységet illetékességi területünkön (1. sz. melléklet) tervezik.

-

Amennyiben a természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az
ország egész területére, vagy több felügyelőség illetékességi területére kiterjedő
tevékenységre irányul, természetvédelmi hatóságként az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a, Levélcím: 1539
Budapest, Pf.: 675.) jár el.

-

Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a tevékenységgel érintett település
(kerület) jegyzője az illetékes természetvédelmi hatóság.

-

Kérelmét írásban aláírt levélben, ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton vagy
ügyfélfogadási időben személyesen nyújthatja be.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az ügyfélkapuval kapcsolatos elektronikus tájékoztatást a
www.magyarorszag.hu internet címen lehet elérni.
Az eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu e-mail címre küldött megkeresést akkor áll
módunkban kérelemként elfogadni, amennyiben az összeállított kérelem aláírt példánya
szkennelt formában kerül csatolásra az e-mailes megkereséshez.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (1)
bekezdés értelmében a természetvédelmi engedélyezési eljárások esetén az eljárási
határidő 70 nap, egyes összetett ügyek esetében szükséges is az érdemi döntéshez ennyi
idő, ezért kérelme benyújtásánál erre mindenképpen legyen tekintettel.
Az egyes menüpontokban segítséget szeretnénk nyújtani abban, hogy a különböző
engedélyekre vonatkozó kérelmek milyen adatokat, mellékleteket tartalmazzanak.
Felhívnánk azonban a figyelmét arra, hogy ez az összeállítás csak a nélkülözhetetlen
tartalmi elemeket sorolja fel, még ezek teljesítése esetén is sor kerülhet Főosztályunk
részéről hiánypótoltatásra.
Védett természeti területen végzett tevékenységek engedélyezési eljárása a természet
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény szerint – a szükséges tartalmi elemek,
mellékletek
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1.

Fakitermelés engedélyezése erdőben, vegetációs időszak alatt [33. § (4) bek.]
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

A fakitermelés pontos helye, tervezett ideje (időpont, időtartam)

-

A fakitermelés okának megjelölése (tekintettel arra, hogy vegetációs időszak alatt csak
természetvédelmi kezelési, növény-egészségügyi, erdővédelmi okból vagy havária
helyzetben engedélyezhető)

-

A kitermelni tervezett fa fajtája, mennyisége

-

5000.- Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg formájában a kérelemre ragasztva) VAGY
amennyiben az engedélyes illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat (4.
sz. melléklet szerint)
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2.

Kutatás, gyűjtés, kísérlet végzésének engedélyezése [38. § (1) bek. a) pont]
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a
felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli nyilatkozata,
amelyben elvállalja a megbízatást

-

A résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága

-

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

-

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

-

Gyűjtés esetén a gyűjteni tervezett mennyiség

-

Amennyiben az engedélyes részére Főosztályunk a korábbi évek folyamán azonos
tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt
nem tette még meg).

-

A kérelmezett

tevékenység

helyének

megközelítése,

a szükséges felszerelés

szállításának módja igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 10. pont)
-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata

-

A gyűjtésre vonatkozóan a díj mértéke 10.000 - Ft (23.1. pont) VAGY amennyiben
költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (5.
sz. melléklet szerint)

-

Kutatás/kísérlet engedélyezésére vonatkozóan 5000.- Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg
formájában

a

kérelemre

ragasztva)

VAGY

amennyiben

az

engedélyes

illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat (4. sz. melléklet szerint)
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3.

Gyep feltörésének, felújításának, felülvetésének, öntözésének, legeltetésének,
kaszálásának engedélyezése [38. § (1) bek. b) pont]
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Az érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i), az ingatlan(ok) feletti rendelkezési jog
megjelölése (pl. tulajdonos, bérlő – ez utóbbi az esetben gyep feltörése, felújítása és
felülvetése esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, meghatalmazása)

-

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

-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata
Díjtételek:

-

Gyep feltörés esetén 50.000.- Ft / megkezdett ha (23.2.1. pont)

-

Gyep felújítás, felülvetés, öntözés, legeltetés, kaszálás esetén 5500.- Ft / kérelem
(23.2.2. pont) VAGY amennyiben költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló
kérelem és a szükséges mellékletek (5. sz. melléklet szerint)

-

Gyep legeltetés, kaszálás, esetén 5000.- Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg formájában a
kérelemre ragasztva) VAGY amennyiben az engedélyes illetékmentességre jogosult,
erre vonatkozó nyilatkozat (4. sz. melléklet szerint)
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4.

Terület helyreállításának (pl. cserjeirtás), jellege, használata megváltoztatásának
engedélyezése [38. § (1) bek. c) pont]
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Az érintett ingatlan helyrajzi száma, az ingatlan feletti rendelkezési jog megjelölése
(Pl.: tulajdonos, bérlő – ez utóbbi esetben a terület jellegének, használatának
megváltoztatása esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata, meghatalmazása)

-

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

-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata
Díjtételek:

-

Terület helyreállítása esetén 5000.- Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg formájában a
kérelemre ragasztva) VAGY amennyiben az engedélyes illetékmentességre jogosult,
erre vonatkozó nyilatkozat (4. sz. melléklet szerint)

-

Terület jellegének, használatának megváltoztatása esetén 50.000.- Ft / megkezdett ha
(23.3.2. pont) VAGY amennyiben az engedélyes költségmentességre lehet jogosult,
erre vonatkozó kérelem és a szükséges mellékletek (5. sz. melléklet szerint)
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5.

Termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetése, termőföld művelési ága
megváltoztatásának engedélyezése [38. § (1) bek. d)]
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Az érintett ingatlan helyrajzi száma, az ingatlan feletti rendelkezési jog megjelölése
(Pl.: tulajdonos, bérlő – ez utóbbi esetben a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata,
meghatalmazása)

-

Termőföldnek nem minősülő földterület esetén a tervezett rendeltetés-változtatás oka,
célja

-

Termőföld esetén milyen művelési ágról milyenre tervezi a változtatást, ennek oka,
célja

-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 5. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata
A díj mértéke 10.000 - Ft (23.4. pont) VAGY amennyiben költségmentességre lehet
jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (5. sz. melléklet szerint)
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6.

Fa, facsoport, fasor, fás legelőn
engedélyezése [38. § (1) bek. e)]

lévő

fa

kivágásának,

telepítésének

Védett természeti terület esetén akkor szükséges Főosztályunk engedélye, ha a
tevékenység nem tartozik az erdőről az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá (8. sz. melléklet)
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:
-

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

-

Az érintett ingatlan helyrajzi száma

-

A fafajok megnevezése, egyedek száma, kivágás/telepítés oka, tervezett ideje

-

Kivágás esetén az ingatlanon belül a fa (fák) elhelyezkedéséről vázlatrajz vagy rövid
helymeghatározás, amennyiben pótlást tervez: a fafajok megnevezése, egyedek
száma, elhelyezkedésük

-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata
A díj mértéke 10.000 - Ft (23.5. pont) VAGY amennyiben költségmentességre lehet
jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (5. sz. melléklet szerint)
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7.

Nád és más vízinövényzet égetésének, irtásának, aratásának, gyep- és
parlagterület, tarló és szalma égetésének, valamint – kijelölt és kiépített
tűzrakóhely kivételével – erdőterületen tűz gyújtásának engedélyezése [38. § (1)
bek. f) pont]
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Tűzgyújtási kérelem esetén minél pontosabb helymeghatározás, egyéb esetekben az
érintett ingatlan helyrajzi száma,

-

A tevékenység tervezett módja, ideje, oka, célja

-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata
A díj mértéke 15.000 - Ft (23.6. pont) VAGY amennyiben költségmentességre lehet
jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (5. sz. melléklet szerint)
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8.

Növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj
termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásának engedélyezése
[38. § (1) bek. g) pont]

Megjegyzés: A továbbiakban a növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek,
valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok vonatkozásában a
„vegyszer” gyűjtőfogalmat alkalmazza a tájékoztató.
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:
-

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

-

Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a
felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli
nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást

-

A vegyszerhasználat pontos helye (helyrajzi szám),

-

A vegyszerhasználat indokoltsága

-

A vegyszerezni kívánt növénykultúra/állatfaj/célcsoport megnevezése (a védekezés
mire irányul)

-

A vegyszer megnevezése, kijuttatásának módja, ideje, hatásmechanizmusa (pl. totális
irtószer vagy szelektív hatású)

-

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

-

Kijuttatni tervezett készítmény mennyisége hektáronként, adott területenként /
egyedenként

-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata
A díj mértéke 40.000 - Ft (23.7. pont) VAGY amennyiben költségmentességre lehet
jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (5. sz. melléklet szerint)

KIVÉTEL:
Amennyiben a vegyszerhasználat növény- és állategészségügyi karantén fertőzés és
járványhelyzet elhárítása miatt szükséges, engedélykérelem helyett Főosztályunk felé egy
bejelentést kell tenni az alábbi iratok, adatok megküldésével:


a karantént, vegyszerezést elrendelő hatósági határozat



a vegyszerezés ideje, helye, módja



a vegyszerezéshez felhasználandó készítmény fajtája, hatásmechanizmusa
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9.

Horgászat engedélyezése [38. § (1) bek. h) pont]
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

A tevékenység helyének minél pontosabb meghatározása, helyrajzi szám, GPS
koordináta megadása

-

A tevékenység tervezett időpontja, időtartama, módja

-

5000.- Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg formájában a kérelemre ragasztva) VAGY
amennyiben az engedélyes illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat (4.
sz. melléklet szerint)
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10.

Közösségi és tömegsportesemények rendezésének, sportverseny, technikai
jellegű sporttevékenység folytatásának engedélyezése [38. § (1) bek. i) pont]

A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:
-

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

-

Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a
felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli
nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást

-

Verseny, rendezvény megnevezése, rövid leírása, útvonala, egy megfelelő (pl. M=
1:10.000) méretarányú átnézeti (topográfiai) térkép (helyszínrajz), lehetőség szerint a
teljes útvonal bejelölésével, rajt-cél pontok megadásával, pihenő/frissítő helyek
feltüntetésével

-

Résztvevők és nézők várható létszáma

-

A résztvevők/nézők gépjárművei részére a parkolási lehetőség bemutatása, szociális
létesítmények (WC) helyszínének ismertetése

-

Technikai sporttevékenység esetén a szervezők által a nézők számára kijelölni
tervezett területek bemutatása

-

A terület megközelítésének, szükséges felszerelés szállításának módja (igénybe
vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 10. pont), a pálya biztosítása

-

Igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet) vagy
csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata VAGY 5000.- Ft. eljárási illeték
(illetékbélyeg formában a kérelemre ragasztva) VAGY amennyiben az engedélyes
illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat (4. sz. melléklet szerint) VAGY
amennyiben költségmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat és szükséges
mellékletek (5. sz. melléklet szerint)
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles vagy illetékköteles, az alábbiak szerint:

-

Igazgatási szolgáltatási díj köteles az engedélyezési eljárás, ha a következő kategóriák
egyikébe besorolható a tevékenység:
-

versenyrendszerben szervezett, nem kizárólag kijelölt turistaútvonalakat érintő
verseny rendezése 500 fő felett: 80.000.- Ft (23.9.1. pont)

-

500 fő felett kizárólag külterületen zajló tömegsportesemény rendezése: 80.000.Ft (23.9.2. pont)

-

kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység folytatása létszámtól
függetlenül 36.000.- Ft (23.9.3. pont)
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-

20 cm3-nél nagyon hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz
felhasználásával megvalósuló technikai jellegű sporttevékenység folytatása:
300.000.- Ft (23.9.4. pont)

-

Illetékköteles az engedélyezési eljárás, ha a fenti kategóriák egyikébe sem tartozik az
adott tevékenység
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11.

Járművel történő közlekedés engedélyezése [38. § (1) bek. j) pont]
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Belépés, közlekedés célja, oka

-

Jármű(vek) forgalmi rendszáma, típusa

-

Jármű(vek) útvonala és annak megnevezése, hogy milyen típusú utat kíván igénybe
venni (erdészeti út, mezőgazdasági földút, stb.)

-

Járművel történő közlekedés időpontja/időszaka

-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata
A díj mértéke 42.000,- Ft (23.10. pont) VAGY amennyiben költségmentességre lehet
jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (5. sz. melléklet szerint)

KIVÉTELEK:
Nem kell engedélyt kérni:
- a közlekedésre kijelölt utak (közutak) használatához
- engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek esetén
- feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei
esetén
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12.

Fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése [40. § (1)
bek.]
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Belépés, közlekedés célja, oka, időpontja/időszaka

-

5000.- Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg formájában a kérelemre ragasztva) VAGY
amennyiben az engedélyes illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat (4.
sz. melléklet szerint)

KIVÉTELEK:
Nem kell engedélyt kérni:
- jelzett turistautak és tanösvények használatához
- külön jogszabályok alapján erre feljogosított személyek feladatuk ellátáshoz
szükséges mértékben
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Védett, fokozottan védett növényfajokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások
[Tvt. 42. §]
42. §
(3) A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett növényfaj:
a) egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtéséhez;
b) egyedének birtokban tartásához, adásvételéhez, cseréjéhez, kertekbe, botanikus
kertekbe történő telepítéséhez;
c) egyedének külföldre viteléhez, az országba behozatalához, az országon való
átszállításához;
d) egyedének preparálásához;
e) egyedének betelepítéséhez, visszatelepítéséhez, termesztésbe vonásához;
f) egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlethez;
g) egyedének biotechnológiai célra történő felhasználásához;
h) természetes állományai közötti mesterséges géncseréjéhez.
(4) Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag bank létrehozásához, védett
növényfaj gén- és szaporítóanyag bankban történő elhelyezéséhez a természetvédelmi
hatóság engedélye szükséges.
(5) Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának
megváltoztatásához, kivágásához a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. A
természetvédelmi hatóság az engedélyezés tárgyában hozott határozatot - a cserjék
esetének kivételével - közli az erdészeti hatósággal.
(6) Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra
alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához, megszerzéséhez a természetvédelmi
hatóság engedélye szükséges.
(7) Fokozottan védett növényfajok esetén a (3), illetőleg (6) bekezdés szerinti engedély
csak természetvédelmi vagy más közérdekből adható meg.
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:
-

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

-

Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a
felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli nyilatkozata,
amelyben elvállalja a megbízatást

-

A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága

-

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

-

A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve

-

Amennyiben az engedélyes részére Főosztályunk a korábbi évek folyamán azonos
tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt
nem tette még meg).

-

A kérelmezett

tevékenység

helyének

megközelítése,

a szükséges felszerelés

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 10. pont)
-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztályunk számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata. A díj mértéke a 2. sz.
melléklet szerint
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Felhívom

a

figyelmet,

hogy

fokozottan

védett

növényfaj

esetén

az

Országos

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.,
levélcím: 1539 Budapest, Pf.: 675.) jár el a 42. § (3) bekezdésében foglalt természetvédelmi
hatóságként, a bekezdés c) és e)-h) pontjában meghatározott esetben, valamint a 42. § (4)
bekezdésben foglalt esetben.
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Védett, fokozottan védett és vadon élő állatfajokkal kapcsolatos engedélyezési
eljárások [Tvt. 43. § és 13. §]
43. § (2) bek. A természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj
a) állományának szabályozásához;
b) egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, idomításához;
c) egyedeinek szaporításához;
d) egyedének kikészítéséhez, preparálásához, a preparátumok birtokban tartásához;
e) egyedének élőállat gyűjteményben történő tartásához;
f) hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő
kiegészítéséhez;
g) állományai közötti mesterséges géncseréhez;
h) egyedének cseréjéhez, adásvételéhez;
i) egyedének külföldre viteléhez, onnan történő behozatalához, az országon való
átszállításához;
j) egyede visszatelepítéséhez, betelepítéséhez;
k) kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához;
l) egyede fészkének áttelepítéséhez;
m) egyedének háziasításához.
13. § (2) bek. Vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj
betelepítéséhez, továbbá vadon élő állatfaj visszatelepítéséhez a természetvédelmi hatóság
engedélye szükséges.
13. § (4) bek. A (2) bekezdésben foglalt kivétellel a nem őshonos élő szervezetek
betelepítéséhez vagy élő szervezet visszatelepítéséhez a természetvédelmi hatóság
engedélye szükséges.

A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:
A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó
részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete
szerint
(letölthető nyomtatványok között)
Egyéb kérelmek esetén:
-

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

-

Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a
felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli nyilatkozata,
amelyben elvállalja a megbízatást

-

A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága

-

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

-

A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve

-

Amennyiben az engedélyes részére Főosztályunk a korábbi évek folyamán azonos
tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt
nem tette még meg).
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-

A kérelmezett

tevékenység

helyének

megközelítése,

a szükséges felszerelés

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 10. pont)
-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata. A díj mértéke a 2. sz.
melléklet szerint

Felhívom a figyelmet, hogy fokozottan védett állatfaj esetén - ha a védett állatfajokra
vonatkozó részletes szabályokat megállapító kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, - az
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (1016 Budapest,
Mészáros u. 58/a., levélcím: 1539 Budapest, Pf.: 675.) jár el a 43. § (2) bekezdés a)-k) és m)
pontjában foglalt természetvédelmi hatóságként.
Szintén a OKTVF jár el a 13. § (2) és (4) bekezdésében foglalt természetvédelmi
hatóságként
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CITES fajokkal kapcsolatos eljárások
Letölthető dokumentumok:
1. Útmutató állattartóknak (a KvVM állította össze)
2. Állomány nyilvántartás
3. Európai Uniós bizonylat kérelem (szárazföldi teknősök kivételével az eljáró hatóság a VM)
4. Import bejelentés (eljáró hatóság a VM)
5. Import-export engedély kérelem (eljáró hatóság a VM)
6. Szaporulat bejelentő lap
7. Tenyésztési napló
8. Tulajdonos változás B mellékletes faj esetén, külföldről
9. Tulajdonos változás bejelentés, belföldről
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Barlangokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások [51. §]
1.

barlang, barlangszakasz hasznosítása, illetve a hasznosítási mód megváltoztatása
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

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

-

A barlang pontos megnevezése, kataszteri száma

-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata.
A díj mértéke a 2. sz. melléklet szerint

2.

barlang, barlangszakasz kiépítése
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

A tevékenység pontos és részletes leírása (tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama),
lehetőség szerint műszaki rajz(okk)al kiegészítve

-

A barlang pontos megnevezése, kataszteri száma, a tevékenység végzésének pontos
helye, lehetőség szerint térképen bejelölve

-

A kérelmezett

tevékenység

helyének

megközelítése,

a szükséges felszerelés

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 10. pont)
-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata.
A díj mértéke a 2. sz. melléklet szerint

3.

egyéb műszaki beavatkozás, így különösen bejárat vagy barlangszakasz lezárása,
műtárgy elhelyezése, azok felújítása, helyreállítása
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

A tevékenység pontos és részletes leírása (tárgya, célja, módja, időpontja, időtartama),
lehetőség szerint műszaki rajz(okk)al kiegészítve
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-

A barlang pontos megnevezése, kataszteri száma, a tevékenység végzésének pontos
helye, lehetőség szerint térképen bejelölve

-

A kérelmezett

tevékenység

helyének

megközelítése,

a szükséges felszerelés

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 10. pont)
-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata.
A díj mértéke a 2. sz. melléklet szerint

4.

barlangi képződmények kimentése, hasznosítása, értékesítése, külföldre juttatása
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a
felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli nyilatkozata,
amelyben elvállalja a megbízatást

-

A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága

-

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

-

A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve

-

Amennyiben az engedélyes részére Főosztályunka korábbi évek folyamán azonos
tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt
nem tette még meg).

-

A kérelmezett

tevékenység

helyének

megközelítése,

a szükséges felszerelés

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 10. pont)
-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata. A díj mértéke a 2. sz.
melléklet szerint

5.

barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatás, kísérlet, gyűjtés
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Kutatásvezető megnevezése, természetes személy kérelmezőnél feltáró kutatás esetén
kutatásvezető-helyettes

megnevezése,

amelyben elvállalja a megbízatást
-

Kutatási terv

igazolvány

száma,

írásbeli

nyilatkozata,
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-

Amennyiben az engedélyes részére Főosztályunk a korábbi évek folyamán azonos
tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt
nem tette még meg).

-

A kérelmezett

tevékenység

helyének

megközelítése,

a szükséges felszerelés

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 10. pont)
-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata.
A díj mértéke a 2. sz. melléklet szerint

6.

kutatási célú barlangi búvármerülés
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a
felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli nyilatkozata,
amelyben elvállalja a megbízatást

-

A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága

-

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

-

A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve

-

Amennyiben az engedélyes részére Főosztályunk a korábbi évek folyamán azonos
tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt
nem tette még meg).

-

A kérelmezett

tevékenység

helyének

megközelítése,

a szükséges felszerelés

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 10. pont)
-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata. A díj mértéke a 2. sz.
melléklet szerint

7.

barlangban történő filmforgatáshoz
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a
felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli nyilatkozata,
amelyben elvállalja a megbízatást
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-

A tevékenységben résztvevők létszáma, a létszám indokoltsága

-

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

-

A tevékenység végzésének pontos helye, lehetőség szerint térképen bejelölve

-

Amennyiben az engedélyes részére Főosztályunk a korábbi évek folyamán azonos
tárgyú engedélyt adott ki, az abban előírt beszámoló/kutatási jelentés benyújtása (ha ezt
nem tette még meg).

-

A kérelmezett

tevékenység

helyének

megközelítése,

a szükséges felszerelés

szállításának módja, igénybe vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 10. pont)
-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata. A díj mértéke a 2. sz.
melléklet szerint

Felhívom a figyelmet, hogy az alábbi, illetékességi területünkön lévő barlangok
látogatásához (látogatás céljából végzendő búvármerüléshez is) az Aggteleki (3758 Jósvafő,
Tengerszem oldal 1., levélcím: 3758 Jósvafő, Pf.: 6.), illetve a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság (3304 Eger, Sánc u. 6. levélcím: 3301 Eger, Pf.: 116.) vagyonkezelői
hozzájárulása szükséges:
1. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Almási-zsomboly
Baradla-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Baradla-Hosszú-Alsóbarlang
Baradla-tetői-zsomboly
Bába-völgyi 2. sz. víznyelő barlangja
Béke-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Csapás-tetői-barlang
Csörgő-forrásbarlang
Danca-barlang
Esztramosi Felső-táró 2. sz. ürege
Esztramosi (Földvári)-barlang
Frank-barlang
Hosszú-tetői-barlang
Imolai-ördöglyuk
Kopaszgaly-oldali 2. sz. víznyelőbarlang
Kopasz-vigasz-barlang
Kossuth-barlang
Magas-tetői-barlang
Meteor-barlang
Rákóczi 1. sz. barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Rákóczi 2. sz. barlang
Rákóczi 3. sz. barlang
Rákóczi-oldaltáró barlangja
Rejtek-zsomboly
Szabadság-barlang
Szabó-pallagi-zsomboly
Széki-zsomboly
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Teresztenyei-forrásbarlang
Vass Imre-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Vecsem-bükki-zsomboly
2. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
Bükk hegység
Anna-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Balekina-barlang
Bányász-barlang
Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang
Borókás-tebri 4. sz. víznyelőbarlang
Bronzika-barlang
Diabáz-barlang
Diósgyőr-tapolcai-barlang (a fürdő céljára nem hasznosított szakaszok)
Esztáz-kői-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Fecske-lyuk
Fekete-barlang
Garadna-forrásbarlang
Gyurkó-lápai-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Hajnóczy-barlang
Három-kúti-barlang
Hillebrand Jenő-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
István-lápai-barlang
Jáspis-barlang
Kis-kőháti-zsomboly
Kő-lyuk (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Lilla-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Létrási-vizesbarlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang
Nagykőmázsa-oldali-zsomboly
Pénz-pataki-víznyelőbarlang
Spejzi-barlang
Szalajka-forrásbarlang
Szamentu-barlang
Szeleta-zsomboly
Szent István-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Szepesi-Láner-barlangrendszer
Szirén-barlang
Tatár-árki-barlang
Vár-tetői-barlang
Vesszős-gerinci-barlang
Vénusz-barlang (látogatók számára nem megnyitott szakaszok)
Viktória-barlang
Mátra hegység
Csörgő-lyuk
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Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen végzett
tevékenységek engedélyezési eljárása az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet
szerint– a szükséges tartalmi elemek, mellékletek
1.

A gyep feltörésének, felülvetésének, faültetvénnyé alakításának engedélyezése
[9. § (2) bek. a) pont]
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Az érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i), az ingatlan(ok) feletti rendelkezési jog
megjelölése (pl. tulajdonos, bérlő – ez utóbbi esetén a tulajdonos hozzájáruló
nyilatkozata, meghatalmazása)

-

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

-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata

-

A díj mértéke 10.000 – Ft / megkezdett ha (34.1. pont) VAGY amennyiben
költségmentességre lehet jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek
(5. sz. melléklet szerint)
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2.

A terület helyreállításának engedélyezése [9. § (2) bek. b) pont]
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Az érintett ingatlan helyrajzi száma

-

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

-

5000.- Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg formájában a kérelemre ragasztva) VAGY
amennyiben az engedélyes illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat (4.
sz. melléklet szerint)

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy amennyiben a területen fásszárú vegetáció kivágását is
tervezik (fásításból történő fakivágás), a tevékenységet annak megkezdése előtt be kell
jelenteni az illetékes Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának (Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Erdészet Igazgatósága, 3526 Miskolc, Blaskovics u. 24. / 3501
Miskolc Pf.: 554., Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, 3300 Eger,
Szövetkezet u. 4. / 3301 Eger, Pf.: 41).
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3.

Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítésének, kivágásának engedélyezése [9. §
(2) bek. c) pont]
Védett természeti terület esetén akkor szükséges Főosztályunk engedélye, ha a
tevékenység nem tartozik az erdőről az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá (8. sz. melléklet), valamint a fás szárú
energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Kormányrendelet hatálya alá
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Az érintett ingatlan helyrajzi száma

-

A fafajok megnevezése, egyedek száma, kivágás/telepítés oka, tervezett ideje

-

Kivágás esetén az ingatlanon belül a fa (fák) elhelyezkedéséről vázlatrajz vagy rövid
helymeghatározás, amennyiben pótlást tervez: a fafajok megnevezése, egyedek
száma, elhelyezkedésük

-

Az igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet)
vagy csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata
A díj mértéke 25.000 - Ft (34.3. pont) VAGY amennyiben költségmentességre lehet
jogosult, erre irányuló kérelem és a szükséges mellékletek (6. sz. melléklet szerint)
Kivétel a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben
lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágása
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4.

-

-

-

A talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló
tömegsportesemény rendezésének, valamint a technikai
tevékenység folytatásának engedélyezése [9. § (2) bek. d) pont]

közösségi és
jellegű sport-

A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:
Kérelmező neve, címe (amennyiben eltérő, postázási cím), lehetőség szerint e-mail
címe
Amennyiben a kérelem aláírója és a tevékenységért felelős személy nem egyezik, a
felelős személy neve, címe, lehetőség szerint e-mail címe, valamint írásbeli
nyilatkozata, amelyben elvállalja a megbízatást
Verseny, rendezvény megnevezése, rövid leírása, útvonala, egy megfelelő (pl. M=
1:10.000) méretarányú átnézeti (topográfiai) térkép (helyszínrajz), lehetőség szerint a
teljes útvonal bejelölésével, rajt-cél pontok megadásával, pihenő/frissítő helyek
feltüntetésével
Résztvevők és nézők várható létszáma
A résztvevők/nézők gépjárművei részére a parkolási lehetőség bemutatása, szociális
létesítmények (WC) helyszínének ismertetése
Technikai sporttevékenység esetén a szervezők által a nézők számára kijelölni
tervezett területek bemutatása
A terület megközelítésének, szükséges felszerelés szállításának módja (igénybe
vesznek-e gépjárművet – amennyiben igen, lásd 10. pont), a pálya biztosítása
Igazgatási szolgáltatási díj átutalását (a Főosztály számlaszáma 3. sz. melléklet) vagy
csekken történt befizetését igazoló bizonylat másolata VAGY 5000.- Ft. eljárási illeték
(illetékbélyeg formában a kérelemre ragasztva) VAGY amennyiben az engedélyes
illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat (4. sz. melléklet szerint) VAGY
amennyiben költségmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat és szükséges
mellékletek (5. sz. melléklet szerint)
Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles vagy illetékköteles, az alábbiak szerint:

-

-

Igazgatási szolgáltatási díj köteles az engedélyezési eljárás, ha a következő kategóriák
egyikébe besorolható a tevékenység:
versenyrendszerben szervezett verseny 500 fő felett: 80.000.- Ft (34.4. pont)
kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység engedélyezése létszámtól
függetlenül 36.000.- Ft (34.5. pont)
20 cm3-nél nagyon hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz
felhasználásával megvalósuló sporttevékenység: 300.000.- Ft (34.6. pont)
Illetékköteles az engedélyezési eljárás, ha a fenti kategóriák egyikébe sem tartozik az
adott tevékenység
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5.

Natura 2000 gyepterületen nád irtása [A NATURA 2000 gyepterületek
fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
4. § (4) bek. a) pontja]
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Az érintett ingatlan helyrajzi száma

-

Tevékenység tervezett módja, ideje, oka, célja

-

5000.- Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg formájában a kérelemre ragasztva) VAGY
amennyiben az engedélyes illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat (4.
sz. melléklet szerint)
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6.

Natura 2000 gyepterületen az október 31. és április 23. között történő legeltetés
[A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 4. § (4) bek. b) pontja]
A kérelem tartalmi elemei, mellékletei:

-

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

-

Az érintett ingatlan(ok) helyrajzi száma(i), a legeltetni tervezett állat fajtája, száma,
tervezett ideje

-

5000.- Ft. eljárási illeték (illetékbélyeg formájában a kérelemre ragasztva) VAGY
amennyiben az engedélyes illetékmentességre jogosult, erre vonatkozó nyilatkozat (4.
sz. melléklet szerint)
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MELLÉKLETEK
1. sz. melléklet
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Illetékességi területe a környezetvédelmi
és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megye és
Heves megye teljes területe.
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2. sz. melléklet 14/2015 (III. 31) FM rendelet természetvédelmi engedélyezésre
vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjai

Sorszám
(fő) alszám

A

B

Az igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi,
természetvédelmi hatósági eljárások megnevezése

Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (Ft)

22.

Gyep és nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése természeti
területen [a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: Tvt.) 21. § (1) bekezdés, az érzékeny természeti területekre
vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM–FVM együttes rendelet
7. §, a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek
által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a
nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos
eljárásról szóló 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés]

23.

Védett, fokozottan védett természeti területen hatósági engedélyhez kötött,
jogszabályban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos eljárások: a
Tvt. 38. § (1) bekezdésének
1.

a) pontja (gyűjtés végzése)

2.

b) pontja

2.1. a gyep feltörése
2.2. a gyep felújítása, felülvetése, öntözése
3.

10 000

10 000

50 000/megkezdett
hektár
5 500

c) pontja

3.1.
3.2. a terület jellegének, használatának megváltoztatása

50 000/megkezdett
ha

4.

d) pontja (termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének,
termőföld művelési ágának a megváltoztatása)

10 000

5.

e) pontja (az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
törvény hatálya alá nem tartozó fa, fás legelőn lévő fa, facsoport, fasor
kivágása, telepítése)

10 000

6.

f) pontja (nád és más vízinövényzet égetése, irtása, aratása, gyep- és
parlagterület, tarló és szalma égetése, valamint – a kijelölt és kiépített
tűzrakóhely kivételével – erdőterületen tűz gyújtása)

15 000

7.

g) pontja (növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint
a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása)

40 000

8.
9.

i) pontja

9.1. versenyrendszerben szervezett, nem kizárólag kijelölt turistaútvonalakat
érintő verseny rendezése 500 fő felett

80 000

9.2. 500 fő felett külterületen zajló tömegsportesemények rendezése

80 000

9.3. kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység folytatása

36 000

3

9.4. 20 cm -nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz
felhasználásával megvalósuló technikai jellegű sporttevékenység folytatása
10.

j) pontja (járművel történő közlekedés, az arra kijelölt utak, az
engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint

300 000
42 000
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a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek
járművei kivételével)
24.
25.

Védett, fokozottan védett növényfajokkal kapcsolatos, jogszabályban
meghatározott tevékenységek engedélyezése eljárásonként: a Tvt. 42. § (3)
bekezdésének
1.

a) pontja (védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy
szaporításra alkalmas szervének gyűjtése)

2.

b) pontja

10 000

2.1.
2.2. védett növényfaj egyedének adásvétele, cseréje
3.

10 000

c) pontja (védett növényfaj egyedének külföldre vitele, az országba
behozatala, az országon való átszállítása)

10 000

27.

Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes
állapotának megváltoztatása, kivágása [Tvt. 42. § (5) bekezdés]

10 000

28.

Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy
szaporításra alkalmas szervének eltávolításához, elpusztításához,
megszerzéséhez szükséges engedély [Tvt. 42. § (6) bekezdés]

32 000

29.

Védett, fokozottan védett állatfajokkal kapcsolatos tevékenységre
vonatkozó engedély [Tvt. 43. § (2) bekezdés]

4.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.
26.

1.
2.

1.

a) pont (védett állatfaj állományának szabályozása)

2.

b) pont

2.1. védett állatfaj egyedeinek gyűjtése, befogása, elejtése

20 000
20 000

2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.

c) pont (védett állatfaj egyedeinek szaporítása)

5 500
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7.

h) pont (védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele)

7.1. 1–10 egyed

10 600

7.2. 10 egyed felett
8. i) pont (védett állatfaj egyedének külföldre vitele, onnan történő behozatala,
az országon való átszállítása)

40 000
10 000

9.
10.
11.
30.

Állatgyűjtemények, állatkertek, ideértve az egyéb, de védett, vadon élő
állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, tevékenységek
kialakítására, fenntartására, a tevékenység folytatására vonatkozó engedély
[Tvt. 44. § (1) bekezdés]

31.

Védett és rendszeresen hasznosított állatfaj fenntartható hasznosítására
vonatkozó engedélyezési eljárás [Tvt. 44. § (4) bekezdés]
1.

éti csiga esetében [az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006.
(III. 31.) KvVM rendelet]

2.

tokfajok esetében [a védett tokfajok hasznosításáról szóló 24/2008. (X. 8.)
KvVM rendelet]

32.

106 000

2 forint/kilogramm
20 000

Barlangokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése [Tvt. 51. § (1) és
(3) bekezdés]
1.

barlang, barlangszakasz hasznosítása, a hasznosítási mód megváltoztatása

60 000

barlangi képződmények hasznosítása, értékesítése, külföldre juttatása

60 000

2.
3.
4.
5.

barlangi búvármerülés (nem kutatási célból)

5 500

5.1.
5.2.
6.
7.
33.

barlangi reklámfilm, játékfilm, videoklip forgatás engedélyezése

30 000

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi
kereskedelméről szóló egyezménnyel (CITES) kapcsolatos engedélyek
(bizonylatok) kiállítása:
1.

A Közösség területére történő behozatalhoz, illetve a Közösségből történő
kivitelhez és újrakivitelhez szükséges engedély kiállítása szállítmányonként
(a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása
által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi
rendelet 4. és 5. cikk)

1.1. egy taxonra
1.2. további taxonok esetén taxononként

10 600
1 000

2.

A Tanács 338/97/EK rendeletének 10. cikkében meghatározott bizonyítvány
kiállítása

2 000/példány

3.

Származási igazolás kiállítása [a veszélyeztetett vadon élő állat- és
növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai
közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008.

2 000/példány
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(XII. 10.) Korm. rendelet 6. § (1)–(2) bekezdés]
4.

Tenyésztői bizonylat kiállítása szaporulat bejelentése esetén [292/2008.
(XII. 10.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés]

5.

Eredetigazolás kiállítása [292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 6. § (4)
bekezdés]

34.

5 500/faj/bejelentés
2 000/példány

Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen végzett
tevékenységek [az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2)
bekezdés]
1.

a) pont (a gyep feltörése, felülvetése, faültetvénnyé alakítása)

10 000/megkezdett
ha

2.
3.

c) pont (az erdőkről, 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
telepítése, kivágása, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a
nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal
történő kivágását)

25 000

4.

d) pont: versenyrendszerben szervezett verseny 500 fő felett

80 000

5.

kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység engedélyezése

36 000

6.

20 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz
felhasználásával megvalósuló sporttevékenység

300 000

35.

Előzetes vizsgálat

250 000

36.

Előzetes konzultáció

250 000

37.

Az 1–36. pontban foglalt engedélyek, illetve határozatok módosítása esetén
az 42–43. pontok kivételével

Az 1–37. pontban
foglalt díjtétel 50%-a

38.

Az 1–36. pontban foglalt engedélyek módosítása, ha az engedélyes, illetve
környezethasználó személyében bekövetkezett változás miatt szükséges

Az 1–37. pontban
foglalt díjtétel 25%-a

39.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény (a továbbiakban: Kvt.) 74. § (2) bekezdésének c) pontja alapján
lefolytatott, a működési engedély kiadására vonatkozó eljárás

750 000

40.

Környezetvédelmi teljesítményértékelés elbírálása [Kvt. 77. §]

250 000

41.

A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő
szervezetek nyilvántartásáról szóló 214/2006. (X. 31.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel
1.

Mikroszervezetek: kevesebb, mint 10 alkalmazott és az éves nettó árbevétel
vagy a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 2 millió eurót Költségvetési
szervek

10 000

2.

Kis szervezetek: kevesebb, mint 50 alkalmazott és az éves nettó árbevétel
vagy a mérlegfőösszeg nem haladja meg a 10 millió eurót

25 000

3.

Közép szervezetek: kevesebb, mint 250 alkalmazott és az éves nettó
árbevétel nem haladja meg az 50 millió eurót vagy a mérlegfőösszeg nem
haladja meg a 43 millió eurót

50 000

4.

Nagy szervezetek: az 1–3. pont alá nem tartozó szervezetek

100 000

5.

Egyesített nyilvántartásba vétel (a 6. pont kivételével)

300 000

6.

Egyesített nyilvántartásba vétel, ha a szervezet valamelyik telephelye az

400 000
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Európai Unió más tagállamában van
42.

Igazolás kiadása pályázati eljárás keretében igényelt támogatásokhoz

10 000

43.

A természetvédelmi és tájvédelmi szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés

10 000

44.

A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövényvetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtésére vonatkozó
engedélyezési eljárás. [86/2012. (VIII. 15.) VM rendelet a természetes
környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek
kereskedelmi célú begyűjtéséről és forgalmazásáról]

10 000
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3. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály számlaszáma

10027006-00335656-00000000
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4. sz. melléklet Illetékmentesség, az illetékmentességi nyilatkozat tartalma
Az 1990. évi XCIII. törvény 5. § (1) bek. szerint teljes személyes illeték-mentességben
részesül:
a) a Magyar Állam,
b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai,
c) a

költségvetési

szerv,

a

Magyar

Nemzeti

Vagyonkezelő

Zrt.,

valamint

a

Tartalékgazdálkodási Kht., illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági
társaság,
d) az egyesület, a köztestület,
e) az egyházi jogi személy,
f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,
g) a vízgazdálkodási társulat,
h) az

egészségbiztosítási

szerv,

a

Nyugdíjbiztosítási

Alap

kezeléséért

felelős

nyugdíjbiztosítási szerv,
i) a Magyar Nemzeti Bank,
j) a Magyar Rádió Nonprofit Zrt., a Magyar Televízió Nonprofit Zrt., a Duna Televízió
Nonprofit Zrt., a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., és a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap,
k20 az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a
Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői,
valamint az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok,
és

e

fegyveres

erők

és

parancsnokságok

személyi

állományába

tartozó

vagy

alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári
állományú személyek, kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő illetékügyek
tekintetében,
l) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá
tartozó fejlesztési tanács,
m) a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú
szociális szövetkezet,
n) az Európai Közösségek, valamint azok intézményei és szervei, hivatalai, elkülönült
alapjai,
o) Nemzeti Eszközkezelő Zrt.,
p) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti intézményi tanács.
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Az a)-c) pontokban említett szerveket minden esetben megilleti a teljes személyes
illetékmentesség, a c)-g) és m) pontokban felsorolt szervezeteket csak abban az esetben, ha
benyújtják az alábbi tartalmú illeték-mentességi nyilatkozatot:

1) Egyesület, alapítvány, egyházi intézmény, stb. esetén:

Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott
vállalkozási

tevékenységből

alapítványnak/egyházi

származó

intézménynek/stb.

jövedelme
társasági

után

adófizetési

az

egyesületnek/

kötelezettsége

nem

keletkezett.
Dátum
aláírás
/A nyilatkozat aláírója minden esetben arra jogosult személy legyen, pl. egyesület elnöke,
szervezet vezetője, esetleg gazdasági vezető – a szervezet belső szabályzata szerint./

2) Költségvetési szerv esetén:

Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy az eljárás megindítását megelőző naptári évben keletkezett
eredményem után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
Dátum
aláírás
/A nyilatkozat aláírója minden esetben arra jogosult személy legyen, pl. egyesület elnöke,
szervezet vezetője, esetleg gazdasági vezető – a szervezet belső szabályzata szerint./
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5. sz. melléklet Költségmentességre vonatkozó feltételek
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 159. § (1) bek. értelmében
(1) A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni
viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai
érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet.
(2) A költségmentesség az illeték, a díj és az egyéb eljárási költség előlegezése és
viselése alóli teljes vagy részleges mentességet jelenti.
(3) A költségmentesség a kérelem előterjesztésétől kezdve az eljárás egész tartamára és a
végrehajtási

eljárásra

terjed

ki.

Az

ügyfél

által

első

alkalommal

előterjesztett

költségmentesség iránti kérelem benyújtásától a költségmentességről szóló döntés jogerőre
emelkedéséig terjedő időszakban felmerült olyan eljárási költséget, amelynek előlegezése az
ügyfelet terhelné, a hatóság előlegezi.
(4) A költségmentességhez alapul szolgáló feltételeknek az eljárás folyamán történő
bekövetkezése, illetve megváltozása esetén költségmentesség engedélyezhető, illetve az
módosítható vagy visszavonható.
(5)

A

költségmentességet

engedélyező,

a

költségmentesség

módosításáról

és

visszavonásáról szóló végzést a hatóság közli az eljárásban részt vevő azon hatóságokkal,
amelyek eljárása illeték- vagy díjfizetési kötelezettség alá esik.
(6) Az illeték vagy díj tekintetében nem részesíthető költségmentességben az
egyetemleges fizetési kötelezettség alapján fizetésre kötelezett ügyfél, kivéve, ha egyébként
költségmentességben részesült.
(7) Törvény költségmentességet jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet részére is megállapíthat.
(8) Törvény vagy kormányrendelet meghatározhat olyan ügyet, amelyben az ügyfelet
költségmentesség illeti meg. Ilyen esetben – törvény vagy kormányrendelet eltérő
rendelkezése hiányában – az egyéb eljárási költségeket az állam előlegezi és viseli.
A Ket. 153. § (2) bek. szerint eljárási költségek:
1. az eljárási illeték,
2. az igazgatási szolgáltatási díj,
3. az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség (utazási költség, kiesett jövedelem
megtérítése stb.),
4. az anyanyelv használatával kapcsolatos költség (tolmács díja, határozat lefordításának
díja stb.),
5. az ügyfél iratbetekintési jogának gyakorlásával kapcsolatos költség (másolás, nyomtatás,
postázás költsége stb.),

43
6. az ügyfél képviseletében eljáró személy költsége (a törvényes képviselő költsége és
kiesett jövedelmének megtérítése, a meghatalmazott költsége és megbízási díja,
munkadíja, az ügygondnok, kézbesítési ügygondnok költsége és munkadíja),
7. a tanú és a hatósági tanú megjelenésével kapcsolatos költség (utazási költség, a kiesett
jövedelem megtérítése),
8. a

hatósági közvetítő

költsége

(megbízási

díja,

utazási

költsége),

továbbá

a

tevékenységével kapcsolatban indokoltan felmerült kiadás,
9. a szakértői díj és a szakértő költsége,
10. a fordítási költség a 11. § (2) bekezdésében szabályozott eseten kívül,
11. az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevője részéről felmerült levelezési,
dokumentumtovábbítási költség,
12. a végrehajtási költség és a végrehajtási költségátalány,
13. az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség,
14. a helyszíni szemlével, valamint a szakértői tevékenységgel jogszerűen okozott kárért járó
kártalanítás összege,
15. jogszabályban meghatározott, az 1–14. pont alá nem tartozó eljárási költség.

A költségmentességet a kérelem benyújtásával egy időben kell kérni Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei

Kormányhivatal

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi

Főosztályunktól,

a

180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján csatolva az alábbiakat:
-

a saját és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó 30 napnál nem régebbi
munkáltatói jövedelemigazolását, nyugdíjas esetén az utolsó havi nyugdíjszelvény
másolatát, folyószámlára történő utalás esetén az utolsó havi bankszámlakivonatot;

-

saját és a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó munkajövedelemnek
(nyugdíjjövedelemnek) nem minősülő jövedelme (pl.: ösztöndíj, munkanélküli járadék,
stb.) esetén az ezen jövedelemről szóló postai szelvényt, bankszámlakivonatot, egyéb
igazoló dokumentumot

-

ha sem az ügyfélnek, sem a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak nincs
munkáltatója, nem nyugdíjas, valamint egyéb jövedelme sincs, erről a tényről való
nyilatkozat

-

nyilatkozatot arról, hogy ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló
ingatlan tulajdonával rendelkezik (nem számít az 50 %-os tulajdoni hányadot el nem érő
és a 2 millió forint értéket meg nem haladó egyéb tulajdoni részesedés, legfeljebb 1
ingatlan tekintetében);

-

az Önnel egy háztartásban élő közeli hozzátartozónak 30 napnál nem régebbi
munkáltatói

jövedelemigazolását,

utolsó

havi

nyugdíjszelvényét,

vagy

egyéb,
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munka/nyugdíjjövedelemnek nem minősülő jövedelmének (ösztöndíj, munkanélküli
járadék, stb.) igazolására alkalmas dokumentumot (postai szelvény, bankszámlakivonat,
stb), vagy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem él Önnel egy háztartásban közeli
hozzátartozó;
-

amennyiben Ön részesül rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában,
ápolási díjban, vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel; pénzellátásban részesülő
hadigondozott, nemzeti gondozott; menekült vagy menedékes - igazolást erre a tényre
vonatkozóan

-

egyéb, különös méltánylást érdemlő körülmény (amelyből az következik, hogy az eljárási
költségek megfizetése az ügyfél és az általa eltartottak létfenntartását veszélyezteti)
közlése, igazolása
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6. sz. melléklet erdőről, erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény hatálya
4. § (1) E törvény hatálya kiterjed:
a) az erdőre, annak élő és élettelen alkotóelemeire, az erdei életközösségre;
b) a külterületen található fásításra;
c) az erdészeti létesítményre;
d) az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületre.
(2) E törvény hatálya nem terjed ki a faállománnyal borított földrészletek közül:
a) az arborétumra;
b) a közparkra;
c) az üzemmel, majorral, elkerített honvédségi objektummal, valamint közüzemi
létesítményekkel azonos földrészleten lévő, 1 hektárnál kisebb, vagy a fák tőnél mért
távolsága szerint átlagosan húsz méternél keskenyebb, fával borított területre;
d) a tanya területére;
e) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával
borított területre;
f) az út, a vasút, töltés, árok, csatorna, valamint az egyéb vonalas műszaki létesítménnyel
azonos földrészleten lévő, 1 hektárnál kisebb, vagy a fák tőnél mért távolsága szerint
átlagosan húsz méternél keskenyebb, fával borított területre;
g) folyó, patak, csatorna medrére vagy a mederben keletkezett zátonyra;
h) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint
létesített ültetvényre;
i) földalatti gomba termesztését szolgáló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényre.
(3) Védett természeti területen lévő erdő esetén e törvény rendelkezéseit a természet
védelméről szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

