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Ügyleírások – Környezetvédelem 

 

Ügyfélszolgálat: 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal – 8654 Ságvár, Fő utca 16. 

Kling Gyöngyi ügyfélszolgálati ügyintéző 

Tel: 84/580-022/11 

e-mail: ugyfelszolg@sagvar.hu 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő-Csütörtök: 8.00-12.30, 13.00-15.30,  

Péntek: 8.00- 12.00 

 

1. Fakivágással kapcsolatos ügyek 

Az eljárás indítása: kérelem benyújtása. 

 

Az eljárás indítására jogosultak 
köre: 

természetes vagy jogi személy, egyéb 
szervezet. 

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes 

eljárásban hatvan nap. 

Benyújtandó dokumentumok: Fakivágási engedély kérelem 

Eljáró szerv: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője 

Felettes szerv/jogorvoslat: A jegyző határozata ellen bírósági 

úton van helye jogorvoslatnak. A 
keresetlevelet a közlésétől számított 

harminc napon belül kell 
hivatalunkhoz benyújtani. A 

keresetlevelet – jogi képviselő nélkül 

mailto:jegyzo@sagvar.hu
mailto:ugyfelszolg@sagvar.hu
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eljáró félnek - a Kaposvári 
Törvényszéknek (7400 Kaposvár, 

Bajcsy-Zs. u. 3.) címezve, 
hatóságomnál kell benyújtani 3 

példányban vagy ajánlott 
küldeményként postára adni, vagy a 

jogszabályban meghatározott 
nyomtatványon elektronikusan is 

előterjesztheti. 

Egyéb információk:  Amennyiben úgy véli, hogy az 
ingatlana előtti közterületen 

lévő fa valamilyen módon 
balesetveszélyessé vált, az az 

Ön ingatlanát, vagy a 

közterületen tartózkodók 
biztonságát veszélyeztetheti, 

úgy írásban kérheti a kialakult 
helyzet felülvizsgálatát, illetve a 

szükséges intézkedések 
megtételét. A 

kérelem/bejelentés alapján az 
ügyintéző a helyszínen vizsgálja 

meg a fa állapotát. Amennyiben 
mindezek alapján a 

beadványban foglaltak 
helytállósága igazolást nyer, az 

ügyintéző hivatalból megteszi a 
szükséges intézkedést, erről Önt 

írásban tájékoztatja. 

 Amennyiben a közterületi fás 
szárú növény kivágásának 

igénye nem az előzőek miatti 
okból, hanem egyéni érdek (pl. 

építkezés, behajtó kialakítása, 

stb.) kapcsán merül fel, az 
érintett fás szárú növény 

kivágása érdekében kérelmet 
kell előterjesztenie a Hivatalnál 

(a letölthető nyomtatvány 
felhasználásával). A fakivágási 

engedély iránti kérelem beadása 
illetékmentes. 

 Ha saját tulajdonú ingatlanán 

szándékozik fás szárú növényt 
kivágni, úgy arra engedélyt nem 

kell kérnie. 

 Ha a saját tulajdonú – 
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erdőművelési ágú - ingatlanán 
akar fás szárú növényt kivágni, 

úgy azt engedélyeztetnie kell a 
Somogy Megyei Kormányhivatal 

Erdészeti Igazgatóságával. A 
kérelmében meg kell jelölnie a 

helyrajzi számot, a kivágásra 
szánt fák faját, darabszámát és 

a kitermelt fa becsült köbméter-
mennyiségét. 

 

Vonatkozó jogszabályok:  1995. évi LIII. törvény a 
környezet védelmének általános 
szabályairól 

 1996. évi LIII. törvény a 
természet védelméről 

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

védelméről 

 

2. Panasz parlagfüves ingatlan esetén 

Az eljárás indítása: kérelemre. 

Az eljárás indítására jogosultak 
köre: 

természetes vagy jogi személy, egyéb 
szervezet. 

Ügyintézési határidő: Ügyintézési határidő: sommás 
eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban 
hatvan nap. 

Benyújtandó dokumentumok: Bejelentési nyomtatvány 

Eljáró szerv: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője. 

Felettes szerv/jogorvoslat: Somogy Megyei Kormányhivatal. 

Egyéb információk: Ön, mint ügyfél az erre a célra 
rendszeresített nyomtatvány 

kitöltésével (vagy egyéb írásos 

beadvány formájában) teheti meg 
panaszát. 

A bejelentésnek tartalmaznia kell a 
gyomnövényekkel, parlagfűvel 

szennyezett ingatlan pontos címét, 
lehetőség szerint helyrajzi számát is. 

Amennyiben a bejelentőnek tudomása 



 

4 
 

van az ingatlan tulajdonosának 
személyéről, erről nyilatkoznia kell. A 

bejelentő adatainak zártan történő 
kezelését is kérheti. 

A jegyzőnek belterületi ingatlanok 

esetében van hatásköre eljárni. 

Külterületen fekvő növényvédelmi 
szempontból elhanyagolt 

ingatlanokkal kapcsolatos 
bejelentéseiket a Somogy Megyei 

Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály Földmérési és 

Földügyi Osztályához tehetik meg. 

Az ügyintéző a bejelentés alapján 
helyszíni szemlét tart, melyről 

jegyzőkönyvet készít. 

Amennyiben a helyszíni szemle 
alkalmával megállapítást nyer, hogy a 

belterületi ingatlan (adott év június 
30.-át követően) parlagfűvel fertőzött, 

közérdekű védekezés elrendelésére 
kerül sor.  

Vonatkozó jogszabályok:  1995. évi LIII. törvény a 

környezet védelmének általános 
szabályairól. 

 1996. évi LIII. törvény a 

természet védelméről. 

 2008. évi XLVI. törvény az 
élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről 

 221/2008. (VII. 30.) Korm. 
rendelet az állami, illetve a 
közérdekű védekezés költségei 

megállapításának és 

igénylésének részletes 
szabályairól 

 1990. évi XCIII. törvény az 
illetékekről 
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3. Illegális szemétlerakás 

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖRT 2021. MÁRCIUS 16.-TÓL A 

TERÜLETI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁG 

(SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI, 
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY GYAKOROLJA! 

7400 KAPOSVÁR, PETŐFI TÉR 1-3.  

TEL: 82/795-987 

AZ ILLEGÁLISAN LERAKOTT, ELHAGYOTT HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS 
JELZÉSEK, PANASZBEADVÁNYOK EZEN HATÓSÁG RÉSZÉRE KÜLDENDŐK! 

 

4. Vízgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárás  
(Új kút létesítése, használatba vétele, meglévő kút 

megszüntetése esetén) 

Az eljárás indítása: kérelemre. 

Az eljárás indítására jogosultak 

köre: 

természetes vagy jogi személy, egyéb 

szervezet. 

Ügyintézési határidő: Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 
nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

Benyújtandó dokumentumok: 1. 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni 
lap (ha az érintett ingatlan nem a 
kérelmező tulajdona, akkor a 

tulajdonos hozzájárulása is 
szükséges) 

2. 3 pld. Engedélyezési dokumentáció 
(jogosult tervező készíti, tartalma: 
műszaki leírás, helyszínrajz, az 

engedélyezés feltételei 
teljesülésének igazolása) 

3.  A vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges dokumentáció 
tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 

29.) BM rendelet 2. sz. melléklet 
szerinti dokumentumok, adatok 

Eljáró szerv: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője. 

Felettes szerv/jogorvoslat: Somogy Megyei Kormányhivatal. 

Egyéb információk: Vízgazdálkodási hatósági engedélyt 
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kell kérni kút létesítéséhez, 
használatbavételéhez, 

megszüntetéséhez. 

 A kutak létesítését csak 
kútfúrói engedéllyel rendelkező 

vállalkozó végezheti. Erre 
vonatkozó engedély kérelmet a 

jogszabályban meghatározott 
feltételek alapján a 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Vízügyi Hatóságához, vagy a helyi 

önkormányzat jegyzőjéhez kell 
benyújtani. 

 „A vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 
22.) Korm.rendelet 24.§ alapján a 

települési önkormányzat 
jegyzőjének hatósági 

engedélye szükséges:  

o olyan kút létesítéséhez, 
üzemeltetéséhez, 

fennmaradásához és 
megszüntetéséhez, amely a 

következő feltételeket 
együttesen teljesíti:  

 a vízbázisok, a távlati 
vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények 
védelméről szóló 

kormányrendelet 
szerint kijelölt, kijelölés 

alatt álló, illetve 

előzetesen lehatárolt 
belső, külső és 

hidrogeológiai 
védőidom, védőterület, 

valamint karszt- vagy 
rétegvízkészlet 

igénybevétele, érintése 
nélkül, és 500 m3/év 

vízigénybevétellel 
kizárólag 

talajvízkészlet vagy 
parti szűrésű vízkészlet 

felhasználásával 
üzemel, 
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 épülettel vagy annak 
építésére jogosító 
hatósági határozattal, 

egyszerű bejelentéssel 
rendelkező ingatlanon 

van, és 
magánszemélyek 

részéről a házi 

ivóvízigény és a 
háztartási igények 

kielégítését szolgálja, 
és – 

 nem gazdasági célú 

vízigény. 

 Egyéb esetben az engedélyező 
hatóság a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Vízügyi Hatósága. 

A talajvízkút engedélyezésének 
feltétele: 

 a kitermelt víz használata során 
keletkező szennyvíz a környezetet 

nem veszélyeztető elhelyezése, 
továbbá 

 ivóvízigény kielégítését szolgáló 
kút esetén a közegészségügyi 
követelmények érvényre juttatása. 

A kérelem illetékmentes 

 

Vonatkozó jogszabályok:  „A vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 
22.) Korm. Rendelet 

 „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges dokumentáció 

tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 

29.) BM rendelet 

 „A felszín alatti vízkészletekbe 
történő beavatkozás és a 
vízkútfúrás szakmai 

követelményeiről” szóló 101/2007. 

(XII. 23.) KvVM rendelet 
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5. Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás  
(Engedély nélkül létesített ásott, vert, vagy fúrt kutak esetében) 

Az eljárás indítása: kérelemre. 

Az eljárás indítására jogosultak 
köre: 

természetes vagy jogi személy, egyéb 
szervezet. 

Ügyintézési határidő: Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 
nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

Benyújtandó dokumentumok:  Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek 

hasznosítását, védelmét és kártételeinek 
elhárítását szolgáló tevékenységekre és 

létesítményekre vonatkozó általános 
szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) 

Korm. rendelet szerinti 

vízminőségvizsgálat 
eredményét igazoló dokumentum. 

 Adatlap 
 Helyszínrajz 

 Fényképfelvétel a kútról és 
környezetéről. 

Továbbá fúrt kút esetében: 
 A felszín alatti vízkészletekbe történő 

beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 
követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 

23.) KvVM rendelet 13. § (2) 

bekezdésének való megfelelés igazolása. 

Eljáró szerv: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzője. 

Felettes szerv/jogorvoslat: Somogy Megyei Kormányhivatal. 

Egyéb információk: A hatályos jogi szabályozás – a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 

törvény, valamint a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet – 
alapján a vízjogi létesítési engedély 

nélkül megépített kutakra 
(vízilétesítményekre) az építtetőnek 

vízjogi fennmaradási engedélyt kell 

kérni. 

A rendelkezés szerint az építtető 
(létesítő) mentesül a vízgazdálkodási 
bírság fizetése alól abban az esetben, ha 

a 2018. január 1. napját megelőzően 

engedély nélkül létesített kutakra 
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legkésőbb 2023. december 31-ig 
fennmaradási engedélyt kér. Ugyancsak 

mentesül a bírság alól az a kút, amelyet 
igazoltan 1992. február 15.-ét 

megelőzően létesítettek. (Az ilyen 
kutakra nem fennmaradási engedélyt, 

hanem vízjogi üzemeltetési engedélyt 
kell kérni.) 

A települési önkormányzat 
jegyzőjének engedélye szükséges az 
olyan kút fennmaradásához, amely a 

következő feltételeket együttesen 
teljesíti: 

- a kormányrendelet szerinti védőterület, 
valamint karszt- vagy rétegvízkészlet 
igénybevétele, érintése nélkül, és 500 

m3/év vízigénybevételt meg nem 
haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy 

parti szűrésű vízkészlet felhasználásával 
üzemel, 

- épülettel vagy annak építésére jogosító 
hatósági határozattal, egyszerű 
bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, 

és magánszemélyek részéről a házi 
ivóvízigény és a háztartási igények 

kielégítését szolgálja, és 

- nem gazdasági célú vízigény. 

 Minden egyéb vízilétesítmény esetében 
a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Vízügyi Hatósága dönt az engedélyről. 

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele 

- a kitermelt víz használata során 
keletkező szennyvíznek a környezetet 

nem veszélyeztető módon való 
elhelyezése, 

- a kormányrendelet szerinti 
követelmények maradéktalan teljesítése, 

- a fúrt kút fennmaradásának 
engedélyezése esetén – az illetékes 
vízügyi hatóságnak szakértőként történő 

bevonásával - annak megállapítása, 
hogy a kút nem veszélyezteti a 

vízkészletek védelméhez fűződő 

érdekeket. 
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Vonatkozó jogszabályok:  „A vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V. 
22.) Korm. Rendelet 

 „A vízjogi engedélyezési eljáráshoz 
szükséges dokumentáció 
tartalmáról” szóló 41/2017. (XII. 

29.) BM rendelet 

 „A felszín alatti vízkészletekbe 
történő beavatkozás és a 

vízkútfúrás szakmai 
követelményeiről” szóló 101/2007. 

(XII. 23.) KvVM rendelet 

 

6. Zajkibocsátási határérték meghatározása 

Az eljárás indítása: kérelemre. 

Az eljárás indítására jogosultak 
köre: 

természetes vagy jogi személy, egyéb 
szervezet. 

Ügyintézési határidő: Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 
nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap. 

Benyújtandó dokumentumok: kérelem 

Eljáró szerv: Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője. 

Felettes szerv/jogorvoslat: Somogy Megyei Kormányhivatal. 

Egyéb információk: A környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 
29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése 

alapján a környezeti zajt előidéző üzemi 
vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan 

a tevékenység megkezdése előtt a 

környezeti zaj- és rezgésforrás 
üzemeltetője - a 10.§ (3) bekezdésben 

foglalt kivétellel - köteles a 
környezetvédelmi hatóságtól környezeti 

zajkibocsátási határérték megállapítását 
kérni, és a határérték betartásának 

feltételeit megteremteni. 

A 284/2007.(X.29.) Korm. rend. 
hatálybalépésekor működő üzemi vagy 

szabadidős zajforrások, melyek 
hatásterületén olyan zajtól védendő 

épület vagy terület van, amelyre a 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700284.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0700284.KOR
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környezetvédelmi hatóság korábban nem 
állapított meg határértéket, illetve 

zajkibocsátási határértékkel rendelkező 
olyan üzemi és szabadidős zajforrások 

esetén, ahol a védendő objektumok 
üdülőterületen, különleges területen 

helyezkednek el, a 10. § (1) 
bekezdésben foglalt zajkibocsátási 

határérték iránti kérelmet kell benyújtani 
az üzemeltetőnek a környezetvédelmi 

hatósághoz. 

A környezeti zajforrást üzemeltető (a 
környezeti zajforrásnak minősülő 

tevékenységet végző) a környezeti 
zajforrás területén és hatásterületén 

bekövetkező minden olyan változást, 
amely határérték-túllépést okozhat, 30 

napon belül, külön jogszabályban foglalt 

eljárás szerint (a 93/2007.(XII.18.) 
KvVM rend. 3.sz. melléklete) köteles 

bejelenteni a környezetvédelmi 
hatóságnak. 

Az építési zaj- és rezgésforrás 

működtetésével kapcsolatos előírások 
alapján az építőipari tevékenységre 

zajkibocsátási határérték megállapítását 
nem kell kérni. A 284/2007.(X.29.) 

Korm. rend. 12. §-ában foglaltaknak 
megfelelően az építési munkák ideje 

alatt a kivitelező a külön jogszabály 
szerinti zajterhelési határértékeket 

köteles betartani. A kivitelező felmentést 
is kérhet a külön jogszabály szerinti 

zajterhelési határértékek betartása alól a 
környezetvédelmi hatóságtól a 13.§-ban 

meghatározott esetekben. 

A környezetvédelmi hatóság hivatalból 
indult eljárás keretében állapítja meg a 

zajkibocsátási határértéket, amennyiben 
olyan tények birtokába jut, amelyek a 

kibocsátási határérték megállapítását 
teszik szükségessé. Ebben az esetben az 

üzemeltetőt az eljárás lefolytatásához 

szükséges adatok szolgáltatására 
kötelezi a hatóság. 

A környezetvédelmi hatóság a 
létesítmény zajkibocsátási határértékeit 

a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800027.KVV
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rendelet mellékleteiben előírt terhelési 
határértékek és a hatályos Szabályozási 

Terv és Helyi Építési Szabályzat szerinti 
terület-felhasználás figyelembevételével 

állapítja meg. 

A környezetvédelmi hatóság zaj-, 
illetve rezgésvédelmi bírság 

megfizetésére kötelezheti a zajforrás 
üzemeltetőjét a 284/2007. (XII.28.) 

Korm. rend. 26. § (1) bekezdés (f) 
pontja alapján. 

A települési önkormányzat 

jegyzőjének hatáskörébe tartozó 
zaj- és rezgésvédelmi ügyek: 

A gazdasági tevékenységek statisztikai 
osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének 

létrehozásáról és a 3073/90/EGK tanácsi 
rendelet, valamint egyes meghatározott 

statisztikai területekre vonatkozó EK-
rendeletek módosításáról szóló 

1893/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint: 

41 épületek építése 

42 egyéb építmények építése 

43 speciális szaképítés 

45 gépjármű, motorkerékpár 
kereskedelme, javítása 

46 nagykereskedelem 

47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, 

motorkerékpár) 

55 szálláshely szolgáltatás 

56 vendéglátás 

73 reklám, piackutatás 

81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-

kezelés 

90 alkotó-, művészeti szórakoztató 
tevékenység 

93 sport, szórakoztató, szabadidős 
tevékenység 

továbbá, elsőfokú hatósági jogkört 

gyakorol még a település önkormányzat 
jegyzője az alábbi esetekben: 

 a védendő épületek védendő 
helyiségeinek belső terére előírt 

zajvédelmi követelmények 
teljesítésére vonatkozó ügyekben; 

valamint 
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 a védendő épületek védendő 
helyiségeinek belső terére előírt 
rezgéskövetelmények teljesítésére 

vonatkozó ügyekben: 

1.    valamennyi, az adott épületen 

belüli, illetve 
2.    az adott épületen kívüli rezgésforrás 

okozta rezgésterhelés esetén a 
284/2007. (XII.24.) Korm. rend. 1. 

számú melléklet szerinti 
tevékenységeknél 

Illetékbélyeg: 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 

előírásai alapján az eljárás 
illetékmentes! 

 

Vonatkozó jogszabályok:  1995. évi LIII. törvény a környezet 
védelmének általános szabályairól. 

 1996. évi LIII. törvény a természet 

védelméről. 

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

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

megállapításáról 

 

 

A hivatkozott jogszabályok az alábbi oldalon megismerhetőek: 

https://njt.hu/ 

 

https://njt.hu/

