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Ügyfélfogadási  idő:  hétfő  és  péntek  8:00-12:00,  szerda  8:00-12:00,
13:00-16:00

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

- kérelem,
- dokumentáció,
- befizetési bizonylat

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

A környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások
igazgatási  szolgáltatási  díjairól  szóló  14/2015.  (III.  31.)  FM
rendeletben meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díj:
- 1. melléklet 35. pontja: 250 000 Ft

Ügyintézési határidő 45 nap

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának módja

Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti
ügyfelek  kizárólag  elektronikus  úton  nyújthatják  be  az  engedély
kérelmüket  az  e-Papír  (https://epapir.gov.hu/)  ingyenes,  hitelesített
üzenetküldő alkalmazás útján. 

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Kötelező előzetes vizsgálatot végezni:

Ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását  tervezi,
amely  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes
környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.
25.) Korm. rendelet

a) 3. számú mellékletében szerepel, vagy

b) 2. és 3. számú mellékletében egyaránt szerepel,

c)  összetartozó  tevékenységnek  minősül  és  a  2/A.  §-ban
meghatározott eljárás lefolytatására nem került sor.

Lehetőség van az előzetes vizsgálatra:

Ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását  tervezi,
amely  megfelel  a  Korm.  rendelet  3.  számú mellékletében  szereplő
tevékenységnek,  azonban  az  abban  meghatározott  küszöbértéket
nem éri el, vagy az ott szereplő kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy
a tevékenység nem tartozik a Korm. rendelet 2. számú mellékletébe.

A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást kérelemre
indítja  meg,  melyhez  csatolni  kell  az  előzetes  vizsgálati

https://epapir.gov.hu/


dokumentációt. 

Az  előzetes  vizsgálati  dokumentáció  egyes  részeit  a  tartalmi
követelményeknek  megfelelő  részszakterületeken  –  a
környezetvédelmi,  természetvédelmi,  vízgazdálkodási  és  tájvédelmi
szakértői  tevékenységről  szóló  jogszabály  alapján  –  szakértői
jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.

A kérelmet és annak mellékleteit elektronikus úton kell benyújtani.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmáról a Korm. rendelet 4.
számú melléklete rendelkezik.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalma

1. Az 1. vagy a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén

a) a tervezett  tevékenység célja,  a  vizekbe történő beavatkozással
járó tevékenység esetében a közérdek bemutatásával együtt;

b)  a  tervezett  tevékenység,  továbbá  ha  vannak  más  ésszerű
telepítési, technológiai vagy egyéb változatai (a továbbiakban együtt:
számításba vett változatok), akkor azok alapadatai:

ba) a tevékenység volumene,

bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható
időpontja  és  időtartama,  a  kapacitás-  kihasználás  tervezett  időbeli
megoszlása,

bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület
használatának  jelenlegi  és  a  település-rendezési  eszközökben
rögzített módja,

bd)  a  tevékenység  megvalósításához  szükséges  létesítmények,
valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye,

be)  a  tervezett  technológia,  vagy  ahol  nem  értelmezhető,  a
tevékenység  megvalósításának  leírása,  ideértve  az
anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását,

bf)  a  tevékenységhez  szükséges  teher-  és  személyszállítás
nagyságrendje,  szállításigényessége,  szolgáltatást  nyújtó
tevékenységnél a szolgáltatást igénybe vevők által keltett jármű- és
személyforgalomé is,

bg)  a  már  tervbe  vett  környezetvédelmi  létesítmények  és
intézkedések,

bh)  a  tevékenység  telepítéséhez,  megvalósításához  és
felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek:

1.  a  telepítés  miatt  megnyitott  bányaüzem,  célkitermelőhely  vagy



lerakóhely  létesítése  és  üzemeltetése,  a  telepítéshez  szükséges
tereprendezés vagy mederkotrás,

2.  a  telepítéshez  és  a  megvalósításhoz  szükséges  szállítás,
raktározás, tárolás, vízrendezés,

3. a megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás,
és szennyvízkezelés,

4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy
vízkivétellel történik,

5. egyéb – a bd)–bg) pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet,

6.  a  telepítést  megelőző  bontási  munkálatok  ismertetése,  az  azok
során keletkező hulladékok és a kezelésükre tervezett intézkedések,
továbbá  az  előbbieknek  az  egyes  környezetielemekre  gyakorolt
hatásának bemutatása;

bi)  Magyarországon  új,  külföldön  már  alkalmazott  technológia
bevezetése esetében külföldi referencia,

bj)  a  ba)–bi)  pont  szerinti  adatok  bizonytalansága,  rendelkezésre
állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és
milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani,

bk)  a  telepítési  hely  lehatárolása  térképen,  megjelölve  a  telepítési
hely  szomszédságában  meglévő  vagy  –  a  településrendezési
tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat,

bl)  a  tevékenység  megvalósítása  szükségessé  teszi-e
területrendezési  tervek  vagy  a  településrendezési  eszközök
módosítását;

bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor
kerül-e  összetartozó  tevékenységnek  minősülő  új  tevékenység
megvalósítására,  és  a  tevékenység  a  telepítési  helyen  vagy  a
szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más
tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3.
számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket;

bn) a vizekbe történő beavatkozással  járó tevékenység társadalmi-
gazdasági előnyeinek bemutatása, költség-haszon elemzés alapján;

c)  a  számításba  vett  változatok  összefüggése  olyan  korábbi,
különösen  terület-  vagy  településfejlesztési,  illetve  rendezési
tervekkel,  infrastruktúra-fejlesztési  döntésekkel  és  természeti
erőforrás  felhasználási  vagy  védelmi  koncepciókkal,  amelyek
befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását;

d)  nyomvonalas  létesítménynél  a  tervezett  nyomvonal
továbbvezetésének  és  távlati  kiépítésének  ismertetése,  és  a



továbbvezetés  tervezése  során  figyelembe  vett  környezeti
szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése;

e)  a  b)  pontban  számításba  vett  változatok  környezetterhelése  és
környezet-igénybevétele  (a  továbbiakban  együtt:  hatótényezők)
várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként
[6.  §  (2)  bekezdés]  elkülönítve,  az  esetlegesen  környezetterhelést
okozó  balesetek  vagy  meghibásodások  előfordulási  lehetőségeire
figyelemmel;

f)  a tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes
környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése,
figyelembe  véve  a  c)  pontban  leírt  befolyásoló  tényezőket  is,
különösen

fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új
telepítésnél  annak  becslése  is,  hogy  a  terület  állapota  és  funkciói
miként  változhatnak  meg  a  telepítés  következtében,  beleértve  az
éghajlatváltozást,

fb) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket
térképen is körül kell határolni,

fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot,
területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok
jellegének  ismeretében  milyen  és  mennyire  jelentős  környezeti
állapotváltozások (hatások) léphetnek fel,

fd) a védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, és a
terület természetvédelmi státuszától függetlenül a védett fajokat érintő
hatások ismertetése,

fe) a tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre)
gyakorolt hatások ismertetése,

ff)  a  felszíni  és  felszín  alatti  víztesteket,  valamint  a  vízgyűjtő-
gazdálkodás  egyes  szabályairól  szóló  kormányrendelet  szerinti,  az
ivóvízkivételre  kijelölt  és  megkülönböztetett  védelem  alatt  álló
területeket érintő hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak
figyelembevételével;

g) az f) pont ff) alpontja alapján azonosított – a vizek állapotromlását
okozó  –  kedvezőtlen  környezeti  hatások  csökkentése  érdekében
javasolt intézkedések;

h) az éghajlatváltozással összefüggésben

ha)  a  b)  pontban  számításba  vett  változatoknak  az
éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó elemzése (a
továbbiakban: érzékenységelemzés),



hb)  a  telepítési  hely  és  a  feltételezhető  hatásterület  kitettségének
értékelése,

hc) az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások
elemzése,

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában
készített kockázatértékelés,

he)  a  tervezett  tevékenységre  vonatkozóan  az  éghajlatváltozás
hatásaihoz való alkalmazkodás bemutatása,

hf) annak bemutatása, hogy a tervezett  tevékenység hogyan hat  a
feltételezhető  hatásterület  éghajlatváltozáshoz  való  alkalmazkodási
képességére;

hg)  az  1.  számú  mellékletbe  tartozó  tevékenységek  esetén
számszerűen be kell mutatni az egyes üvegházhatású gázok várható
éves kibocsátását tonnában kifejezve;

i) a megalapozó információk bemutatása.

2. A csak a 2. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén

a) a létesítmény, tevékenység telepítési helyének jellemzői,

b)  a  tervezett  létesítmény,  illetve  tevékenység  leírása,  beleértve  a
telephelyen lévő műszakilag kapcsolódó létesítményeket,

c)  a  tervezett  létesítmény,  illetve  tevékenység  2.  melléklet  szerinti
besorolása,

d) a létesítmény tervezett termelési kapacitása,

e) az alkalmazandó technikák rövid ismertetése,

f) a létesítmény várható környezeti hatásainak leírása,

g)  a  létesítményben  tervezett  tevékenység  hatásterületének
meghatározása  a  szakterületi  jogszabályok  figyelembevételével,
kiemelve az esetleges országhatáron átterjedő hatásokat,

h)  az  engedélykérő  által  tanulmányozott  főbb  alternatívák  rövid
leírása,

i)  a  nyilvánosság  tájékoztatása  érdekében  esetlegesen  megtett
intézkedések bemutatása és a vélemények összefoglalása,

j) ha a létesítmény a Natura 2000 területre hatással lehet, a hatások
előzetes becslése a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és
élőhelytípusokra gyakorolt hatások figyelembevételével.

3.  Az  1–3.  számú  mellékletbe  tartozó  tevékenységek



dokumentációjának egyéb (közös) követelményei

a) az engedélykérő azonosító adatai;

b)  minősített  adatot,  vagy  a  környezethasználó  szerint  üzleti  titkot
képező  adatot,  így  megjelölve,  elkülönítve  kell  ismertetni  a
dokumentációban és a nyilvánosságra hozandó részben ezeket  az
adatokat  olyan  információkkal  kell  helyettesíteni,  amelyek  a
tevékenység megítélést lehetővé teszik;

c) ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó
anyagok  és  előállítandó  termék  környezetvédelmi  minősítése
korábban már megtörtént, a vonatkozó minősítési okiratot (okiratokat)
csatolni kell;

d)  országhatáron  átterjedő  környezeti  hatás  bekövetkezésének
lehetősége;

e)  ha  az  előzetes  vizsgálatra  erdő  igénybevételével  járó
beruházáshoz  vagy  tevékenységhez  kapcsolódóan  kerül  sor,  és
korábban az erdészeti hatóság igénybevételi vagy elvi igénybevételi
eljárása nem került  lefolytatásra,  az előzetes vizsgálatra vonatkozó
kérelemhez csatolni kell

ea)  a  tervezett  igénybevétellel  érintett  erdő  ingatlan-nyilvántartás
(helység,  fekvés,  helyrajzi  szám,  alrészletjel)  és erdészeti  hatósági
nyilvántartás szerinti  (helység, tagszám, részlet jel)  területazonosító
adatait,

eb)  a  tervezett  igénybevétel  területét  föld-,  illetve  alrészletenként
kéttized hektáros pontossággal,

ec)  az  igénybevételre  tervezett  terület  beazonosítására  alkalmas
legfeljebb 1:10 000 méretarányú helyszínrajzot,

ed)  érintettség  esetén  a  csereerdősítésre  tervezett  terület
megjelölését és

ee)  a  tervezett  igénybevétel  közérdekkel  való  összhangjának
indokolását.

A  környezetvédelmi  hatóság  az  előzetes  vizsgálatot  lezáró
határozatában:

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú
melléklet  figyelembevételével,  hogy  a  tervezett  tevékenység
megvalósításából  származhatnak-e  jelentős  környezeti  hatások,
valamint

aa) jelentős környezeti  hatás feltételezése esetén megállapítja a 6.
számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és
ha  a  tevékenység  2.  számú melléklet  hatálya  alá  is  tartozik,  a  8.



számú melléklet  szerint  az egységes környezethasználati  engedély
iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység
a 2.  számú melléklet  hatálya  alá  is  tartozik,  a  8.  számú melléklet
figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti
kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység
a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról,
hogy  a  tevékenység  mely  egyéb  engedélyek  birtokában  kezdhető
meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott,
megjelöli  azon  változatot  vagy  változatokat,  amelyekkel
kapcsolatosan  a  létesítést  megfelelő  körülmények  között
lehetségesnek tartja;

c)  amennyiben  az  előzetes  vizsgálat  során  a  tevékenység
engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca)  ennek  tényét  rögzíti  és  –  a  cb)  és  cc)  alpontban  foglaltak
kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti
megvalósítására engedély nem adható,

cb)  ha  a  tervezett  tevékenység  a  településrendezési  eszközökkel
nincs  összhangban,  azonban  az  összhang  legkésőbb  a  tervezett
tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem
előterjesztéséig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja,
hogy a kizáró okot a létesítési,  építési  engedély kiadására jogosult
hatóság döntéséig meg kell szüntetni,

cc)  ha  a  tervezett  tevékenység  nemzetgazdasági  szempontból
kiemelt  jelentőségű  közlekedési  infrastruktúra-beruházás
megvalósítása  és  az  a  településrendezési  eszközökkel  nincs
összhangban,  azonban  az  összhang  legkésőbb  a  tervezett
kivitelezési  tevékenység  megkezdéséig  megteremthető,  ezt  a
lehetőséget  rögzíti,  és  előírja,  hogy  a  kizáró  okot  a  tervezett
kivitelezési tevékenység megkezdéséig meg kell szüntetni;

d)  ha  valamely  Natura  2000  területre  jelentős  környezeti  hatás
várható,  a  környezeti  hatástanulmány  tartalmi  követelményeit  az
európai  közösségi  jelentőségű  természetvédelmi  rendeltetésű
területekről  szóló  jogszabályban  a  hatásbecslési  dokumentáció
tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A fenti eljárásokban alkalmazni kell  az eljárási jogszabály „sommás
eljárásra” vonatkozó rendelkezéseit.

Ügytípushoz
kapcsolódó

A környezet védelmének általános szabályairól  szóló 1995. évi LIII.
törvény



jogszabályok
jegyzéke

A  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
A  környezetvédelmi  felülvizsgálat  végzéséhez  szükséges  szakmai
feltételekről  és  a  feljogosítás  módjáról,  valamint  a  felülvizsgálat
dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VII. 4.)
KTM rendelet

A  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet
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Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

-

Időpontfoglalás

Ügyintézővel való egyeztetés alapján

Ügyfélfogadási  idő:  hétfő  és  péntek  8:00-12:00,  szerda  8:00-12:00,
13:00-16:00

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

-

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény ( a
továbbikban:  Ákr.) 5.  §-a alapján az eljárás során ügyfelet megilleti  a
nyilatkozattétel joga, a 35. § (3) bekezdése alapján ügyfél kérelmével a
tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet, valamint a
13. § (1) bekezdése, a 33. § (1) és (4) bekezdése alapján személyesen,
illetve törvényes vagy a 14. §-ban meghatározott módon meghatalmazott
képviselője útján az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését
követően  is  betekinthet  az  eljárás  során  keletkezett  iratba,  arról
másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott
költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre
hitelesít.
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