
Környezetvédelem – Összevont környezeti 
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 
eljárás 

Hatáskörrel
rendelkező szervezet

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Illetékesség Nógrád megye

Ügyintézés helye

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Környezetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi Osztály 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

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

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

- kérelem,
- dokumentáció,
- befizetésről szóló bizonylat

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

A környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatósági  eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2.
§ (3) bekezdés szerint a 2–4. mellékletben meghatározott igazgatási
szolgáltatási díj összegének 75-75%-a.

Ügyintézési határidő 130 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

 Az  összevont  eljárást  a  környezetvédelmi  hatóság  a
környezethasználó – az előzetes vizsgálatot lezáró határozat, vagy ha
történt előzetes konzultáció, az annak során adott vélemény, továbbá
az  alábbiakban  részletezettek  figyelembevételével  elkészített  –
kérelmére indítja meg. A környezeti hatástanulmány általános tartalmi
követelményei:  A  helyszíni  vizsgálatokkal  alátámasztott  környezeti
hatástanulmánynak  –  az  előzetes  vizsgálatban  elfogadott  vagy  az
előzetes  konzultációban  lehetségesnek  tartott  változatra
(változatokra)  a  környezetvédelmi  hatóság  által  meghatározott
mélységben és részletezettségben – a következőket kell tartalmaznia:

1. Az előzmények összefoglalása, különösen

a) a környezetvédelmi hatóság és a szakhatóságok állásfoglalásai, a
nyilvánosság  észrevételei  az  előzetes  vizsgálatban,  vagy  a
környezetvédelmi  hatóság  véleménye  és  a  közigazgatási  szervek,
valamint a nyilvánosság észrevételei az előzetes konzultációban; 

https://epapir.gov.hu/


b) a környezeti hatástanulmány kidolgozásának menete; 

c) a környezethasználó által korábban számba vett fő változatok és
azoknak a fő okoknak a megjelölése, amelyek e korábbi változatok
közüli  választását  –  figyelembe  véve  a  környezeti  hatásokat  –
indokolták.

2. A tervezett tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket  és
létesítményeket  is  –  számba  vett  változatainak  részletes  leírása,
különösen  a)  az  előzetes  vizsgálathoz  vagy  az  előzetes
konzultációhoz benyújtott dokumentáció szerinti alapadatok [4. számú
melléklet  1.  b)  pontja]  részletezése  –  megjelölve  azt,  ha  az  ott
leírtakhoz képest változás történt –, valamint az alapadatokon kívül a
következők bemutatása:

aa)  a  telepítési  hely  környezetében működő veszélyes  anyagokkal
foglalkozó  üzemek  tevékenységének  ismertetése,  jellemzése,  az
ezekkel  való  esetleges  kapcsolatok  bemutatása  (különösen
technológiai, közmű-, szolgáltatási kapcsolat), 

ab) a természeti katasztrófáknak (különösen földrengések, vízkárok)
való kitettség bemutatása. 

b) az egyes hatótényezők részletezése 

ba)  a  hatótényező  jellege,  nagysága,  időbeli  változása,  térbeli
kiterjedése, 

bb) a hatótényező a tevékenység mely szakaszában jelenik meg, s az
adott  szakaszon  belül  a  tevékenység  mely  részéhez  rendelhető
hozzá, mely környezeti elemeket érinti; 

c)  az  esetlegesen  környezetterhelést  okozó  balesetek,
meghibásodások lehetőségei, az ebből származó hatótényezők

d) a környezethasználó tevékenységétől független, potenciális külső
kiváltó  okok  és  az  ezekből  származó  hatótényezők  bemutatása,
különösen:

da)  a  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzemekre  visszavezethető
okok,  amelyek  kiválthatják  vagy  fokozhatják  a  hatótényezők
kockázatát, illetve hatásait, 

db)  a  természeti  katasztrófákra  (különösen  földrengések,  vízkárok)
visszavezethető  okok,  amelyek  kiválthatják  vagy  fokozhatják  a
hatótényezők kockázatát, illetve hatásait. 

e)  a  telepítés,  működés és  felhagyás  során  keletkező maradékok,
hulladékok,  a  környezeti  elemeket  érintő  kibocsátások  típusa  és
mennyisége; 



f) a megalapozó információk bemutatása. 

3. A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása

a) A hatótényezők kiváltotta hatásfolyamatokat környezeti elemenként
külön-külön és környezeti rendszerként összességükben is elemezni
kell. Fel kell tárni a közvetetten érvényesülő hatásfolyamatokat is. 

b)  A  hatásterületek  kiterjedését  a  7.  mellékletében  foglaltaknak
megfelelően kell meghatározni, és térképen is be kell mutatni. 

c)  A  hatásterületnek  a  tevékenység  megvalósítása  nélkül  fennálló
környezeti állapotát is le kell írni.

A leírásnak

ca) csak azokra a tényezőkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a
tevékenység miatt várható változásokkal való összevetésnél szükség
van;  cb)  a  környezeti  állapot  –  a  tevékenység  megvalósításától
független  –  várható  változását  is  tartalmazni  kell,  amennyiben  a
rendelkezésre álló adatok ezt lehetővé teszik; 

cc) új telepítés esetén tartalmaznia kell

cca)  a  telepítés  helyeként  kiválasztott  terület  jelenlegi  állapotának
ismertetését, különösen a természeti és épített környezet értékei, a
tájkép  és  a  tájhasználat,  a  tájszerkezet  és  a  táj  jellegének
bemutatását,  ccb)  a  terület  környezet-,  természet-  és  tájvédelmi
funkcióinak elemzését. 

d) Éghajlatvédelmi szempontok szerint

da)  be  kell  mutatni,  hogy  a  tervezett  tevékenység  számba  vett
változatai  milyen  mértékben  érzékenyek  az  éghajlatváltozással
összefüggő  hatásokra,  jelentős  érzékenység  esetén  részletes
adatokkal alátámasztottan; 

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozóan a telepítési
hely  és  a  feltételezhető  hatásterületen  jellemző  természeti
veszélyforrásoknak való kitettséget, legalább az elmúlt harminc évre
vonatkozó és a klímamodellekből származtatható, jövőbeli,  legalább
harminc évre vonatkozó adatokkal alátámasztva; 

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség
értékelése  az  egyes  éghajlati  tényezők  vonatkozásában  jelentős
értéket mutat, az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozó feltételezhető
hatásokat  elemezni  kell,  a  db)  alpont  szerinti  időtávra  vonatkozó
adatokkal alátámasztva;

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában
kockázatelemzést  kell  készíteni,  és szövegesen értékelni  kell,  hogy
miként  változik  a  kockázat  mértéke  a  db)  pont  szerinti  jövőbeli



időtávra vonatkozóan; 

de)  az  alkalmazkodási  intézkedések  eredményességének  nyomon
követésére vonatkozó javaslatot kell tenni, df) be kell mutatni, hogy a
tervezett  tevékenység  hogyan  hat  a  feltételezhető  hatásterület
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére. 

4. A várható környezeti hatások becslése és értékelése

a) a bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzése az érintett
környezeti  elemek  és  rendszerek  szerint,  különösen  az  alábbi
tényezők figyelembevételével: 

aa)  a  hatás  erőssége,  tartóssága,  visszafordíthatósága,  térbeli
kiterjedése és időbeli eloszlása, kedvező vagy kedvezőtlen mivolta, 

ab) a hatás hozzáadódhat-e más tevékenységek hatásaihoz, 

ac) az érintett környezeti elem vagy rendszer védettsége, környezet-,
természet- vagy tájvédelmi funkcióinak megváltozása, 

ad)  a  településkarakter  (településkép,  településszerkezet)
megváltozása,  ae)  tájkép,  tájhasználat,  tájszerkezet,  tájjelleg
megváltozása, 

af)  a  veszélyeztetett  vagy  várhatóan  károsodó,  megsemmisülő
természeti és épített környezet értékeinek, rendszereinek, valamint a
tájjelleget meghatározó tájelemek ritkasága, pótolhatósága, 

ag)  a  veszélyeztetett  vagy  várhatóan  károsodó,  megsemmisülő
természeti erőforrások pótolhatósága, 

ah)  a  vizeket  érő  hatások  következtében  a  vizek  –  a  vízgyűjtő-
gazdálkodás  egyes  szabályairól  szóló  kormányrendelet  szerinti
vízgyűjtő-gazdálkodási  tervben  meghatározott  –  állapotában
bekövetkező  változás  értékelése,  valamint  a  tervben  az  érintett
víztestekre és védett területekre meghatározott környezeti célkitűzés
elérésének ütemezése; ai) a környezetkárosodás, környezetterhelés
hatásai elkerülésének, mérséklésének lehetőségei, 

aj)  a  vizekbe  történő  beavatkozással  járó  tevékenység  esetén  a
költség-haszon  elemzéssel  alátámasztott,  kiválasztott  legjobb
környezeti megoldás bemutatása, 

ak)  az  üvegházhatású  gázok  várható  kibocsátásának  –  éves  és
tonnában meghatározott – bemutatása számításokkal alátámasztva, 

al)  az  olyan,  lehetséges  alkalmazkodási  intézkedések,  valamint  az
üvegházhatású  gázok  kibocsátásának  csökkentését,  illetve
ellentételezését  szolgáló  intézkedések  bemutatása,  amelyek
éghajlati,  ökológiai  és  környezeti  szempontból  hasznosak,  továbbá



megvalósításuk nem jár aránytalanul magas költséggel, 

am) annak számításokkal alátámasztott bemutatása, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az üvegházhatású gázok megkötését vagy
növényzet általi elnyelését; 

b) ha a környezetállapot változása a lakosság egészségi állapotának
kedvezőtlen  megváltozását  okozhatja,  akkor  a  környezet-
egészségügyi hatások ismertetésekor meg kell adni különösen 

ba) a hatásterületen élő lakosság számát, korösszetételét, mortalitási
és morbiditási adataik értékelését, a hatásokra érzékeny csoportjait, 

bb)  a  lakosságot  érő  környezetterhelés  becslését  alapul  véve  az
érintettek  egészségi  állapotára  gyakorolt  rövid  és  hosszú  távú
hatások ismertetését, 

bc) amennyire számszerűsíthető, az egészségi kockázat mértékét, 

bd)  az  egészségkárosodás  elkerülésének,  mérséklésének,  az
egészségi  kockázat  elfogadható  mértékűre  való  csökkentésének
lehetőségeit; 

c)  a  környezet  állapotának  változása  miatt  várható  közvetlen
gazdasági  és  társadalmi  következmények  becslése,  amennyiben
lehetséges, különösen:

ca) a bekövetkező károk és felmerülő költségek, 

cb)  a  hatásterületek  használatának  és  használhatóságának
megváltozása, és az ennek következtében esetleg beálló életminőség
és életmódbeli változások, 

d)  baleset-,  üzemzavar-kockázat  mértékének  bemutatása,  különös
tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára;

e)  az  ipari  baleseteknek  és  a  természeti  katasztrófáknak  való
kitettségből eredő várható hatások bemutatása. 

5. Ha a 12–15. § szerinti  eljárás megindult,  akkor külön fejezetben
összefüggően  kell  ismertetni  az  országhatáron átterjedő környezeti
hatások vizsgálatát, különösen

a)  a  hatásviselő  fél  és  nyilvánossága  által  adott  észrevételek
figyelembevételének módját; 

b)  az  országhatáron  túli  hatásokat  kiváltó  hatótényezőket,  illetve
eseményeket; 

c) az országhatáron átterjedő hatásfolyamatokat;

d) e hatásfolyamatokra érzékeny hatásviselőket, a hatásviselő fél által
közölt  adatokat  is  alapul  véve,  valamint  azok  várható



állapotváltozásait;

e) az országhatáron túli hatásterületek lehatárolását;

f)  az  országhatáron  túli  hatásokat  megelőző  vagy  elfogadható
mértékűre  csökkentő  intézkedéseket,  nyomon  követésükhöz,
ellenőrzésükhöz szükséges utólagos méréseket és megfigyeléseket; 

g) a felhasznált adatok forrását és a vizsgálati módokat. 

6. Környezetvédelmi intézkedések

a)  a  lehetséges  igénybevettséget,  szennyezettséget  és  károsítást
megelőző,  csökkentő,  kompenzáló,  illetve  elhárító  intézkedések
meghatározása; 

b)  a  környezetet  érő  hatások  mérésének,  elemzésének  módja  a
tevékenység folytatása során; 

c) az utóellenőrzés módja a tevékenység felhagyását követően.

7. Egyéb adatok

a) a környezeti  hatástanulmány összeállításához felhasznált  adatok
forrása,  az  alkalmazott  módszerek,  azok  korlátai  és  alkalmazási
körülményei, az előrejelzések érvényességi határai (valószínűsége),
a tanulmány összeállításához szükséges információkkal kapcsolatban
felmerült nehézségek, bizonytalanságok; 

b)  a  felhasznált  tanulmányok  listája,  a  tanulmányokhoz  való
hozzáférés módja; 

c) azoknak az adatoknak a megjelölése, amelyek törvény értelmében
állam- vagy szolgálati titoknak minősülnek, vagy a környezethasználó
szerint üzleti titkot képeznek;

d)  annak jelzése,  hogy a környezeti  hatástanulmány mely részeire
vonatkoznak a szellemi alkotás védelméhez fűződő jogok.

8. Közérthető összefoglaló

a) a tevékenység lényegének ismertetése; 

b) a hatásfolyamatok és a hatásterületek bemutatása; 

c)  a  környezeti  hatások  –  figyelemmel  a  6.  §  (1)  bekezdésre  –
becslése, értékelése;

d)  a  környezeti  állapotváltozások  által  érintett  emberek  egészségi
állapotában, életminőségében és életmódjában várható változások;

e)  a környezet  és az emberi  egészség védelmére foganatosítandó



intézkedések 

f)  a  lehetséges  igénybevettséget,  zavarást,  veszélyeztetést,
szennyezettséget,  károsítást  és  kipusztítást  elkerülő,  megelőző,
csökkentő, kiegyenlítő intézkedések bemutatása. 

9.  Ha  a  környezeti  hatásvizsgálatra  erdő  igénybevételével
járóberuházáshoz vagy tevékenységhez kapcsolódóan kerül sor, és
korábban az erdészeti hatóság igénybevételi vagy elvi igénybevételi
eljárása  nem  került  lefolytatásra,  a  környezeti  hatástanulmányhoz
csatolni kell

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

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

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

d) érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölését
és

e)  a  tervezett  igénybevétel  közérdekkel  való  összhangjának
indokolását.

A  hatásterület  meghatározása  a  környezeti  hatástanulmány
készítésekor

I. Hatásterület típusok

1.  A  közvetlen  hatások  területei:  az  egyes  hatótényezőkhöz
hozzárendelhető területek, amelyek lehetnek

a)  a  földbe,  vízbe,  levegőbe  való  egyes  anyag-  vagy
energiakibocsátások terjedési területei az érintett környezeti elemben,
valamint

b) a föld, víz, élővilág, épített környezet közvetlen igénybevételének, a
tájban várható változások területei.

2.  A  közvetett  hatások  területei:  a  közvetlen  hatások  területein
bekövetkező  környezeti  állapotváltozások  miatt  továbbterjedő
hatásfolyamatok  terjedési  területe  azon  környezeti  elemek  és
rendszerek szerint, amelyeket valamely hatásfolyamat érint.

3. A teljes hatásterület: a közvetlen és közvetett hatások területeinek
együttese.



II. A hatásterület meghatározásának szempontjai

1. A közvetlen hatások területeinek meghatározásához meg kell adni
az érintett környezeti elemek szerint is

a)  a  kibocsátások  terjedési  területeinek  becslését  a  kibocsátás
jellegének,  a  feltételezhető  terjedési  viszonyoknak  és  az  érintett
környezeti  elem  közvetítőképességének  figyelembevételével,
valamint

b) a környezet közvetlen igénybevételének területeit a telepítési hely
változatok és a tervezési adatok szerint.

2. A közvetlen hatások területei azok ahol

a)  a  kibocsátás  még  észlelhető  és  feltehetően  változást  okoz  az
érintett környezeti elem állapotában,

b) a környezet közvetlen igénybevételét tervezik.

E területek közül meg kell nevezni azokat, ahonnan a kibocsátás vagy
igénybevétel  által  kiváltott  hatásfolyamat  más  környezeti  elemen
keresztül feltételezhetően továbbterjedhet.

3. A közvetlen hatások területeit hatótényezőnként és a tevékenység
szakaszainak [6. § (2) bekezdés] megfelelően, valamint az esetleges
meghibásodás vagy baleset hatásterülete szerint is meg kell adni.

4. A közvetett hatások területeinek nagyságát becsléssel, a környezet
állapotának  már  ismert  adatai  és  a  feltételezett  hatásfolyamatokról
való  korábbi  tapasztalatok  és a  tudományos ismeretek alapján,  az
érintett  környezeti  elem  vagy  rendszer  közvetítőképességének  és
érzékenységének figyelembevételével kell megadni.

5.  A teljes  hatásterület  meghatározásakor  azokat  a területeket  kell
figyelembe  venni,  ahol  a  lefolytatott  vizsgálatok  és  előrejelzések
alapján valamely környezeti elemben és rendszerben, közvetve vagy
közvetlenül (negatív vagy pozitív) állapotváltozás várható, megjelölve,
hogy

a) a hatásterület egyes részei mely környezeti elemre és rendszerre
és a tevékenység mely szakaszára vonatkoznak,

b) e részeken belül hogyan változik a hatás erőssége és időtartama,

c) mely területeken összegeződnek különféle hatások.

Az  egységes  környezethasználati  engedély  iránti  kérelem  tartalmi
követelményei:

A)

Az  engedély  iránti  kérelemnek  mindenképpen  tartalmaznia  kell  az



alábbiak részletes ismertetését:

a) az engedélykérő azonosító adatai (KÜJ számmal),

b)  a  létesítmény,  tevékenység  telepítési  helyének  jellemzői  (KTJ
számmal és létesítmény azonosító számmal), állapota,

c) a létesítmény által  igénybe vett  terület helyszínrajza a kibocsátó
források  bejelölésével,  egységes  országos  vetületi  rendszer  (EOV)
koordináták feltüntetésével,

d)  a  létesítmény,  illetve  az  ott  folytatott  tevékenység  és  annak
jellemző  termelési  kapacitása,  beleértve  a  telephelyen  lévő
műszakilag kapcsolódó létesítményeket,

e) az alkalmazott elérhető legjobb technika ismertetése,

f) a létesítményben, illetve technológiában felhasznált, valamint az ott
előállított anyagok, illetve energia jellemzői és mennyiségi adatai,

g) a létesítmény kibocsátásainak forrásai,

h) a létesítményből származó kibocsátások minőségi és mennyiségi
jellemzői,  valamint  várható  környezeti  hatásai  a  környezeti  elemek
összességére vonatkozóan,

i) a létesítményben folytatott tevékenység hatásterületének

meghatározása  a  szakterületi  jogszabályok  figyelembevételével,
kiemelve az esetleges országhatáron átterjedő hatásokat,

j)  a  létesítményből  származó kibocsátás  megelőzésére,  vagy ha a
megelőzés  nem  lehetséges,  a  kibocsátás  csökkentésére  szolgáló
technológiai  eljárások  és  egyéb  műszaki  megoldások,  valamint
ezeknek a mindenkori elérhető legjobb technikának való megfelelése,

k)  a hulladék keletkezésének megelőzésére,  valamint  a keletkezett
hulladék  újrahasználatra  való  előkészítésére,  újrafeldolgozására  és
újrahasznosítására,  valamint  a  nem  hasznosítható  hulladék
környezetszennyezést,  illetve  -károsítást  kizáró  módon  történő
ártalmatlanítására szolgáló megoldás,

l)  minden  olyan  intézkedést,  amely  az  energiahatékonyságot,  a
biztonságot,  a  szennyezések  megelőzését,  illetve  csökkentését
szolgálják,  különös  tekintettel  a  17.  §-ban  meghatározott
követelmények teljesülésére,

m) a létesítményből  származó kibocsátások mérésére (monitoring),
folyamatos ellenőrzésére szolgáló módszerek, intézkedések,

n)  a  technológiáknak,  technikáknak  és  intézkedéseknek  az
engedélykérő által tanulmányozott főbb alternatíváira vonatkozó rövid



leírása,

o)  biztosítékadási  és  céltartalék  képzéssel  kapcsolatos,  külön
jogszabályban meghatározott adatokat.

p) alapállapot-jelentés,

q) a 20. § (8) bekezdésében foglaltak esetén az eltérés indokolása.

B)

Azon  létesítmények  esetében,  amelyekre  nem  vonatkozik  a
katasztrófák  elleni  védekezés  irányításáról,  szervezetéről  és  a
veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos  balesetek  elleni
védekezésről  szóló  1999.  évi  LXXIV.  törvény,  mellékelniük  kell  az
üzembiztonságra  vonatkozó  és  havária  esetén  megteendő
intézkedések bemutatását.

C)

A  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes  környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20.
§  (3)  bekezdés  esetében  a  külön  jogszabályokban  meghatározott
engedélyek iránti kérelem tartalmi követelményeit.

D)

Ha az egységes környezethasználati  engedélyezései  eljárásra erdő
igénybevételével  járó  beruházáshoz  vagy  tevékenységhez
kapcsolódóan  kerül  sor,  és  korábban  az  erdészeti  hatóság
igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljárása nem került lefolytatásra,
a kérelemhez csatolni kell 

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

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

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

d) érintettség esetén a csereerdősítésre tervezett terület megjelölését
és

e)  a  tervezett  igénybevétel  közérdekkel  való  összhangjának
indokolását.

A környezetvédelmi hatóság az összes adat ismeretében határoz és



a) megadja az egységes környezethasználati engedélyt,

b) elutasítja a kérelmet.

A  környezetvédelmi  hatóság  az  egységes  környezethasználati
engedélyt 5 évre adja ki,

a)  ha az engedély  kiadását  megelőző  3 évben a létesítmény nem
megfelelő  működése  következtében  a  környezetre  káros  hatású
esemény, környezetveszélyeztetés- vagy szennyezés történt;

b) ha a tevékenységet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.
(VII. 18.) Korm. rendelet szerinti, felszín alatti vízbázis hidrogeológiai
védőövezete „B” védőzónájában vagy azon belül kívánják folytatni;

c) ha a környezethasználó ezt kérelmezi;

d)  ha  a  tevékenység  olyan  technológiát  alkalmaz,  amelynek
környezetre gyakorolt hatása a megkezdés előtt csak számításokkal
becsülhető; vagy

e) új tevékenység első alkalommal történő engedélyezése esetén.

Az  engedélyben  foglalt  követelményeket  és  előírásokat  legalább
ötévente a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi  LIII.  tv.-nek  a  környezetvédelmi  felülvizsgálatra  vonatkozó
szabályai  szerint  felül  kell  vizsgálni.  A  felülvizsgálati  eljárás
ügyintézési határideje 65 nap.

A  környezetvédelmi  hatóság  a  felülvizsgálat  eredményeképpen  a
következő döntéseket hozhatja:

a)  kiadja  vagy  módosítja  a  tevékenység  további  gyakorlásához
szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy

b) az engedélyt  visszavonja vagy a kérelmet elutasítja,  és szükség
esetén  meghatározza  a  tevékenység  felhagyására  vonatkozó
kötelezettségeket.

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

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

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



Jogszabálykereső: http://njt.hu/ 

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. 

http://njt.hu/
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