
 

Ügyfél tájékoztatás a környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárásról 

 

Leírás 

A környezetre jelentős, illetve várhatóan jelentős mértékben hatást gyakorló 

tevékenység megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni. 

A környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálatra kötelezett 

tevékenységnek 

 a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre), élővilágra, a biológiai 

sokféleségre, különös figyelemmel a védett természeti területekre és értékekre, 

valamint a Natura 2000 területekre, épített környezetre, és kulturális örökség 

elemeire, 

 a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, 

településre, éghajlatra, természeti (ökológiai) rendszerre való hatásainak, 

továbbá 

 az előbbi hatások következtében az érintett népesség egészségi állapotában, 

valamint társadalmi, gazdasági helyzetében - különösen életminőségében, 

területhasználata feltételeiben - várható változásoknak 

 az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettségből eredő 

várható hatások  

az egyes esetek sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, 

valamint a tevékenység ennek alapján történő engedélyezhetőségére terjed ki. 

 

A tevékenységnek a fent felsoroltakra gyakorolt hatásainak meghatározását a 

tevékenység egyes szakaszai - telepítés, megvalósítás, felhagyás - szerint 

megkülönböztetve szükséges elvégezni.  

Szükséges 

dokumentumok 

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletben foglalt tartalmi 

követelményeknek megfelelő hatástanulmány 

A kérelem mellé csatolni kell – ha történt előzetes vizsgálat vagy előzetes konzultáció, 

az azt lezáró határozatra vagy az annak során adott vélemény figyelembevételével 

készített hatástanulmányt. 

Amennyiben az előzetes vizsgálat során több alternatíva szerepelt a tervezett 

beruházásra vonatkozóan, a hatásvizsgálatban már egy, a végleges verzióra kell a 

környezeti hatásokat vizsgálni. A hatásterület meghatározását a rendelet 7. számú 

melléklete segíti. 

Az eljárás 

igazgatási 

szolgáltatási díja 

A tevékenységtől függően a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. számú 

melléklete alapján meghatározott eljárási díj 

Ügyintézési idő 

 

Az ügyintézési határidő 2018. január 1-től 105 nap.  

 

Vonatkozó 

jogszabályok 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII törvény, a 

környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet  

 



Hasznos 

tudnivalók 

 

A környezeti hatástanulmány egyes részeit a tartalmi követelményeknek megfelelő 

részszakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és 

tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői 

jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.  

Ha a környezeti hatástanulmány minősített adatot vagy üzleti titoknak minősülő adatot 

tartalmaz, akkor azokat a kérelemhez külön iratban kell csatolni és külön jelezni 

szükséges. A környezetvédelmi hatóság gondoskodik arról, hogy a titok jogosulatlan 

személy illetve a nyilvánosság számára ne váljon megismerhetővé. 

 

  

Az eljárás menete 

 

A környezeti hatásvizsgálati eljárást a környezetvédelmi hatóság a környezethasználó 

kérelmére indítja meg. A kérelemhez mellékelni szükséges a fentebb szereplő 

szükséges dokumentumokat. A kérelmet papír alapon (legalább 2 példányban) és 

elektronikus formátumban is be kell nyújtani. 

 

A nyilvánosság bevonása érdekében a környezetvédelmi hatóság a tervezett 

tevékenységre vonatkozó közleményt juttat el a tevékenység telepítési helye szerinti 

település ill. feltételezetten érintett (hatásterületen lévő) település(ek) jegyzőinek 

közzététel céljából, valamint az engedélyezési eljárás tényét megjelenteti a honlapján 

valamint az ügyfélszolgálati helyiségben. Előbbieken túl közmeghallgatást tart a 

telepítés helye szerinti önkormányzat területén. 

 

A hatóság a benyújtott dokumentációt a szakhatóság bevonásával valamint a 

feladatkörükben érintett szervezetek bevonásával megvizsgálja, szükség esetén 

hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. 

. 

A környezetvédelmi hatóság a rendelkezésére álló egyéb információkat értékeli, illetve 

az általa elvégzett további vizsgálatok és információk eredményeinek 

figyelembevételével határozatban meghozza döntését. 

 

A környezetvédelmi engedély érvényességi ideje legalább öt év. Az érvényességi idő 

lejártakor, amennyiben a környezethasználó a tevékenységét továbbra is folytatni 

kívánja, a tevékenységre vonatkozóan teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot 

kell végezni és azt a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani  

 

Tájékoztatjuk, hogy ha környezethasználathoz más jogszabály által meghatározott 

létesítési, illetve működési engedélyezési eljárás is szükséges, az engedély akkor 

adható meg, ha a környezethasználó környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik.. 

 

Közmeghallgatás 

A környezetvédelmi hatóság az eljárás során a nyilvánosság bevonása érdekében 

közmeghallgatást tart a beruházás helye szerinti önkormányzat hivatalos 

helyiségében. 

A hatóság hangfelvétellel vagy kép- és hangfelvétellel dokumentálja a 

közmeghallgatáson elhangzottakat, azt elektronikus úton közzéteszi.  



Az érintett nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől, valamint a nemzetközi 

környezeti hatásvizsgálati eljárás során kapott, a környezeti hatások értékelése 

szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben 

megvizsgálja. 

 

Nemzetközi 

környezeti 

hatásvizsgálati 

eljárás 

Amennyiben a beruházás kapcsán az országhatáron átterjedő jelentős környezeti 

hatás feltételezhető, vagyis az országhatáron átterjedő környezeti hatások 

vizsgálatáról szóló, 1991. február 26-án, Espooban (Finnország) aláírt és a 148/1999. 

(X. 13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) hatálya 

alá tartozó ügyekben a környezethasználónak a környezetvédelmi hatóság által 

meghatározott határidőig a hatásviselő fél nyelvén vagy angol nyelven is el kell 

készíttetni a környezeti hatástanulmány nemzetközi fejezetének és közérthető 

összefoglalójának fordítását, és azt a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.  

A fordítást akkor kell elkészíttetni, ha a környezetvédelmi hatóság az 

engedélykérelmet a környezeti hatástanulmány, illetve az ahhoz esetlegesen előírt 

hiánypótlás benyújtását közvetlenül követően nem utasítja el. 

 

Jogosultak köre 

 

Az ügyfél nem csak személyesen járhat el. A meghatalmazott képviseleti jogosultságát 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 12.-13. §-aiban 

foglaltak alapján és módon köteles igazolni. 

Jogorvoslati 

lehetőség 

IV.  A határozat ellen – a kézhezvételétől számított – 15 napon belül a Pest Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (1016 

Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályára 3 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. 

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, 

amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.  

A fellebbezési díj az alapeljárási díj 50 %-a.  

 

Linkek 

 

Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR): web.okir.hu 

Szakértői névjegyzék: www.kszgysz.hu  

 

 

http://www.kszgysz.hu/

