
1. MELLÉKLET 
 
Új létesítmény esetében az engedélyezési eljárás az el�zetes vizsgálati szakasszal indul. A 
benyújtandó el�zetes vizsgálati dokumentáció tartalmi követelményeit a 314/2005. (XII.25.) 
Korm.rendelet 4. számú melléklete határozza meg. 
 
Az el�zetes vizsgálat alapján állapítja meg a felügyel�ség, hogy az adott ügyben milyen 
engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges. Amennyiben a tevékenység környezeti 
hatásvizsgálatra és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásra egyaránt kötelezett, a 
környezethasználónak nyilatkoznia kell arról, hogy kéri-e a Korm.rendelet 24. § szerinti 
összevont eljárás alkalmazását. Amennyiben az elérhet� legjobb technikáról rendelkezésre 
álló információk ezt lehet�vé teszik, a felügyel�ség dönt a KHV és EKHE eljárás 
összevonhatóságáról. 
Az el�zetes vizsgálati eljárásban határozza meg a felügyel�ség az engedélyezési eljáráshoz 
benyújtandó kérelem részletes tartalmi követelményeit. 
 
Amennyiben a tevékenység csak egységes környezethasználati engedélyezési eljárásra 
kötelezett, az engedélykérelmi dokumentációt a 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 8. számú 
mellékletének el�írásai szerint kell összeállítani. 
 
A felügyel�ség meglév� tevékenység esetén a környezethasználót az egységes 
környezethasználati engedély els� ízben történ� megszerzése érdekében teljes kör� 
környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi. 
A felülvizsgálat elvégzése során a Kvt-ben meghatározottakon túl a 314/2005. (XII.25.) 
Korm.rendelet el�írásait is alkalmazni kell. 
 

A TELJES KÖR� KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT ÉS AZ EGYSÉGES 
KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI 

KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK ÖSSZEVETÉSE 
 
Közös 
számo-

zás 

A teljes kör� környezetvédelmi felülvizsgálati 
dokumentáció kötelez� tartalma 

Az egységes környezethasználati engedélyhez 
szükséges tartalmi követelmények 

1. 1. Általános adatok1  
1.1. 1.1. A környezetvédelmi felülvizsgálatot (a 

továbbiakban: vizsgálat) végz� neve 
(megnevezése), lakhelye (székhelye), a 
jogosultságát igazoló engedély/okirat száma. 

 

1.2. 1.2. Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye 
(székhelye), a tevékenység végzésére vonatkozó 
engedély száma. 

a) az engedélykér� azonosító adatai 
(KÜJ számmal),  

1.3. 1.3. A telephely(ek) címe, helyrajzi száma, a 
település statisztikai azonosító száma, átnézeti és 
részletes helyszínrajz 

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

1.4.  b) a létesítmény, tevékenység 
telepítési helyének jellemz�i (KTJ 
számmal és létesítmény azonosító 

                                                 
1 A szükséges többletinformációkat vastag, d�lt kiemeléssel jelölve 



számmal) 
1.5. 1.4. A telephely(ek)re vonatkozó engedélyek és 

el�írások felsorolása és bemutatása. 
 

1.6. 1.5. A telephely(ek)en a vizsgálat id�pontjában 
folytatott tevékenységek felsorolása, a TEÁOR-
számok megjelölésével és az alkalmazott 
technológiá(k) rövid leírásával. 

 

1.7. 1.6. A telephely(ek)en az érdekelt által korábban 
(a tevékenység kezdetét�l, de legfeljebb 5 év) 
folytatott tevékenységek bemutatása különös 
tekintettel a környezetre veszélyt jelent� 
tevékenységekre, a bekövetkezett, környezetet 
érint� rendkívüli eseményekkel együtt. 

 

2. 2. A felülvizsgált tevékenységre vonatkozó 
adatok 

 

2.1. 2.1. A létesítmények és a tevékenység részletes 
ismertetése, a tevékenység megkezdésének 
id�pontja, a felhasznált anyagok listája, az 
el�állított termékek listája a mennyiség és az 
összetétel feltüntetésével. 

d) a létesítmény, illetve az ott 
folytatott tevékenység és annak 
jellemz� termelési kapacitása, 
beleértve a telephelyen lév� 
m�szakilag kapcsolódó 
létesítményeket, 
f) a létesítményben, illetve 
technológiában felhasznált, valamint 
az ott el�állított anyagok, illetve 
energia jellemz�i és mennyiségi 
adatai, 

2.2. 2.2. A tevékenység(ekk)el kapcsolatos 
dokumentációk, nyilvántartások, bejelentések, 
hatósági ellen�rzések, engedélyek, határozatok, 
kötelezések ismertetése, bírságok esetében 5 évre 
visszamen�leg. 

 

2.3. 2.3. Föld alatti és felszíni vezetékek, tartályok, 
anyagátfejtések helyének, üzemeltetésének 
ismertetése. 

 

2.4.  e) az alkalmazott elérhet� legjobb 
technika ismertetése 

3. 3. A tevékenység folytatása során bekövetkezett, 
illet�leg jelentkez� környezetterhelés és 
igénybevétel bemutatása 

 



3.1 3.1. Leveg� 
A jellemz� leveg�használatok ismertetése 
(szell�ztetés, elszívás, energiaszolgáltatási és 
technológiai leveg�igények nagyságának, 
id�tartamának változása). 
A környezeti légtérb�l beszívott és tisztított 
leveg� el�állítását szolgáló berendezések és 
technológiák leírása. 
A légszennyezést okozó technológia részletes 
ismertetése, a szennyezésre hatást gyakorló 
paraméterek és jellemz�k bemutatása. 
A használt leveg� (füstgáz, véggáz) tisztítására 
szolgáló berendezések és hatásfokuk 
ismertetése, valamint a tisztítóberendezésben 
leválasztott anyagok kezelésének és 
elhelyezésének leírása. 
A helyhez kötött pontszer� és diffúz 
légszennyez� források jellemz�inek bemutatása, 
a kibocsátott füstgázok jellemz�inek és a 
leveg�szennyez� komponenseknek az 
ismertetése (b�z is), a megengedett és a 
tényleges emissziók bemutatása és 
összehasonlítása. 
A felülvizsgált tevékenységekkel kapcsolatban 
rendszeresen vagy id�szakosan üzemeltetett 
mozgó légszennyez� források jellemz� 
kibocsátási adatainak leírása, a tevékenységhez 
kapcsolódó szállítás, illetve járm�forgalom 
hatásai. 
A leveg�tisztaság-védelemmel kapcsolatos bels� 
utasítások, intézkedések ismertetése. 
(Amennyiben intézkedési terve van, annak 
ismertetése, és a végrehajtás bemutatása.) 
Be kell mutatni az emisszió terjedését 
(hatásterületét) és a leveg�min�ségre gyakorolt 
hatását. 

g) a létesítmény szennyez� forrásai, 
h) a létesítményb�l származó 
kibocsátások min�ségi és mennyiségi 
jellemz�i, valamint várható környezeti 
hatásai a környezeti elemek 
összességére vonatkozóan, 
i) a létesítményben folytatott 
tevékenység hatásterületének 
meghatározása a szakterületi 
jogszabályok figyelembe-vételével, 
kiemelve az esetleges országhatáron 
átterjed� hatásokat, 

 



 
3.2. 3.2. Víz 

A jellemz� vízhasználatok, vízi munkák és vízi 
létesítmények, illetve az arra jogosító 
engedélyek és az engedélyekt�l való eltérések 
ismertetése. 
A friss víz beszerzésére, felhasználására, a 
használt vizek elhelyezésére vonatkozó 
statisztikai adatszolgáltatások bemutatása. A 
technológiai vízigények kielégítésének, a 
tevékenység biztonságos végzéséhez tartozó 
vízigénybevételeknek (vízszintsüllyesztés, 
víztelenítés) és a vízforgalmi diagramnak a 
bemutatása. 
Az ivóvízbeszerzés, ivóvízellátás, a kommunális 
és technológiai célú felhasználás bemutatása. 
A vízkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 
évre visszamen�leg. 
A szennyvízkeletkezések helyének, a 
szennyvizek mennyiségi és min�ségi adatainak 
bemutatása a technológiai leírások alapján. 
A szennyvíz összegy�jtésére, tisztítására és a 
tisztított (vagy tisztítatlan) szennyvíz 
kibocsátására, elhelyezésére vonatkozó adatok, 
az ipari és egyéb szennyvízcsatornák, a 
szennyvíztisztító telep jellemz�i, továbbá az 
iszapkezelés, iszapmin�ség és -elhelyezés 
adatainak ismertetése. 
A csapadékvízrendszer bemutatása (akár 
egyesített, akár elválasztó rendszer� a 
csatornahálózat). 
A vízkészletekre gyakorolt hatásokat vizsgáló 
(hatósági határozattal el�írt) monitoring rendszer 
adatainak és m�ködési tapasztalatainak 
bemutatása, beleértve mind a vízkivételek, mind 
a szennyvízbevezetések hatásának vizsgálatát, 
hatásterületének meghatározását, értékelését. 
A felszíni és felszín alatti vízszennyezések 
bemutatása, az elhárításukra tett intézkedések és 
azok eredményeinek ismertetése. 
A vízvédelemmel kapcsolatos bels� utasítások, 
intézkedési tervek, a végrehajtásuk tárgyi és 
személyi feltételeinek ismertetése. 

g) a létesítmény szennyez� forrásai, 
h) a létesítményb�l származó 
kibocsátások min�ségi és mennyiségi 
jellemz�i, valamint várható környezeti 
hatásai a környezeti elemek 
összességére vonatkozóan, 
i) a létesítményben folytatott 
tevékenység hatásterületének 
meghatározása a szakterületi 
jogszabályok figyelembevételével, 
kiemelve az esetleges országhatáron 
átterjed� hatásokat, 

3.3. 3.3. Hulladék 
A hulladékképz�déssel járó technológiák és 
tevékenységek bemutatása, technológiai 
folyamatábrák készítése. 
A technológia és tevékenység során felhasznált 
anyagok megnevezése, éves felhasznált 
mennyiségük. Anyagmérlegek készítése a 

g) a létesítmény szennyez� forrásai, 
h) a létesítményb�l származó 
kibocsátások min�ségi és mennyiségi 
jellemz�i, valamint várható környezeti 
hatásai a környezeti elemek 
összességére vonatkozóan, 



hulladék keletkezésével járó technológiákról. 
A tevékenységb�l keletkez� összes hulladék 
16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerinti 
megnevezése, mennyisége, EWC kódszáma 
(veszélyes hulladékok esetében azok 
veszélyességi jellemz�it is meg kell adni) 
technológiánkénti és tevékenységenkénti 
bontásban. 
A hulladékok gy�jtési módjának ismertetése. 
A hulladékok telephelyen belül történ� 
kezelésének, tárolásának, az ezeket megvalósító 
létesítmények és technológiák részletes 
ismertetése, beleértve azok m�szaki és 
környezetvédelmi jellemz�it. 
A telephelyr�l kiszállított (export is) hulladékok 
fajtánkénti ismertetése és mennyisége. A 
hulladékot szállító, átvev� szervezet azonosító 
adatai, a hulladékszállítás folyamatának 
(eszköze, módja, útvonala) ismertetése. 
A hulladékgazdálkodási terv, a keletkez� 
hulladékok mennyiségének és környezeti 
veszélyességének csökkentésére tett 
intézkedések ismertetése. 
Más szervezett�l átvett (import is) hulladékok 
min�ségi összetételének, mennyiségének és 
származási helyének (átadó azonosító adatai), 
valamint kezelésének ismertetése. 
A begy�jtéssel átvett hulladékok min�ségi 
összetételének, mennyiségének és származási 
helyének (átadó azonosító adatai), valamint 
kezelésének ismertetése. 

3.4. 3.4. Talaj 
A terület-igénybevétel és a területhasználat 
megváltozásának adatai. 
A talaj jellemzése a multifunkcionális 
tulajdonságai alapján, különös tekintettel a 
változásokra (vegyi anyagok, hulladékok stb.). 
A tevékenységb�l származó talajszennyezések 
és megszüntetési lehet�ségeinek bemutatása. 
Prioritási intézkedési tervek készítése. 
Remediációs megoldások bemutatása 

g) a létesítmény szennyez� forrásai, 
h) a létesítményb�l származó 
kibocsátások min�ségi és mennyiségi 
jellemz�i, valamint várható környezeti 
hatásai a környezeti elemek 
összességére vonatkozóan, 
i) a létesítményben folytatott 
tevékenység hatásterületének 
meghatározása a szakterületi 
jogszabályok figyelembevételével, 
kiemelve az esetleges országhatáron 
átterjed� hatásokat, 

 



 
3.5. 3.5. Zaj és rezgés 

A tevékenység hatásterületének meghatározása 
zaj- és rezgésvédelmi szempontból, feltüntetve 
és megnevezve a védend� objektumokat, 
védend�nek kijelölt területeket. 
A zaj/rezgésforrások leírása, a tényleges 
terhelési helyzet meghatározása, 
összehasonlítása a határértékekkel. 

h) a létesítményb�l származó 
kibocsátások min�ségi és mennyiségi 
jellemz�i, valamint várható környezeti 
hatásai a környezeti elemek 
összességére vonatkozóan, 
i) a létesítményben folytatott 
tevékenység hatásterületének 
meghatározása a szakterületi 
jogszabályok figyelembevételével,  

3.6.  Az él�világra vonatkozó környezetterhelés és 
igénybevétel bemutatása 
A területhasználattal érintett életközösségek 
(növény- és állattársulások) felmérése és annak a 
természetes, eredeti állapothoz, vagy 
környezetében lév�, a tevékenységgel nem 
érintett területekhez való viszonyítása. 
A tevékenység következtében történ� 
igénybevétel módjának, mértékének 
megállapítása. A biológiailag aktív felületek 
meghatározása. 
A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben 
reagáló indikátor szervezetek megjelölése. 
Az eddigi károsodás mértékének meghatározása. 

h) a létesítményb�l származó 
kibocsátások min�ségi és mennyiségi 
jellemz�i, valamint várható környezeti 
hatásai a környezeti elemek 
összességére vonatkozóan, 
i) a létesítményben folytatott 
tevékenység hatásterületének 
meghatározása a szakterületi 
jogszabályok figyelembevételével, 
kiemelve az esetleges országhatáron 
átterjed� hatásokat, 

3.7.  h) a létesítményb�l származó 
kibocsátások ……….. várható 
környezeti hatásai a környezeti 
elemek összességére vonatkozóan 

4. 4. Rendkívüli események 
A rendkívüli esemény, illetve üzemzavar miatt a 
környezetbe került vagy kerül� szennyez� 
anyagok, valamint hulladékok min�ségének és 
mennyiségének meghatározása környezeti 
elemenként. 
A megel�zés és a környezetszennyezés 
elhárítása érdekében teend� intézkedések, 
haváriatervek, kárelhárítási tervek bemutatása. 

l) minden olyan intézkedést, amely 
…., a biztonságot, ….. szolgálják, 
különös tekintettel a 17. §-ban 
meghatározott követelmények 
teljesülésére, 

5. 5. Összefoglaló értékelés, javaslatok 
A környezetre gyakorolt hatás értékelése, 
bemutatva a környezeti kockázatot is. 
Környezetvédelmi engedéllyel rendelkez� 
tevékenység esetén az engedélykérelemhez 
elkészített tanulmányok hatás-el�rejelzéseinek 
összevetése a bekövetkezett hatásokkal. 
A felülvizsgálat és a korábbi vizsgálatok 
eredményei, illetve határozatok alapján meg kell 
határozni azokat a lehetséges intézkedéseket, 
amelyekkel az érdekelt a veszélyeztetés mértékét 
csökkentheti, illetve a környezetszennyezés 
megszüntetése érdekében, vagy a környezet 

j) a létesítményb�l származó 
kibocsátás megel�zésére, vagy 
amennyiben a megel�zés nem 
lehetséges, a kibocsátás csökkentésére 
szolgáló technológiai eljárások és 
egyéb m�szaki megoldások, valamint 
ezeknek a mindenkori elérhet� 
legjobb technikának való megfelelése, 
k) szükség esetén a hulladék 
keletkezésének megel�zésére, a 
keletkezett hulladék hasznosítására, 
valamint a nem hasznosítható hulladék 
környezetszennyezést, illetve -



terhelhet�ségének figyelembevételével annak 
elfogadható mérték�re való csökkentését érheti 
el. 
Ha az engedély nélküli tevékenységet új 
telepítési helyen valósították meg, akkor 
ismertetni kell a telepítés helyén az ökológiai 
viszonyokban és a tájban valószín�síthet� vagy 
bizonyítható változásokat, és az esetleges káros 
hatások ellensúlyozására bevezetett 
intézkedéseket. 
Javaslatot kell adni a szükséges 
beavatkozásokra, átalakításokra, ezek 
sürg�sségére, id�beli ütemezésére. 

károsítást kizáró módon történ� 
ártalmatlanítására szolgáló 
megoldások, 
l) minden olyan intézkedést, amely az 
energiahatékonyságot, a biztonságot, 
a szennyezések megel�zését, illetve 
csökkentését szolgálják, különös 
tekintettel a 17. §-ban meghatározott 
követelmények teljesülésére, 
 

6. Kiemelten kell foglalkozni a 
környezetszennyezésre, -veszélyeztetésre utaló 
jelenségekkel, és szükség esetén javaslatot kell 
tenni az érintett terület feltárására, az észlel�, 
megfigyel� rendszer kialakítására. 

m) a létesítményb�l származó 
kibocsátások mérésére (monitoring), 
folyamatos ellen�rzésére szolgáló 
módszerek, intézkedések. 

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

  Azon létesítmények esetében, 
amelyekre nem vonatkozik az 1999. 
évi LXXIV. törvény, mellékelniük kell 
az üzembiztonságra vonatkozó és 
havária esetén megteend� 
intézkedések bemutatását. 

  A 20. § (3) bekezdés esetében a külön 
jogszabályokban meghatározott 
engedélyek iránti kérelem tartalmi 
követelményeit. 

 


