
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 

1.1 BEVEZETÉS 
 
Az Integrált Szennyezés-megel�zésr�l és csökkentésr�l szóló, 96/61/EK tanácsi irányelvet 
(IPPC1 direktíva) 1999. október 30-ig kellett az Európai Unió tagállamainak nemzeti 
jogrendjükbe átültetniük.  
 
A magyarországi EU jogharmonizációnak és az EU követelményeknek megfelel�en az 
IPPC Irányelv a környezetvédelem általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. törvény 
(Kvt.) módosítása és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes 
szabályait lefektet� 193/2001. (X.19.) Korm.rendelet megalkotása révén épült be a 
magyar jogrendszerbe; majd 2006. január 1-t�l a környezeti hatásvizsgálati eljárásról 
szóló 20/2001. (II.14.) és a 193/2001. (X.19.) Korm.rendeleteket felváltotta a 314/2005. 
(XII.25.) Korm.rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról. 2007. október 31-ig minden üzemeltet�nek (engedélyesnek) 
maradéktalanul teljesítenie kell az egységes környezethasználati engedélyben el�írtakat. 
 
Az IPPC Irányelv kiemelked� jelent�ség� környezetvédelmi irányelv. Célja, a környezetre 
jelent�s hatással bíró tevékenységek olyan egységes engedélyezési rendszerének 
megteremtése, melynek eredményeként a szennyezés megel�zhet�, és amennyiben ez nem 
lehetséges, a lehet� legkisebb mérték�re csökkenthet� a környezet egészének védelme 
céljából.  
 
Az IPPC új, alapvet� követelménye az Elérhet� Legjobb Technika (BAT: Best Available 
Techniques) bevezetése és alkalmazása. A BAT pontos meghatározása a Kvt. 4.§. vb) 
bekezdésben található. 
 
A BAT összefoglalva a következ�ket jelenti: mindazon technikák, beleértve a 
technológiát, a tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást, amelyek elfogadható 
m�szaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatóak, és a 
leghatékonyabbak a környezet egészének magas szint� védelme szempontjából.  
 
Fontos megjegyezni, hogy egy adott létesítmény esetében a BAT nem szükségszer�en az 
alkalmazható legkorszer�bb, hanem gazdaságossági szempontból legésszer�bb, de 
ugyanakkor a környezet védelmét megfelel� szinten biztosító technikákat/technológiákat 
jelenti. A meghatározás figyelembe veszi, hogy a környezet védelme érdekében tett 
intézkedések költségei ne legyenek irreálisan magasak. Ennek megfelel�en a BAT 
ugyanazon ágazat létesítményeire például javasolhat többféle technikát a szennyez�-anyag 
kibocsátás mérséklésére, amely ugyanakkor az adott berendezés esetében az elérhet� 
legjobb technológia. Amennyiben azonban a BAT alkalmazása nem elégséges a 
környezetvédelmi célállapot és a szennyezettségi határértékek betartásához, és emiatt a 
nemzeti vagy a nemzetközi környezetvédelmi el�írások sérülnének, a BAT-nál szigorúbb 
intézkedések is megkövetelhet�ek. 
 
A hatóság egy konkrét technológia alkalmazását nem írhatja el�, a környezethasználónak 
kell (az engedélykérelmi dokumentációban) bemutatnia és igazolnia, hogy az általa 
alkalmazott technika, technológia hogyan viszonyul a BAT követelményekhez. 

                                                 
1 Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC: integrált szennyezés-megel�zés és csökkentés 



 
A 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 9. melléklete tartalmazza azokat a feltételeket, 
melyek alapján az engedélyez� hatóság és az engedélyes (a környezethasználó) egyaránt 
meg tudják határozni, hogy mi tekinthet� BAT-nak.  
Annak érdekében, hogy az engedélyt igényl�k és az engedélyez� hatóság számára a BAT 
meghatározását megkönnyítsék, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium iparági 
útmutatók kiadása mellett döntött. 
 
Ezek az útmutatók a BAT meghatározásához adnak olyan információkat, melyek egyaránt 
segítséget nyújtanak az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 
lefolytatásához, valamint az engedélyben meghatározott követelmények 
megfogalmazásához. 
 
Az útmutató célja egyben az is, hogy szakmai segítséget nyújtson az engedélyt 
kérelmez�k részére az engedélykérelmi dokumentáció összeállításában, valamint az 
engedélyez� hatóság munkatársai részére az engedélykérelem elbírálásához.  
 
Az útmutató adatokat közöl az adott ágazat jelent�ségér�l, jellemz�ir�l és (adott esetben) 
f�bb gazdasági jelz�számairól. Bemutatja a Magyarországon alkalmazott és az EU által 
kiadott BAT Referencia Dokumentumban (BREF) közölt technológiákat és az ágazatban 
alkalmazott folyamatokat jellemz�, f�bb szennyez� forrásokat és szennyez� 
komponenseket. A BAT színvonal eléréséhez szükséges követelményeket fogalmaz meg a 
technológia egyes szakaszaira, és javaslatokat tesz az el�írásoknak való megfelelés 
érdekében szükséges intézkedésekre. Az útmutató információt nyújt a környezetvédelmi 
vezetési rendszerekkel kapcsolatban és egyes szakterületi jogszabályi el�írásokról is, 
melyek meghatározzák a (betartandó) kibocsátási határértékeket, amelyek egyben az 
egységes környezethasználati engedély megszerzéséhez elengedhetetlen minimum 
környezetvédelmi követelmények. 
 

1.2 A BAT ALKALMAZÁSA ÚJ ÉS MEGLÉV� ÜZEMEK ESETÉN 
 
Új üzemek esetén, a BAT meghatározásakor, az ebben az útmutatóban ismertetett 
technológiák/technikák figyelembe vételével kell a legmegfelel�bbet kiválasztani vagy az 
itt leírtaknál korszer�bbet, ha ilyen az útmutató megjelenése után rendelkezésre áll. A 
korszer� technológiákkal kapcsolatban további információk kaphatók az Európai IPPC 
Irodától, (http://eippcb.jrc.es) valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
honlapján (http://www.ippc.hu). 
 
Meglév� létesítmények esetén, a BAT meghatározásakor, nagy számú tényez�t kell 
figyelembe venni annak eldöntéséhez, hogy melyik az a leghatékonyabb technológia, 
amelyik a környezet védelme szempontjából a legmegfelel�bb. A cél olyan engedélyezési 
feltételek meghatározása, melyek a lehet� legjobban megközelítik egy új üzem 
létesítésekor alkalmazott el�írásokat, figyelembe véve ugyanakkor a költséghatékonyságot 
és a megvalósíthatóságot is. 
 
Amikor a BAT el�írások alkalmazhatósága új vagy meglév� létesítmény esetében 
meghatározásra kerül, indokolt esetben lehet�ség van az ett�l való eltérésre (megj. A 
jogszabályokban rögzített kibocsátási határértékeknél kevésbé szigorúbbakat a hatóság 
nem állapíthat meg). A legalkalmasabb technológia függ a helyi sajátosságoktól, ezért a 



lehetséges m�szaki megoldások költség-haszon viszonyainak elemzése lehet szükséges a 
legjobb megoldás kiválasztásához.  
 
A BAT-tól való eltérést indokolhatják a szóban forgó létesítmény m�szaki jellemz�i, 
földrajzi elhelyezkedése vagy a helyi környezeti feltételek, de nem indokolhatja a vállalati 
jövedelmez�ség. 
 
A költségek csak a következ� esetekben vehet�k helyi szinten számításba: 

• egy fejlesztés BAT költség/haszon egyensúlya csak akkor válik pozitívvá, ha az 
üzem érintett része megérett az átépítésre/rekonstrukcióra. Ezek azok az esetek, 
amikor az adott szektorban a BAT-ot a helyi beruházási ciklussal összhangban 
lehet meghatározni;  

• abban az esetben, ha számos költségigényes fejlesztésre van szükség, egy 
fázisokra osztott program/fejlesztési terv is elfogadható, mindaddig, amíg 
végrehajtása nem igényel olyan hosszú id�t, ami egy alacsony színvonalú, 
korszer�tlenné váló technológia támogatásának t�nhet.  

 
Az el�írásokat új és meglév� üzemekre egyaránt alkalmazni kell. Az új üzemeknek már a 
m�ködés megkezdése el�tt, teljesen meg kell felelniük a BAT követelményeknek. 
Meglév� létesítmények esetén az üzemmenet felülvizsgálata alapján meghatározhatók a 
szükséges fejlesztések. Ilyen körülmények között a korszer�sítés id�távja is, mint 
engedélyezési feltétel, meghatározásra kerül. 
 
Meglév� létesítmények esetén, melyek a BAT vagy a hatályos kibocsátási határértékek 
követelményeihez igen közeli feltételek mellett m�ködnek, a kevésbé szigorú feltételek is 
elfogadhatók. Ilyenkor aránytalanul magas költséget jelentene a régi technológia újra 
cserélése, a szennyez�anyag kibocsátás kismérték� csökkenése mellett. Ekkor az 
engedélykér�nek kell olyan javaslatot tennie a fejlesztések ütemezésére, mellyel a 
létesítmény a lehet� legközelebb kerül a BAT el�írásaihoz, és ami az engedélyez� hatóság 
által is elfogadható. 
 

1.3 AZ ENGEDÉLY MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁRID�K 
 
Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás engedélyez� hatósága a területileg 
illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel�ség. 
 
A 314/2005. (XII.25.) Korm.rendeletnek megfelel�en a határid�k és el�írások, melyeket 
az egységes környezethasználati (IPPC) engedély megszerzésére kötelezett vállatoknak be 
kell tartaniuk, a következ�k: 
 
1.) A Kormányrendelet hatályba lépését�l új beruházás nem létesíthet� egységes 
környezethasználati engedély nélkül. Amennyiben az adott tevékenységre 
környezetvédelmi hatástanulmány is készítend�, az engedélyez� hatóság az el�zetes 
vizsgálati szakaszban dönt arról, hogy az egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárás összevonható vagy összekapcsolható-e a környezeti hatásvizsgálati eljárással. 
 
2.) Már meglév� létesítmények esetén az egységes környezethasználati engedély csak a 
Kormányrendelet 19. paragrafusában meghatározott környezetvédelmi felülvizsgálat után 
adható ki. 
 



Az 1999. október 30-a el�tt megkezdett tevékenységeknek legkés�bb —amennyiben 
egyéb jogszabály korábbi határid�t nem állapít meg— 2007. október 31-ig kell 
megfelelniük az egységes környezethasználati engedély követelményeinek. 
 
A 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet bizonyos esetekben el�írja az engedélyek 
felülvizsgálatát. Az engedélyez� hatóság köteles az engedélyben rögzített feltételeket 
legalább 5 évente felülvizsgálni, valamint akkor is, ha: 
 

• a kibocsátások mennyiségi vagy min�ségi változása miatt új kibocsátási 
határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati 
engedélyhez képest jelent�s változás történt, vagy a környezethasználó –
tevékenységében – jelent�s változtatást kíván végrehajtani; 

• az elérhet� legjobb technikában bekövetkezett jelent�s változás következtében új 
kibocsátási határértékek, követelmények el�írása szükséges; 

• a m�ködtetés biztonsága új technika alkalmazását igényli; 
• ha a létesítmény olyan jelent�s környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi 

engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja. 
 

1.4 AZ ENGEDÉLYKÉRELEM 
 
Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit a 
314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 8. melléklete tartalmazza. A kérelmez�nek adatokat 
kell adnia a telephelyér�l, valamint a tevékenységér�l, a javasolt fejlesztésekr�l, az ott 
folyó tevékenység irányításának és ellen�rzésének módszerér�l, valamint a környezetre 
gyakorolt hatásokról.  
A felsorolt adatok, valamint a környezeti hatások modellezése (kivéve, ha ez már a 
hatástanulmányban megfelel�en bemutatásra került) és a BAT-nak való megfelelés 
bemutatása, illetve a BAT követelményeit�l való eltérés indoklása az engedélykérelem 
technikai részének alapját képezik. 
 

1.5 AZ EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 
HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ LÉTESÍTMÉNYEK 

 
A 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet definiálja a létesítmény fogalmát, az egységes 
környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek listáját pedig a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
Az egyes tevékenységekhez megadott (termelési) küszöbértékek általában a termelési 
vagy a kibocsátási kapacitásokra vonatkoznak. Amennyiben egy üzemeltet� több, azonos 
jelleg� tevékenységet végez azonos létesítményben vagy azonos telephelyen, akkor ezen 
tevékenységek kapacitásának összegét kell figyelembe venni a küszöbértékkel történ� 
összehasonlításnál. 
 
… 


