
A környezeti hatásvizsgálati eljárás szabályait a környezeti hatásvizsgálati és 

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 

25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. Korm. rendelet) határozza meg. 

 

A 314/2005. Korm. rendelet 1. számú melléklet 37. a) pontja alapján a gyorsforgalmi 

út építése csomóponti elemekkel együtt környezeti hatásvizsgálat köteles 

tevékenység, amelynek megkezdéséhez a 314/2005. Korm. rendelet 1. § (3) 

bekezdés a) pontja alapján környezetvédelmi engedély szükséges. 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alapján az országos közutak 

építtetője a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Az út kezelője építtetőnek 

minősül a miniszter elrendelése alapján, valamint jogszabály szerinti felújítási, 

karbantartási, és fejlesztési feladatok ellátása tekintetében. Az építtető ügyfélként 

részt vesz a hatósági és egyéb igazgatási eljárásokban, saját nevére megszerzi az 

építési engedélyeket. 

 

A hatáskörrel rendelkező szerv: 

 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

országos illetékességgel. 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 

 

A környezeti hatásvizsgálati eljárást a környezetvédelmi hatóság a 

környezethasználó kérelmére indítja meg. A kérelem mellé csatolni kell – ha 

történt előzetes vizsgálat vagy előzetes konzultáció, az azt lezáró határozatra vagy 

az annak során adott véleményre, továbbá a 314/2005. Korm. rendelet 2/A. §-ban 

meghatározott esetben az eljárás felfüggesztéséről szóló végzésben foglaltakra 

figyelemmel készített – környezeti hatástanulmányt. A környezeti hatástanulmány 

általános tartalmi követelményeit a 314/2005. Korm. rendelet 6. számú melléklete 

tartalmazza.  

 

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak 

másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell. 

 

A kérelem és mellékleteinek előterjesztési módja: 

 

A kérelmet és mellékleteit elektronikus úton kell benyújtani. 

 

Az eljárás során fizetendő díjak: 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási 

díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: 14/2015. FM rendelet) 

2. § (1) bekezdése és 2. sz. mellékletének 9.2. pontja szerint a környezetvédelmi 



engedélyezés díja gyorsforgalmi út (autóút, autópálya) esetén 2.500.000 Ft. 

 

A 14/2015. FM rendelet 2. sz. mellékletének 13. pontja szerint a környezetvédelmi 

engedély módosítása során az eljárás díja gyorsforgalmi út (autóút, autópálya) 

esetén 1.250.000 Ft. 

 

Ügymenet, alapvető eljárási szabályok: 

 

A környezetvédelmi hatóság a kérelmet megvizsgálja, szükség esetén az ügyfelet 

hiánypótlása hívja fel. 

 

A környezetvédelmi hatóság a kérelem benyújtását követően a honlapján az 

alábbiakat közhírré teszi: 

a) környezeti hatásvizsgálat megindításának tényét, 

b) azt, hogy folyamatban van-e a 12-15. § szerinti eljárás, 

c) azt, hogy milyen módon történik a tájékoztatás és milyen lehetőségek lesznek az 

észrevételek megtételére, kérdések feltevésére, 

d) azt, hogy milyen döntéseket hozhat a környezetvédelmi hatóság az eljárás során, 

e) a dokumentáció elérési helyére vonatkozó tájékoztatást, 

f) az eljárás megindításának napját és az ügyintézési határidőt, az ügyintéző nevét 

és hivatali elérhetőségét. 

 

A környezetvédelmi hatóság a közlemény közzétételével egyidejűleg a tevékenység 

telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldi a közleményt, a 

kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányát, a feltételezhetően érintett 

települések jegyzőinek a közleményt. A jegyző haladéktalanul, de legkésőbb öt 

napon belül gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb 

módon történő közzétételéről. A jegyző a közlemény közzétételét követő öt napon 

belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot a közzététel időpontjáról és helyéről, 

a telepítési hely szerinti település jegyzője ezeken felül a kérelem és mellékletei 

nyomtatott példányába való betekintési lehetőség módjáról is. 

 

A környezetvédelmi hatóság közmeghallgatást tart, a közmeghallgatásra 

vonatkozó adatokat közhírré teszi, valamint azokat közhírré tétel érdekében 

megküldi az eljárásban részt vevő önkormányzatok jegyzőinek. A jegyző a közhírré 

tételt követő öt napon belül tájékoztatja a környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel 

időpontjáról és helyéről. 

 

Az ügyben észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi 

hatósághoz vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat 

jegyzőjéhez lehet benyújtani. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 

Ákr.) 55. § (1) bekezdésében, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 



indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: 531/2017. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel az eljárásba az 531/2017. Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. 

táblázatában szereplő szakhatóságokat kell bevonni.  

 

A 314/2005. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak vizsgálata érdekében az 

eljáró hatóság megkeresi a népegészségügyi, örökségvédelmi, talajvédelmi, 

erdészeti, bányászati, termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata, területrendezési 

tervekkel való összhang, gyógytényezők és gyógyhelyek érintettsége 

szakkérdésekben hatáskörrel rendelkező hatóságokat.  

 

A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 

fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 9. §-a alapján a környezetvédelmi 

hatóság kikéri a közlekedési hatóság véleményét.  

 

A környezetvédelmi hatóság a tevékenységnek a helyi környezet- és 

természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a 

településrendezési eszközökkel való összhangjának megállapítása érdekében - 

megkeresi a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a 

kerület (a továbbiakban együtt: település) jegyzőjét. 

 

A környezetvédelmi hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt a kérelemről, 

és a 314/2005. Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése szerint kiadja a tevékenységre 

a környezetvédelmi engedélyt, vagy a kérelmet elutasítja. A környezetvédelmi 

hatóság az engedély érvényességi idejét a 314/2005. Korm. rendelet 11. §-a alapján 

állapítja meg. 

 

A környezetvédelmi hatóság határozatát a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (3) bekezdése 

alapján közhírré teszi. 

 

A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt – hivatalból vagy 

kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása 

a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé. 

 

Az ügyintézés határideje: 

 

Az Ákr. 50. § (3) bekezdés és a Kvt. 91. § (1) bekezdés alapján a környezeti 

hatásvizsgálati eljárás ügyintézési határideje 105 nap. 

 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 3. 

§ (1) bekezdése alapján kiemelt jelentőségű ügyben az ügyintézési határidő 

legfeljebb 42 nap. 



 

Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének időtartama. 

 

Az ügyfelet megillető jogok: 

 

Az ügyfél az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján az eljárás során bármikor 

nyilatkozatot, észrevételt tehet, valamint az Ákr. 33 - 34. §-a alapján jogosult 

iratbetekintési jogával élni. Iratbetekintésre a hatóság hivatalos helyiségében, 

előzetes időpont-egyeztetést követően, illetve az érintett települések 

önkormányzatainál a helyben szokásos módon van lehetőség. 

 

Jogorvoslat: 

 

A véglegessé vált döntés ellen az Ákr. 114. §-a alapján az ügyfél közigazgatási pert 

indíthat. 

 

A vonatkozó jogszabályok jegyzéke: 

 

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

 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és 

fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 

 A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

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

 A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat 

ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

 A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási 

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

 Egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági 

ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 

nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) 

Korm. rendelet 

 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

 A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

 

 

 

 


