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Miért van szükség 
környezetvédelmi engedélyekre?

• Megszabják a környezethasználat, a környezet 
terhelés és a környezeti kibocsátások kereteit 

• Inspirálnak a tisztább, fenntartható technológiákra 
épülő mű ködésre, folyamatos fejlesztésre

• Megteremtik a környezetkárosítás 
szankcionálhatóságát



Ki állapítja meg és hogyan ezeket 
a kereteket?

• Jogalkotó állami és EU-s intézmények, parlamenti 
elfogadás 

• Tevékenységek környezeti hatásainak vizsgálatából 
nyert adatok értékelésével, kutatások alapján 
hatásmechanizmusok figyelembevételével

• Cél: az emberi életminő ség és a környezet védelme



Jogszabályok

• Alapengedélyek:
• 1995. évi LIII. Törvény
• 57/2013 (II.27.) Korm. 

rendelet
• 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet



Jogszabályok

• Levegő tisztaság- és zajvédelem:
• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
• 2012. évi CCXVII. törvény
• 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet
• 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet



Jogszabályok

• Vízvédelem:
• 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet,
• 41/2017. (XII.29.) BM rendelet,
• 219/2004. (VII.21) Korm. rendelet,
• 220/2004. (VII.21) Korm. rendelet.



Jogszabályok

• Hulladékgazdálkodás:
• 2012. évi CLXXXV. törvény,
• 439/2012 (XII.29.) Korm. rendelet,
• 2013. évi CXXV. törvény,
• 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet,
• 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet.



Környezetvédelmi hatóságok

• Elő írások érvényre juttatása, szankcionálás
azaz

• Engedélyekben írják elő a cégek számára, a 
rájuk speciálisan vonatkozó konkrét 
feladatokat és kibocsátási határértékek.

• Igazgatási szerkezet:



AM
(Agrárminisztérium)

ITM
(Innovációs és 

Technológiai Minisztérium)
hulladékgazdálkodás

BM
(Belügyminisztérium)

vízügy

Országos környezetvédelmi, 
természetvédelmi hatóság

Területi környezetvédelmi, 
természetvédelmi hatóság

(megyeszékhely)

Járási környezetvédelmi, 
természetvédelmi hatóság

Önkormányzati 
környezetvédelmi hatóság

(jegyző )

Országos Vízügyi Hatóság
OKF - Katasztrófavédelem

Területi Vízügyi Hatóság
Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságok + fő városi (12 db)



Engedélyekben rögzített célok és 
teljesülésük

• cél az élhető , fenntartható környezet biztosítása, 
környezet romlásának megakadályozása

• feltételek teljesülésének vizsgálata komplex 
megközelítést igényel, mert a hatások is komplexek

• vizsgálatokhoz tapasztalat, gyakorlati felkészültség, 
technológiai ismeretek, objektív, hiteles mérési 
eredmények =>

• független, hatóságilag akkreditált laboratóriumok, 
feljogosított szakemberek



• Akkreditált laboratórium – környezeti kibocsátások mérése
• Szakértő i csapat – tevékenységek és technológiák környezeti 

hatásai és megfelelő ségük vizsgálata, dokumentációja
• Dokumentumok tanúsítják a hatóságok felé a megfelelő séget, 

az engedély kiadhatóságát és a betartáshoz szükséges 
feladatokat

• Folyamatos  fejlő dés, fejlesztés, újabb hatások, újabb 
módszerek, folyamatos követés





Engedély példák –
pontforrás engedély

• Vonatkozik: meghatározható légszennyező anyagot kibocsátó
kürtő

• Engedélyező hatóság: megyeszékhely járási hivatala
• Ügyintézési határidő : max. 8 vagy 60 nap
• Díj: 32.000,- Ft/pontforrás
• Érvényességi idő : 5 év
• Fő bb elemek: határértékek, mérési gyakoriság, mintavételi 

hely kialakítása, üzemnapló, adatszolgáltatás, érvényesség





Engedély példák – IPPC
• Vonatkozik: jogszabályi alapon technológia és kapacitás
• Engedélyező hatóság: megyeszékhely járási hivatala
• Ügyintézési határidő : 105 nap
• Díj: 500.000,- Ft – 2.100.000,- Ft
• Érvényességi idő : min. 10 év – 5 évente felülvizsgálat
• Fő bb elemek: szakági engedélyek elő írásai, határidő k, 

adatszolgáltatás, érvényesség– kivéve vízjogi; mellékletekben 
határértékek; technológia és kapacitás bemutatása; 
hatásterületek; BAT követelmények; havária; érvényesség



Engedély példák – vízjogi
• Vonatkozik: vízi létesítmények (pl.: egyedi szennyvízkezel ő )
• Engedélyező hatóság: megyei és fő városi katasztrófavédelem
• Ügyintézési határidő : 60 nap
• Díj: 5.000,- Ft – 1.080.000,- Ft
• Érvényességi idő : hatósági jogkör
• Fő bb elemek: létesítmény adatai, kapacitása, helye; 

technológia; határértékek; mintavételezés-jegyző könyv; 
adatszolgáltatás; érvényesség





Végző söknek: vizsgáló mérnök pozíció
Hallgatóknak: gyakornoki program, gyakorlati hely
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