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15. fejezet - KÖRNYEZETI 
HATÁSTANULMÁNY, MINT A 
BIRTOKRENDEZÉS RÉSZE 

1. 15.1 Bevezetés 

Jelen modul anyagunk azt a célt szolgálja, hogy a többfunkciós mezőgazdaság, és annak megvalósulásához 

szükséges birtokrendezés teljes körű környezeti alkalmazkodását biztosító környezeti engedélyeztetési 

eljárásokat, és azok vizsgálati anyagait mutassa be a hallgatónak. 

A különböző környezetvédelmi engedélyezési formák, ill. a környezetvédelmi hatásvizsgálati eljárás és az 

egységes környezethasználati engedélyezés az, mely tételesen fényt deríthet a természeti környezetet 

veszélyeztető tevékenységek és azok által valószínűleg keltendő hatások mértékére a tényleges megvalósítás 

előtt. Az egyes környezetvédelmi hatósági engedélyezések, felülvizsgálatok lehetővé teszik természeti 

környezetünk átalakításának lassítását, szabályozását, ellenőrzését, összhangban az európai agrármodell 

megvalósításának elveivel. 

Ön, a jelen tananyaggal bepillantást nyerhet a szabályozás alternatíváiba. 

A fejezetből Ön megismeri: 

• Az alkalmazott legfontosabb alapfogalmakat; 

• Az európai agrármodell dimenzióit; 

• A többfunkciós mezőgazdaság és birtoktervezés összefüggési rendszerét; 

• A módszer sajátosságait és szükségességének indokait; 

• A környezeti hatásvizsgálatok történetét és jogi alapjait; 

• A környezeti hatásvizsgálati eljárás jelenlegi rendjét 

• A környezeti hatásvizsgálati módszer alaplogikáját; 

• A környezeti hatástanulmányok készítésének főbb elveit. 

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• Pontosan meghatározni alkalmazott legfontosabb alapfogalmakat; 

• Az európai agrármodellről véleményt alkotni; 

• A többfunkciós mezőgazdaság és birtoktervezés szükségességét megfogalmazni; 

• Megindokolni a módszer szükségességét; 

• Szétválasztani környezeti hatásvizsgálatok történetét és jogi alapjait; 

• Ismerni a környezeti hatásvizsgálatok eljárási rendjét; 

• Megindokolni módszer alaplogikáját; 

• A tanulmányok készítésének lényeges elvi elemeit ismertetni. 

2. 15.2 Alkalmazott legfontosabb alapfogalmak 
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Birtokrendezés, birtoktervezés: 

A termőföld tulajdoni és használati viszonyainak olyan átalakítása, amely a fenntartható agrárfejlődés 

alapelveire építve hosszabb távra biztosítja a földhasználattal egyező föld magántulajdont, a versenyképes 

mezőgazdasági termelőegységek(birtokok) létrehozását, a birtokszerkezet állandó javítását megfelelő állami cél 

és eszközrendszer alkalmazásával, az agroökológiai potenciálhoz (földhasználati teljesítőképesség) igazodó 

termelési szerkezet kialakítását, az ökológiai gazdálkodásra való áttérést, az általános tervekkel összhangban 

álló térségi integrált vidék fejlesztési programok végrehajtását, a természeti értékeink és környezetünk védelmét, 

erdők esetében a gazdaságosan művelhető erdőterületek kialakítását és a tervszerű erdőgazdasági tevékenységet. 

(Szabó, Gy. 2001) (Szabó,2010.1. modul) 

Környezetvédelem: olyan emberi tevékenység, amelynek célja a természetes vagy mesterséges úton létrejött 

környezeti értékek megóvása. A védelem az értékek megőrzését, helyreállítását, károsodásuk megelőzését 

jelenti. Négy egymással összefüggő emberi törekvést képvisel: 

- az ember érdekében egy meghatározható környezetállapot fenntartását, 

- az élet, mint különleges érték védelmét, 

- a világgal „jó gazda” módjára való gazdálkodást, 

- az ember etikai fejlődését. 

Környezeti hatás: az emberi tevékenység okozta értékelhető környezeti változás. A fizikai, biológiai, 

természeti vagy kulturális, gazdasági, társadalmi környezetben, tájban, a tevékenység által okozott bármilyen 

változás. 

Hatótényező: a vizsgált emberi tevékenység azon jellemzője, amely a környezetben állapotváltozást okoz. A 

hatótényező a változások kiváltó okai: pl. kibocsátás, zaj, rezgés, sugárzás, élőhelyek megszűnte, erőforrások 

kitermelése. 

Hatásfolyamat: a hatótényezőkből kiinduló, egy vagy több környezeti elem, vagy rendszer állapotváltozása, 

közvetlen, majd közvetett hatások révén. 

Hatásterület: az a lehatárolható terület, amelyen az adott tevékenység valamely hatótényezőjének 

következtében minősíthető változás áll be a környezet állapotában. Az a terület, amelyre a hatásfolyamatok 

kiterjednek. 

Hatásviselő: az a környezeti elem vagy rendszer, amelynek az állapotában a tervezett tevékenység 

következtében előre becsülhető változás megtörténik. 

Jelentős változás: a tevékenységben az üzemeltető szándéka nélkül bekövetkezett olyan módosulás, amely a 

tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezőtlenül befolyásolja. 

Környezethasználó: aki a szóban forgó tevékenység megvalósítását kérelmezi vagy olyat folytat. 

Érintett nyilvánosság: Az a természetes, jogi, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelyre a 

rendelet szerinti eljárásban hozott döntés kihat, kihathat, vagy amely az adott eljárásban és annak döntésében 

érdekelt. 

Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD): A környezeti hatásvizsgálatra kötelezhető tevékenységek esetében 

olyan, a tevékenységet nagy vonalakban bemutató, a telepítési helyet leíró, a várható környezeti hatások jellegét, 

intenzitását összefoglaló, az érintett térség környezeti érzékenységét összefogottan bemutató tanulmány, amely 

alapján a hatásvizsgálat készítésére vonatkozó döntéseket az érintett környezetvédelmi hatóság meg tudja hozni. 

Előzetes vizsgálati eljárás: Az a jogi eljárási szakasz, melyben az érintett környezetvédelmi hatóság dönt arról, 

hogy a tervezett tevékenység környezeti hatásvizsgálati, vagy egységes környezethasználati engedélyezési, ill. 

más hatósági eljárás alá tartozik-e. Szükség esetén a hatóság mérlegeli, hogy jelentős környezeti hatással jár-e a 

vizsgált tevékenység. 

Környezeti hatásvizsgálat (KHV): 1. Egy dokumentum, mely magába foglalja a hatásvizsgálati eljárás során 

gyűjtött információkat. Tartalmazza a fejlesztés leírását, azok hatásait, a hatások csökkentésének esetleges 
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alternatíváit. 2. Az a folyamat, amelynek során a fejlesztő megbízza a hatásvizsgáló csoportot a 

környezetvédelmi hatásvizsgálat elvégzésével. 3. Azon jogi eljárás, mely folyamán a jelentős hatást gyakorló 

tevékenységek környezetvédelmi engedélyt kaphatnak. 

Környezeti hatástanulmány (KHT): a környezeti hatásvizsgálat (KHV) folyamán készülő szakmai 

dokumentum, amely a döntéshez szükséges információkat tartalmazza. 

Környezetvédelmi felülvizsgálat: Azon jogi eljárás és folyamat, mely az egyes tevékenységek környezetre 

gyakorolt hatásának feltárását, megismerését célozza, és a környezetvédelmi követelményeknek való 

megfelelését ellenőrzi. 

Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV): a vonatkozó magyar jogszabály szerint egyes tervek és programok 

környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata, mely a környezet vizsgálata, a környezet értékelése. Az SKV, 

együtt készül a tervvel, és célja a stratégiai szintű tervek készítésének, megvalósítási módjának befolyásolása, 

kompromisszumok keresése környezetvédelmi szempontból. (Bándi et al., 2007), (Fodor et al., 2006) 

IPPC irányelv: Az Szennyezés Integrált-megelőzéséről és Csökkentéséről szóló 96/61/EC Európai Unió 

Tanácsi irányelve. Célja a környezetre jelentős hatással bíró tevékenységek olyan egységes engedélyezési 

rendszerének megteremtése, melynek eredményeként a szennyezés megelőzhető, vagy a lehető legkisebb 

mértékűre csökkenthető a környezet egészének védelme céljából. Az irányelv abból indul ki, hogy a 

környezetterhelő hatásokat együttesen kell kezelni, nehogy az egyik terhelési elem mérséklése más irányban 

(más elemnél) növekedést idézzen elő. Olyan intézkedéseket határoz meg,amelyeket a fent említett 

tevékenységekből származó szennyező anyagok és hulladékok kibocsátásának megelőzésére, vagy ahol az nem 

lehetséges, a levegőbe, vízbe vagy a talajba történő kibocsátások csökkentésére dolgoztak ki.(Dorgai et al., 

2009) 

3. 15.3 Az európai agrármodell 

Az Európai Közös Agrár- és Vidékpolitika (CARPE: Comon Agricultural and Rural Policy for Europe) 1992 óta 

építi a termeléspolitikai pillért kiegészítő vidékpolitikai-, a környezeti, társadalmi, regionális, szociális és 

foglalkoztatási elemekre épülő pillért. 

Nehezen képzelhető el olyan mezőgazdasági modell megalkotása, amelyik valamennyi tagország számára 

elfogadható lenne. Célazonosság ellenére a célhoz vezető utak nagyon eltérőek. Az útkeresést érdekellentétek, 

heves viták kísérik. Terjedelmi korlátok miatt sem vállalhatjuk az egyes országok álláspontjainak bemutatását, 

az osztrák eredmények sorolásával szeretnénk az eddigi magyar útkeresést igazolni, a modell továbbgondolását 

segíteni.(Szabó,2004) 

Az európai agrármodell felfogható úgy is, mint egy politikai, pontosabban társadalompolitikai jövőkép. Egy 

olyan jövőkép, amely egyáltalán nem csak Európa parasztságának, hanem mindannyiunk számára fontos, mert 

életünk alapjainak jövőjét határozza meg.(Ángyán et al.,2004) 

A mezőgazdálkodás európai modelljének dimenziói: 

Többfunkciós mezőgazdaság, azaz olyan mezőgazdaság, amely minden - élelmiszertermelési, ökológiai-

környezeti, valamint regionális, társadalmi - funkcióját betölti, melyeket a társadalom elvár tőle. Ez 

megkülönböztet bennünket azoktól az egy-dimenziós agrárkoncepcióktól, amelyeknek középpontjában például 

csak az élelmiszerek termelése áll, és egyéb feladatokat nem vesznek figyelembe; 

Fenntartható mezőgazdálkodás, vagyis olyan mezőgazdaság, amely tartósan abban a helyzetben van, hogy e 

többféle funkcióját egyaránt el tudja látni. Egyrészt azáltal képes erre, hogy fenntartható termelési 

módszereket alkalmaz. Kezdve a környezeti engedélyeztetéssel, melyekhez el kell végezni környezetre 

gyakorolt hatások vizsgálatát. Erről rendelkezik az Európai Közösség 85/337/EGK számú irányelve és ennek 

97/11/EK számú módosítása, mely azt kívánja elérni, hogy a környezet védelmi hatósági hozzájárulások 

megadása előtt minden európai országban kerüljön sor a környezeti hatások vizsgálatára. Másrészről annak 

beismerése által, hogy e termelési, gazdálkodási mód nagyobb költségeit kompenzálunk, környezeti valamint 

társadalmi, regionális teljesítményeit honorálnunk kell; 

Egész területünkre kiterjedő („területfedő”) mezőgazdaságot akarunk, amely védett vagy hátrányos helyzetű 

térségeinkben ugyanúgy jelen van, mint agrártermelési régióinkban, de itt ökoszociális feladatai kerülnek 

előtérbe. 
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Végezetül versenyképes mezőgazdaság, amely megállja a helyét a piacokon is. A verseny számunkra azonban 

tisztességes versenyt jelent, vagyis azokat az „ökoszociális játékszabályokat”, amelyeket az európai 

mezőgazdaság modellje magába foglal és gyakorlata betart, azokat a WTO (World Trade Organisation; 

Világkereskedelmi Szervezet) keretei között is rögzíteni kell. 

Jó szándékkal feltételezhető, hogy Európa elkötelezte magát a többfunkciós mezőgazdaság mellett. A 

megvalósítás esélyeit azonban számos tényező (tőkeérdekeltségek, élelmiszer-gazdasági szerkezetek, 

amerikanizálódási folyamatok, stb.) nehezíti. Az egymással szemben álló két irányzat harca minden szinten 

(termelés, értékesítés, oktatás, kutatás, fejlesztés, stb.) mindenhol folytatódik. A közeljövő birtokstruktúra 

korszerűsítése, a tervezés szintjén már elkezdődött a térségi-, kistérségi programok is jól szolgálhatják a helyes 

modellválasztást, a sajátosan magyar modell megtalálását és megvalósítását. Az Európai Parlament és Tanács 

2001. június 27-i 2001/42/EK Irányelve, bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról, előírja a programok környezetre gyakorolt hatásainak felülvizsgálatát (Stratégiai Környezet 

Vizsgálat). (Szabó,2004) 

4. 15.4 A többfunkciós mezőgazdaság és a 
birtoktervezés 

A többfunkciós hosszú távon is működőképes, fenntartható mezőgazdálkodás alapelvei közé tartozik a csaknem 

teljes környezeti alkalmazkodás. (Európai Közösség 856337/EGK számú irányelve és ennek 97/11/EK számú 

módosítása környezetvédelmi engedélyhez szükséges környezetvédelmi hatásvizsgálatához kötötte) Feltételezi, 

hogy a termőföldet mindenhol arra és olyan intenzitással használják, amire a legalkalmasabb, illetve amit képes 

károsodás nélkül elviselni. 

A módszer olyan rendszereket keres és talál, amelyek minden tényezője a legjobban, alkalmazkodik a 

folyamatosan változó feltételekhez. (Ezek általában az idők során kiválogatódott - ökológiai szempontokat, a 

helyi természeti, társadalmi és kulturális erőforrásokat értékükön kezelő - helyi rendszerek.) 

A gazdálkodás a térgazdasági, környezeti és társadalmi-, regionális funkciót egyaránt figyelembe veszi. A 

termelőt és a fogyasztót egymáshoz közelebb hozza javítva, ezáltal termelő és fogyasztó bizalmi viszonyát. 

További jellemzője e rendszernek: 

A védelmi, termelési és fogyasztási funkciók harmóniáját megvalósító földhasználat, és az ágazati arányok 

ökológiai harmonizációja; 

Emberléptékűség, (üzem és táblaméret, védelmi szempontok, környezet és tájvédelem, termelési-, technológiai 

szempontok, művelési ág racionalizáció, stb.); 

Sokszínűséget védő, magas minőséget előállító-, valamilyen típusú foglalkozást biztosító gazdálkodási 

rendszerek alkalmazása. Körfolyamatok szervezése a termelés minden szintjén; 

Táji-, termőhelyi alkalmazkodás tájba illő biológiai alapok; sokszínűség monokultúra helyett tájakhoz illő 

agrotechnika a talajműveléstől a betakarításig; teljes alkalmazkodás az agroökológiai adottságokhoz; 

A növényi produkció az állateltartó képesség és az állatlétszám összhangja; 

A vidék megtartó képességének erősödését szolgáló, a helyi közösségekre, munkaerőre és értékekre épülő 

gazdálkodási rendszerek használata.(Szabó,2004) 

A XX. század utolsó éveiben a szakértők az egyes térségek eltérő adottságai miatt különböző típusú 

mezőgazdasággal számoltak (AGT., 1998. 9. sz.): 

Versenyző, profitorientált mezőgazdaság működjön az átlagosnál kedvezőbb területeken. (Számos ok miatt 

megvalósításához jelenleg csak a természeti feltételek adottak.); 

Különleges termőhelyeken folytatott termelés a piacokon legkeresettebb termékek előállítása céljából. 

(Borvidékek, gyümölcs és zöldségtermelő helyek, optimális feltételrendszer mellett ezen a területeken is lehet 

profitorientált a termelés.); 
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Extenzív mezőgazdálkodás alacsony eszközigényű, környezetbarát termelés szervezése támogatással. (Ezeken 

a területeken - kellő ösztönzők mellett - gyógynövények, biotermékek előállítására is gondoltunk.); 

Foglalkoztatást javító, szociális típusú mezőgazdaság tervezhető azokon a területeken, ahol a 

társadalompolitikai érvek (munkanélküliség csökkenése, morális káros hatások) indokolják; 

Családi szükségletekre termelő, helyi ellátást javító mezőgazdaság olyan kistelepüléseken, tanyákon ahol 

ellátási hiányok is előfordulhatnak. (Ez a szociális forma is csak támogatással működtethető.); 

Visszavonuló mezőgazdaság a leggyengébb területeken; 

Környezetvédelmi, tájvédelmi funkciót ellátó mezőgazdaságra gondolhatunk azokon a területeken, ahol az 

értékmegőrzés és a védelem fontosabb az árutermelésnél. (Ilyenek a természetvédelmi területek, nemzeti 

parkok, talajvédelem, az árvíz elleni védelem területei.) (Szabó,2004) 

Birtokrendezésnél, birtoktervezésnél az egyes tervekbe és programokban a magyar jogi szabályozás a Stratégiai 

Környezeti Vizsgálatot (SKV) előírja. Ez a magyar jogi szabályozásban az Európai Parlament és Tanács 

2001.06.27-én kiadott, 2001/42/EK irányelve alapján a 2/2005 (I.11.) Korm. rendeletben honosodott meg. 

A birtokrendezés és tervezés környezetvédelmi hatósági engedélyeztetését megelőzően környezeti 

hatásvizsgálatot kell elvégezni, a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint. A felügyelőség 

döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység, az 1. pontban foglaltak alapján: a 

birtokrendezés 300 ha.-tól, védett természeti területen vagy annak védőövezetén 10 ha.-tól, ha az nem csak 

tulajdonviszonyok és a telkek méretének megváltozásával jár, és a birtokrendezési tervben a 3. melléklet 

2.,3.,4.,6.,8.,9.,134.,136.,137.,138.,140., méretmegkötések nélkül értelmezett pontjai közül legalább három 

megvalósítása szerepel. 

5. 15.5 A módszer sajátosságainak és 
szükségességének indokai 

Mivel a KHV idő és pénzigényes módszer, felmerül a kérdés, hogy mi indokolja az alkalmazását. 

A tervezett tevékenységeknek ahhoz, hogy hatásvizsgálatra kötelezhetőek legyenek, meg kell jelenniük 

valamilyen jogszabályban megfogalmazott formában és valamilyen döntési folyamatban egyaránt. 

A hatásvizsgálatra kötelezhető tevékenységek csoportjai: 

• a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, mely ide vonatkozó rendelkezései a jogszabály,3.mellékletének 

2.,3.,4.,6.,8.,9.,134.,136.,137.,138.,140., 

pontjai 

• a 2/2005. (I.11) Korm. rendeletben meghatározott egyes tervek, programok. Elsősorban terület-, 

településfejlesztési tervek, melyek: a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott további, konkrét tervek 

és programok, a település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv, Nemzeti Fejlesztési Terv és operatív programjai, országos, területi, megyei, helyi hulladékgazdálkodási 

terv, kistérségek közös helyi hulladékgazdálkodási terve, agrárpolitika középtávú terve, vízgazdálkodás 

országos koncepciója és a nemzeti programok, vízgyűjtő gazdálkodási terv, országos, helyi közúthálózat-

fejlesztési terv. 

A Korm. rendelet 1. számú mellékletében fel nem sorolt olyan terv, program, amely a mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, halgazdálkodás, energetika, ipar, szállításközlekedés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, 

elektronikus hírközlés, idegenforgalom, regionális fejlesztés számára készül, vagy a Natura 2000 területre 

jelentős káros hatással lehet.(Bándi et al., 2007) 

A módszer jellemzői: 

• a birtoktervezés és birtokrendezés tervezési és engedélyeztetés döntési folyamathoz illeszkednek, annak 

szerves részét képezik, 
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• a KHV a különböző felek együttműködésén alapuló többlépcsős, visszacsatolásos folyamat, egy 

érdekegyeztetési folyamatnak tekinthető, ahol az érdekeltek álláspontját a vizsgálat szakmai eredményei 

alapján egyeztetik, és ha ez sikeres, a terv elfogadásra kerül, 

• a hatásvizsgálat módszer rendszerszemléletű, mivel a vizsgálat során nem csupán a környezet egyes 

jellemzőivel, hanem a környezet egészével kell foglalkozni, 

• a vizsgálat tartalma végeredményben egy előrejelzést jelent, amely mindig bizonytalansággal jár, 

• a hatásvizsgálat a vizsgált tevékenység alternatíváival dolgozik, és a lehetséges megoldások közül keresi a 

környezet számára a legjobbat. ( Bándi et al., 2007) 

A környezeti hatásvizsgálatok szükségesek,a következők miatt: 

• a megelőzés elve, mely szerint, az egyes emberi tevékenységek, az ezek során létrehozott létesítmények káros 

környezeti hatásainak utólagos orvoslása mindig nehezebb, mint a nemkívánatos változások tervezés során 

történő megelőzése, 

• az érintettek érdekeinek védelme, mely kimondja, hogy egy tisztességes társadalomban a lakosság nem 

tehető ki olyan, számára előnytelen vagy káros hatásoknak, amelyek kialakulása ellen nem védekezhet. 

Ráadásul sokkal könnyebb az állampolgártól elvárni a környezetbarát magatartást, ha azt látja, hogy ezt az 

állam saját magára az önkormányzatokra és a vállalkozásokra nézve is érvényesíti, 

• a következmények ismeretének hiánya, miszerint a hatásvizsgálat alkalmat ad a döntés vagy terv 

következményeivel való szembesülésre. A felelősség felismerésének ténye önmagában is sokat javíthat mind 

a terveken, mind a döntéshozatalon, 

• a bizonytalanságok léte, hogy mit lehet tenni akkor, ha sem a veszélytelenség, a problémamentesség, sem 

pedig a veszély, probléma nem igazolható. Ekkor kell az elővigyázatosság elvét alkalmazni, azaz ha a 

tevékenység veszélytelensége nem bizonyítható kellő biztonsággal, akkor valószínűleg le kell mondani erről a 

tevékenységről. Ennek szükségessége függ attól, hogy milyenek és mekkorák a kockázatok, (Pájer,1998) 

• határértékek, terhelhetőségi határok korlátozott alkalmazhatósága, mely szerint a műszaki határértékek, 

terhelési korlátok képtelenek az olyan bonyolult rendszerek működését kezelni, mint például az élővilág vagy 

a táj. Ezt alkalmazásukkor feltétlenül figyelembe kell venni, és tudni kell, hogy csupán ilyen korlátok 

alkalmazásával ezek nem védhetők meg a káros hatásoktól, 

• az átlag és a kritikus pontok jelentősége, miszerint az átlagos terhelés fogalmával nem tud mit kezdeni a 

környezetvédelem. Egy hatás mindig egy adott konkrét hatásviselőre hat egy adott helyen és időben. 

(Bándi et al., 2007) 

A hatásvizsgálatok alkalmazásának szükségessége nem lehet kérdéses, még akkor sem, ha a módszer 

gyakorlata, illetve maga az alkalmazott módszertan sokszor problémás is. 

6. 15.6 A környezeti hatásvizsgálatok története és jogi 
szabályozása 

Környezeti hatásvizsgálati jogszabály először 1969-ben az Amerikai Egyesült Államokban, a Nemzetközi 

Környezetpolitikai Törvényben (The National Environmental Policy Act, NEPA) jelent meg. Hatásvizsgálatot e 

törvény keretében azokra a szövetségi tevékenységekre írtak elő, amelyek jelentősen hatnak az emberi 

környezet minőségére. Ezt Kanada szabályozása követte 1973-ban, majd Franciaország 1976-ban készítette el a 

hatásvizsgálati törvényét. 

Az Európai Gazdasági Közösség 1985-ben fogadta el a környezeti hatásvizsgálatokról szóló irányelvét 

(85/337/EEC). Az EU tagországoknak 1988 júniusáig kellett bevezetniük az irányelvet. Ez irányelv, tehát a 

tagállamoknak a saját országuk adottságaihoz, speciális körülményeihez kell igazítaniuk a szabályozást. 

A nem EU tagországok közül a 90-es évek elejéig bevezette Svájc, Norvégia, a volt szocialista országok közül 

pedig Lengyelország, a volt Csehszlovákia, Bulgária, Ukrajna is. 
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Az UNEP 1987-ben jelentette meg a hatásvizsgálati módszer céljait és elveit, 1989-ben pedig a Világbank 

fogadott el olyan irányelvet, mely az általa finanszírozott projektekre megköveteli a hatásvizsgálat végzését. 

1991.február 26-án az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának 26 nemzete (köztük Magyarország is) aláírta az 

országhatárokon átterjedő hatásokra vonatkozó KHV- eljárásról szóló konvenciót. 

1997-ben a 85/337/EGK tanácsi irányelv módosításra került (97/11/EK). 

2001-ben az Unió a hatásvizsgálati módszert a beruházások mellett kiterjesztett a tervekre és programokra is 

(2001/42/EK Irányelv bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról). 

1983-ban az Országos Környezet- és Természetvédelmi Tanács határozatban rendelte el, hogy a 

környezeti hatásvizsgálatokat a jövőben minden jelentősebb beruházás tervezésével egyidejűleg el kell 

végezni. 

Az első, környezeti hatásvizsgálatra 1983-84-ben került sor. Ez a Dunai Vasműre vonatkozott és a 

Környezetvédelmi Intézet készítette. 

Az első átfogó környezeti hatásvizsgálati szabályozás 1993-ban született meg hazánkban, mely a 

86/1993.(VI.4.) Korm. rendelet egyes tevékenységek környezeti hatásvizsgálatának átmeneti szabályozásáról 

szólt. 

A hatásvizsgálatok végleges szabályozását a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. 

törvény (Kvt.) végezte el. A hatásvizsgálatok részletes követelményeit a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez 

kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 152/1995. 

(XII.12.) Korm. rendelet határozta meg. 

A 152/1995.(XII.12.) Korm. rendelet 2001-ben az EU jogharmonizáció keretében komolyabb átalakításra került. 

Az új rendelet, a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001.(II.14.) Korm. rendelet 2001. április közepén lépett 

életbe. (Bándi et al., 2007) 

A hatásvizsgálati szabályozás egy új útját jelentette a 2001/42. EU direktíva, irányelv (stratégiai hatásvizsgálati 

jogszabály) megjelenése, mely az egyes tervek és programok környezetre gyakorolt hatásait hivatott felmérni. 

Ennek magyar megfelelője a 2005-ben megjelent egyik kormányrendelet: 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról. Az Európai Bizottság több új EU tag, főként kelet-európai 

ország, köztük Magyarország, ellen eljárást indított a 2001/42. EU irányelve helytelen, hiányos, hibás 

implementációja végett. A kormányrendelet tárgyi hatálya mindazon tervre és programra vonatkozik, mely a 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás, energetika, ipar, szállítás, közlekedés, vízgazdálkodás, 

elektronikus hírközlés, idegenforgalom, regionális fejlesztés céljára készült és az adott környezetre, ill. Natura 

2000 területre jelentős hatással lehet: pl. település egészére készülő településszerkezeti terv, Nemzeti Fejlesztési 

Terv és operatív programjai, országos, helyi közúthálózat fejlesztési terv stb. Azokra a tervekre, ill. programokra 

vonatkozóan, melyekre nézve nem kötelezően előírt a környezeti vizsgálat, a kormányrendelet 2. melléklete ad 

eligazítást a várható környezeti hatások jelentőségének meghatározásához. A tárgyi hatály megállapításához 

minden alkalommal eseti vizsgálatra van szükség: a tervező, kidolgozó és a szakhatóságok együtt döntik el a 

környezeti vizsgálat szükségességét a fent említett mellékleti szempontok figyelembe vételével. A stratégiai 

hatásvizsgálati eljárás bevezetésével lehetővé válik a mind a magán, mind a kormányzati tervezés 

környezetvédelmi kontrollja. A természeti környezetbe történő beavatkozás az ötlet felmerülésétől, a 

megvalósításon át egészen a beavatkozás megszűnéséig szabályozott keretek között zajlik. A természet- és 

környezetvédelmi érdekek, a nyilvánosság tájékoztatása az így felépített folyamatokon belül mindvégig 

biztosítva van. A hangsúlyosabb hatósági felügyelet garantálja a jogalkotói szándék és a közösségi érdek (EU) 

minél teljesebb érvényesülését. A tervekhez, programokhoz kötődő környezeti vizsgálat részletesebb 

szabályozása, elkészítésének szempontjai – amint az előzőekben említettük – a 2/2005. (I. 11.) Korm. 

rendeletben és mellékleteiben találhatók meg. 

2005. év végén fogadta el az Országgyűlés a 2005. évi CXXVII. törvényt, mely egyes természetvédelmi, 

környezetvédelmi és vízügyi feladat- és hatásköröket a közösségi jognak megfelelően módosított. A fenti 

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

környezethasználat feltételei és hatósági engedélyezése újrafogalmazásra került. Hatályon kívül helyezte a 

2007.évi LXXXII.tv. 
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Mint később kiderült az új kormányrendelet – 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati 

és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról – egy hónappal később követte a törvényi 

szabályozást. A továbbiakban az új kormányrendelet egy jogszabályban egyesítette a környezeti hatásvizsgálat 

és az egységes környezethasználati engedélyezés feltételrendszerét a korábbi két külön jogszabályi megoldás 

helyett [20/2001. (II. 14.) és 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet]. A hatásvizsgálat – a korábbi szabályozáshoz 

képest – két szakasz helyett egy szakaszból áll. Azon tevékenységek esetében pedig, amelyek hatásvizsgálat és 

egységes környezethasználati engedélyezési kötelezettség alá egyaránt tartoznak, csak az egységes 

környezethasználati engedélyt kell a környezethasználónak beszereznie. A felügyelőség a környezethasználó 

kérelmére induló előzetes vizsgálati eljárásban dönt arról, hogy a tevékenység környezeti hatásvizsgálati, vagy 

egységes környezethasználati engedélyezési, illetve más hatósági eljárás hatálya alá tartozik-e, és döntésében – 

szükség szerint – meghatározza az előzetes vizsgálati eljárást követően benyújtandó kérelem tartalmi 

követelményeit. (Fodor et al., 2006) 

A Környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 314/2005.(XII.25.) 

Korm. rendelet módosítása 2010 áprilisában történt meg, a 110/2010.(V.9.) Korm. rendeletben. Ez a módosítás a 

környezeti hatásvizsgálatokra és azok eljárási folyamataira lényeges változást nem hozott, csupán annyit, hogy 

az új tevékenységet folytatni kívánó természetes személy vagy gazdasági társaság, saját kérésére 

kezdeményezheti a környezeti hatásvizsgálatot, attól függetlenül, hogy nem vizsgálat köteles a tevékenysége. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány, és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, az IPPC 

(15.2 fejezet), a két hatásértékelés, melyek szorosan összefüggnek a KHV-val. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány célja az épített környezet értékes egyedi elemeinek azok 

összefüggésrendszerének feltárása, a tervezett változtatási szándékok tér- és időbeli folyamatainak 

figyelembevétele és a várható hatások elemzése, a szükséges ellentételezések lehetőségeinek kidolgozása. 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 66.paragrafusa örökségvédelmi hatástanulmány 

készítését írja elő a település fejlesztési koncepciójának kidolgozása során, illetve ha a korábbi fejlesztési 

koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre készített örökségvédelmi hatástanulmány 

10 évnél régebbi. A munkát az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. (II.20.) NKÖM rendeletben 

meghatározott tartalmi követelmények alapján kell elvégezni. Az örökségvédelmi hatástanulmány viszonylag 

új eszköz, ezért kidolgozását részletes útmutatók, elkészült tanulmányok tapasztalatai kevéssé segítik. 

Az integrált szennyezés megelőzésről és –ellenőrzésről (IPPC) szóló 96/61/EK direktíva (a magyar jogszabály 

átvételében egységes környezethasználati engedély) olyan általános keretet állított fel, melynek célja egy 

integrált megközelítésű engedélyezési rendszeren keresztül annak biztosítása, hogy a környezetre jelentős 

hatással lévő létesítményeket olyan módon üzemeltessük, hogy: 

• a szennyezés megelőzhető legyen, elsősorban a legjobb rendelkezésre álló technika alkalmazása révén, 

• a jelentős mértékű szennyezések elkerülhetőek legyenek, 

• a hulladékok keletkezése minimális legyen. Ahol elkerülhetetlenül hulladék keletkezik, ott azt valamilyen 

módon hasznosítsák, vagy ahol műszaki vagy gazdaági okok miatt ez sem lehetséges, ott környezetkímélő 

módon ártalmatlanítsák, 

• energiagazdálkodás hatékony legyen, 

• a létesítmény leállításakor elkerülik a fennmaradó káros környezeti hatásokat és így a környezet állapota 

helyreállítható lesz. 

Az IPPC direktíva előírja, hogy valamennyi környezeti kibocsátásnak, az anyag- és energiafelhasználásnak meg 

kell felelnie a mindenkori környezetvédelmi szempontoknak. Ezekre vonatkozóan a követelményeket úgy kell 

megállapítani, hogy a legjobb elérhető technikán (BAT) alapuljanak. ( Bándi et al., 2007) 

7. 15.7 A környezeti hatásvizsgálat jelenlegi eljárási 
rendje 
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A hatásvizsgálati módszert sok országban és több felhasználói területen alkalmazzák. A magyar rendeleti 

szabályozás keretében az eljárástípusokat az egyes vizsgálandó tevékenységi körök alapján határolhatjuk el. E 

szerint megkülönböztethetünk: 

Csak környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységeket, (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet: a jogszabály) (a 

jogszabály 1. mellékletébe tartozó tevékenységek). (A) 

Mind környezeti hatásvizsgálati, mind egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenységeket 

(a jogszabály 1. és 2. mellékletében egyaránt szereplő tevékenységek). (B) 

Csak egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenységek (csak a jogszabály 2. mellékletében 

megjelenő tevékenységek). (C) 

Esetileg környezeti hatásvizsgálat alá tartozó tevékenységek (a jogszabály 3. mellékletében megjelenő 

tevékenységek). (D) 

Esetileg hatásvizsgálat köteles, ill. kötelezően egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó 

tevékenységek (a jogszabály 2. és 3. mellékletében egyaránt megtalálható tevékenységek).(E) 
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15-1. ábra: A környezeti vizsgálat folyamata (Fodor, V. et al. 2006) 

Az eljárások típusonkénti szakaszai a következőképpen alakulnak 

A. tevékenységi körű eljárás 

A 1. Előzetes vizsgálat kérelem és csatolt dokumentáció alapján. 

A 2. Döntés: a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása vagy az engedélykizárás és 

okainak rögzítése. 

A 3. Környezeti hatásvizsgálati eljárás a benyújtott hatástanulmány alapján. 
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A 4. Döntés: a kérelem elutasítása vagy a környezetvédelmi engedély megadása. 

A. tevékenységi körű eljárás 

B 1. Előzetes vizsgálat kérelem és csatolt dokumentáció alapján. 

B 2. Döntés: a környezeti hatástanulmány és az egységes környezethasználati engedély tartalmi 

követelményeinek együttes meghatározása. Döntés a két eljárás összevonhatóságáról, ill. a kérelem esetleges 

elutasításáról. 

B 3. Összevont eljárás lefolyatása a hatástanulmány és az EKHE (egységes környezet használati engedélyezési) 

dokumentáció alapján, ha lehetséges. 

B3/ 1. Döntés: a kérelem elutasítása vagy az egységes környezethasználati engedély kiadása. 

B 4. Ha csak összekapcsolt eljárásra volt lehetőség, akkor 

B 4/1. Első szakasz: környezeti hatásvizsgálati eljárás a benyújtott hatástanulmány alapján. Döntés: a kérelem 

elutasítása vagy az eljárás folytatása. 

B 4/2. Második szakasz: EKHE eljárás a beadott dokumentáció alapján. Döntés: EKHE engedély kiadása, vagy 

a kérelem elutasítása. 

I. tevékenységi körű eljárás 

C 1. Előzetes vizsgálat kérelem és csatolt dokumentáció alapján. 

C 2. Döntés: az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeinek meghatározása 

vagy az engedélykizárás és okainak rögzítése. 

C 3. EKHE eljárás a beadott dokumentáció alapján. 

C 4. Döntés: EKHE engedély kiadása, vagy a kérelem elutasítása. 

A. tevékenységi körű eljárás 

D 1. Előzetes vizsgálat kérelem és csatolt dokumentáció alapján. A szóban forgó tevékenység esetén 

felmerülhet-e jelentős környezeti hatás? 

D 1/1. Döntés: jelentős hatások esetén a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása. 

D 1/2. Döntés: nem jelentős hatások esetén más, egyéb környezethasználati engedélyezés megjelölése, vagy az 

engedély megtagadásának rögzítése. 

D 2. Környezeti hatásvizsgálati eljárás a benyújtott hatástanulmány alapján. 

D 3. Döntés: a kérelem elutasítása vagy a környezetvédelmi engedély megadása. 

A. tevékenységi körű eljárás 

E 1. Előzetes vizsgálat kérelem és csatolt dokumentáció alapján. A szóban forgó tevékenység esetén 

felmerülhet-e jelentős környezeti hatás? 

E 1/1. Döntés: jelentős hatások esetén a környezeti hatástanulmány és az EKHE dokumentáció tartalmi 

követelményeinek meghatározása. 

E 1/2. Döntés a két eljárás összevonhatóságát illetően. 

E1/3. Döntés: nem jelentős hatások esetén EKHE dokumentáció tartalmi követelményeinek meghatározása. 

E 1/4. Döntés: a kérelem elutasítása vagy a környezetvédelmi engedély megadása. 

E 2. Összevont eljárás lefolyatása a hatástanulmány és az EKHE dokumentáció alapján. (Ha az összevonás 

lehetséges volt és jelentős környezeti hatás merült fel.) 
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E 2/1. Döntés: a kérelem elutasítása vagy az egységes környezethasználati engedély kiadása. 

E 3. Ha csak összekapcsolt eljárásra volt lehetőség és jelentős környezeti hatás merült fel, akkor 

E 3/1. Első szakasz: környezeti hatásvizsgálati eljárás a benyújtott hatástanulmány alapján. Döntés: a kérelem 

elutasítása vagy az eljárás folytatása. 

E 3/2. Második szakasz: EKHE eljárás a beadott dokumentáció alapján. Döntés: EKHE engedély kiadása, vagy 

a kérelem elutasítása. 

Amint a fenti vázlatos ismertetésből is kiderül, az eljárás a korábbiakhoz képest bonyolultabbá vált. Az előzetes 

vizsgálati szakasz valamennyi eljárási alternatíva esetén felmerül, kötelező, és kulcsfontosságú a további 

vizsgálódások, engedélyeztetések szempontjából. Az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalma jórészt 

megegyezik az egykori előzetes környezeti tanulmányéval. Az előzetes vizsgálat folyamán a hatóság jogköre, 

felelőssége és feladatai kibővültek. A társadalmi kontrol érvényesítésére az eljárás folyamán számos lehetőség 

kínálkozik, mely egyben az eljárás bonyolultabbá válását is előidézi. Az előzetes vizsgálat menetét a 15-2. ábra 

szemlélteti. 
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15-2. ábra: Az előzetes vizsgálati szakasz vázlatos szemléltetése (Fodor, V. et al. 2006) 

Az előzetes vizsgálat célja, hogy alapot szolgáltasson a környezeti hatásvizsgálati, ill. egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárások kijelöléséhez, az összevonhatóság eldöntéséhez, és a 

dokumentációk tartalmi elemeinek meghatározásához. Látszatra úgy tűnik, hogy az egységes szabályozás 

egyszerűsítette, ill. rövidítette az eljárásokat, de ez csak részben igaz. Való igaz, hogy az eljárási határidők 
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valamelyest csökkentek, ugyanakkor viszont például az előzetes környezeti hatástanulmány értékelése után a 

környezetvédelmi engedély kiadása a valamikori „első lépcsőben, szakaszban” ma már nem lehetséges. 

Valamennyi kérelmezőnek át kell „esnie” az előzetes vizsgálaton, majd vagy KHV (környezeti hatásvizsgálati), 

vagy EKHE eljárásban kell bizonyítania tevékenysége megfelelőségét. A környezeti hatásvizsgálati eljárást az 

15-3. ábra szemlélteti. 
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15-3. ábra: A környezeti hatásvizsgálati eljárás vázlata (Fodor, V. et al. 2006) 
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A jogalkotók által oly gyakran hangsúlyozott egykori kétszakaszos eljárás valójában a továbbiakban is létezik, 

csupán engedélyezési köre szűnt meg. Az ügyfeleknek a vonatkozó dokumentációt (előzetes környezeti 

hatástanulmány = előzetes vizsgálati dokumentáció) továbbra is el kell készítenie, készíttetnie; a hatósággal 

továbbra is többször kell felvennie a kapcsolatot. 

Érdemes röviden említést tennünk arról is, hogy az elsődleges eljárási jogforrásként kezelendő közigazgatási 

eljárási törvény, az egykori államigazgatási eljárás azon jogintézményét, mikor is a hatóság a rendelkezésre álló 

határidőn belül nem válaszolt, nem döntött az ügyben, ,az a hozzájárulás megadását jelentette: a hatóság 

„hallgatásának” jogintézményét a Ket. nem ismeri. 

A jelenlegi szabályozás előnyei közé sorolhatjuk az eljárási határidők rövidülését, az eddig két különböző 

eljárás összevonásának lehetőségét (a hatóság egy eljárást folytat le, egy dokumentációt kell készíteni, a 

szakhatóságok és a nyilvánosság bevonására is egyszer kerül sor), ill. a felek jogainak és kötelezettségeinek 

konkrétabb megfogalmazását (pl. részletes szabályok jelentek meg arra az esetre vonatkozóan, ha a tevékenység 

környezeti hatásvizsgálati és egyben egységes környezethasználati engedély-köteles tevékenység is). További 

pozitívumként tartható számon, hogy ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, akkor a tevékenység 

gyakorlásához nem szükséges a környezetvédelmi engedély. Az előzetes vizsgálati eljárás hozzásegíti a 

környezethasználót és a felügyelőséget ahhoz, hogy az eljárás célja a lehető legkevesebb félreértés, 

telefonálgatás, hiánypótlás nélkül megvalósuljon. 

Amint a fenti rövid értékelésből, helyzetjelentésből is kiderül, a szabályozás folyamatosan változik, így az új 

ötletek, javaslatok kidolgozása egyre csak nehezebbé, problematikusabbá válik. (Fodor, V. et al. 2006) 

8. 15.8 A környezeti hatásvizsgálati módszer 
alaplogikája 

A hatásvizsgálati módszer gerince, alaplogikája, országonként, a jogszabályi eltérések ellenére is azonos. Az 

állapotváltozások becslésének menetét a 15-1. ábra mutatja be. Az ábra mutatja a lépéseket, melyeket minden 

esetben meg kell tenni: 

• hatótényezők meghatározása, 

• hatásfolyamatok feltérképezése, 

• hatásterület előzetes lehatárolása, 

• környezetállapot leírása (a potenciális hatásviselők érzékenységének megállapítása), 

• a hatásfolyamatok és az állapotváltozások becslése, az állapotváltozások értékelése,(15-4.ábra) (Bándi et 

al., 2007) 
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15-4. ábra: A környezeti állapotváltozások becslésének menete (Bándi,Gy. et al. 2007) 

A hatótényezők meghatározása 

Az első lépésben a tevékenységet önálló részekre (technológiai lépésekre) kell bontani. A folyamat 

végeredményében a vizsgált tevékenység hatótényezőkké alakítása. A KHV tárgyát képező tevékenységek a 

legtöbb esetben konkrét létesítmények megjelenésével járnak, de nem mindig. Például mezőgazdasági típusú 

tevékenységeknél, erdőterület letermelésénél. 

Ebben a szakaszban kell összegyűjteni a kiinduló információkat, amelyekre a további fejezetek épülnek. Ilyen 

információk a következők: 

• a tevékenység területének, illetve telepítés alternatívák esetén helyeinek leírása, területi elhelyezkedése, 

kiterjedése, 

• tevékenység kapacitása, anyag-, energia mérlegigénye, illetve anyag-, energiaforgalma, 

• részletes üzemmenet és a technológiai folyamatok, alternatív megoldások, a technológiából kikerülő anyag 

anyagok (másodnyersanyagok, hulladékok), 

• esetleges időbeli változások. 

Ezekre az információkra alapozva kell meghatározni a hatótényezőket, azaz a kibocsátásokat, az elvonásokat, az 

erőforrás igénybevételeket. (Bándi, Gy. etal. 2007) 

A hatásfolyamatok feltérképezése 

Fel kell térképezni azokat a hatásfolyamatokat, amelyeket a hatótényezők ismeretében vizsgálni szükséges. 

Ennek érdekében, a valószínűsíthető hatásviselők meghatározása céljából végig kell gondolni a lehetséges 
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hatásfolyamatokat. Ennek célja, a hatásviselők meghatározása. Első lépésben a lehetséges folyamatok létét 

jelezhetjük előre. A hatásfolyamat feltérképezése a hatásvizsgálat munkaterve. Módszerei, a hatásmátrix és a 

hatásfolyamat ábra. A Leopold-féle hatásmátrix a hatótényezőket kapcsolja össze táblázatos mátrix formában a 

hatásviselőkkel. A 15-5. ill. 15-6. ábra egy erdészeti feltáró út előzetes környezeti hatásvizsgálata során készült 

Leopold féle hatásmátrixot mutat be. A mátrix sorai a hatásviselő környezeti elemeket és rendszereket jelenítik 

meg, csoportosító bontásban. A mátrix oszlopai az adott tevékenységek technológiai jellegű bontását jellemzik. 

Itt felbontjuk a tevékenységet különböző technológiai fázisokra. A mátrix egy cellája azt mutatja meg, hogy az 

adott technológiai lépés vagy hatótényező mely hatásviselőknél eredményezhet elméletileg állapotváltozást. A 

mátrixban jelekkel lehet utalni arra is, hogy egy adott hatás közvetlenül, vagy közvetetten éri-e az adott elem 

adott tulajdonságát. 
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15-5. ábra: Leopold-féle hatásmátrix (Bidló, A., Gombás, K. 2001) - 1 
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15-6. ábra: Leopold-féle hatásmátrix (Bidló, A., Gombás, K. 2001) - 2 



 KÖRNYEZETI 

HATÁSTANULMÁNY, MINT A 

BIRTOKRENDEZÉS RÉSZE 

 

 21  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 
15-7. ábra: Tevékenység létesítési mátrix 

A Leopold –féle mátrix alkalmas a tevékenységnek (annak, egyes részfolyamatainak) a hatásviselőkkel való 

összekötésére, de a folyamatokat nem képes bemutatni, leírni. Közvetett hatások esetében nem derül ki például 

az, hogy egy feltételezett hatás melyik másik elem változásának következménye. Ennek a hiányosság 

kiküszöbölésének eszköze lehet a hatásfolyamat-ábra. (Bándi et al., 2007) 
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A hatásterület becslése 

Miután feltérképeztük a lehetséges hatásfolyamatokat, meg kell becsülni, hogy a folyamatok milyen területet 

érintenek, hol érzékelhetők majd a változások. A vizsgálandó terület lehatárolásánál általánosságban a 

következő tényezőket kell figyelembe venni: 

• a hatótényezők nagysága, intenzitása, 

• az érintett környezeti elem vagy rendszer érintett tényezőjének sajátosságai (pl. képes-e mozgásra, terjedésre 

vagy sem), 

• a hatástovábbító környezeti elemek közvetítő képessége, 

• a hatástovábbító környezeti elemek közvetítő képessége, 

• a hatásviselő elemek és rendszerek érzékenysége, tűrőképessége, 

• létesítmények, vagy konkrét területhez kötött tevékenység esetében a telepítési hely nagysága, kiterjedése, a 

kiterjedés típusa,(azaz, hogy pont- vagy foltszerű illetve vonalas létesítményről van-e szó), 

• az adatnyilvántartás egységei (számbavétel pontosságával függ össze). 

A hatásterület meghatározásához szükséges magának a terület állapotának az ismerete is. Ez is a hatásterület 

iteratív (ismétlő) módon való meghatározását indokolja, hiszen ellenkező esetben a becslési hibákat nem lehetne 

korrigálni. 

Annak, hogy valamely területet hatásterületnek tekintsünk, az a szükséges feltétele, hogy az állapotváltozás akár 

negatív, akár pozitív irányban elérje az értékelhetőségi szintet. A negatív hatások között beszélhetünk semleges 

és elviselhető hatásokról is. A semleges hatásoknak nincs hatásterülete, mert ilyen esetben a hatás nem 

változtatja meg lényegesen a hatásviselőt. Ahhoz, hogy negatív hatásnak hatásterülete legyen, legalább 

elviselhetőnek kell minősítenünk. ( Ez az a szint, ahol negatív hatás még az elfogadhatósági határon belül van.) 

(Bándi et al., 2007) 

A környezetállapot leírása 

A következő lépés a környezeti elemek és rendszerek állapotának leírása a hatásterületen belül. Ha a hatásviselő 

csak egy-egy környezeti elem, akkor az állapotleírásnak is az egyes elemekre kell koncentrálnia. Ahol 

környezeti rendszerek tekinthetők végső hatásviselőknek, ott a környezet egészének állapotát a rendszerek 

szempontjából kell bemutatni. 

Természetesen az állapot felmérését az aktuális területhasználattól függően végezzük. Lakott területen nem az 

ökológiai vizsgálatok a döntőek, és viszont. Egy védelem alatt álló erdőterületen nem kell foglalkozni a 

településkörnyezeti kérdésekkel. A komplexitás itt a leírás teljességét és rendszerszemléletűségét jelenti. 

A környezetállapot leírásában a hatásfolyamatokra is mindig tekintettel kell lenni. Szükségtelen leírni azoknak 

az elemeknek és rendszereknek az állapotát, amelyeket az adott szempontból vizsgált hatásterületen sem 

közvetlenül, sem közvetetten nem érint hatásfolyamat, azaz nem hatásviselők. (Bándi et al., 2007) 

A hatásfolyamatok és az állapotváltozások becslése 

A hatótényezők és a hatásterület állapotának ismeretében becsülhetők a hatásfolyamatok. A becslés során 

először a közvetlen hatások okozta változásokat kell felmérni, majd ezek függvényében a közvetetteket. Első 

lépésben előre jelezzük a legkritikusabb helyzetet, majd a változások függvényében megállapítjuk, hogy a 

hatások tovagyűrűzésével számolni kell-e. Ha igen, meg kell vizsgálni a folyamatkövetkező fázisát. 

A tevékenységnek a legrosszabb, de még a környezetre jellemző helyzetben is meg kell felelnie a 

környezetvédelmi követelményeknek. 

A becslésnek a lényegesnek tekinthető hatásokra kell kiterjednie, vagyis amelyek az élővilág, az ember és a 

művi elemek, illetve az ökológiai és települési környezeti rendszerek valamelyike, vagy a táj szempontjából 

értelmezhető, minősíthető állapotmódosulást eredményeznek. A meghatározásban nem említett környezeti 

elemek, illetve állapotváltozásaik a vizsgálat szempontjából csak akkor lényegesek, ha olyan másodlagos 

hatásokat indítanak el, amelyek elérik az elemeket és rendszereket. 
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A hatások jelentőségének értékelése nem csupán a végeredménynek tekinthető minősítést, hanem az ehhez 

szükséges, a hatások jellemzőire, a becslés milyenségére vonatkozó kiértékelést is jelenti. A 15-8. ábra 

magáncélú lovarda környezetterhelését és környezet- igénybevételének várható előzetes becslését mutatja be 

táblázatba foglalt formában. 
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15-8. ábra: Magáncélú lovarda tevékenység környezetterhelése és környezet-igénybevétele várható mértékének 

előzetes becslése a tevékenységi szakaszonként (Gombás, K. Végső, F. 2010) 

Fontos megjegyezni, hogy a hatásterületen lévő védett értékekre a környezetállapot-leírásoknak mindig külön 

kell kitérniük (a műemlékeken és a természetvédelmi területeken kívül pl. a levegőtisztaság-védelemi 

szempontból kiemelten védett területekre, vízbázisokra vagy védett fajokra). (Bándi et al., 2007) 

A változások értékelése 

A hatások értékelése nem csak egy végső minősítést, hanem az ehhez vezető utak, azaz a becslések módjának 

leírását, kiértékelését is jelenti. Az értékelést négy szempont valamelyike alapján tesszük: 

• egészségügyi szempontból, 

• ökológiai szempontból, 

• településkörnyezeti és /vagy örökségvédelmi szempontból, 

• tájhasználati szempontból. 

A négy megközelítésből három közvetlen emberi szempontokat tükröz, míg az ökológiai szempontú értékelés 

ennél valamivel tágabb értelmezést jelent. Az értékelések azonban értelemszerűen emberi választásokat 

jelentenek. 

A négy megközelítés összefüggésben van egymással, de az értékek meghatározásánál, a problémák 

minősítésénél, az állapot értékelésénél más és más eredményre lehet jutni az egyes csoportokhoz tartozó 

szempontok alapján. A megközelítések és a hozzájuk tartozó feltételrendszer közül mindig ahhoz kell 

alkalmazkodni, amelyik az adott területen a legmagasabb környezeti színvonalat követeli meg. 

Az értékelést a következő szempontok befolyásolják: 

• a jelenlegi környezetállapot állapotjellemzőjétől való eltérés mértéke, 

• a meglévő határérték, vagy más elfogadott normarendszer valamilyen határpontjának megadása, 

• a hatás tér- és időbelisége, 

• a folyamatok visszafordíthatósága, 

• a káros hatásfolyamatok akadályozásának, csökkentésének lehetőségei, 

• az érintett környezeti értékek ritkasága, illetve pótolhatósága, 

• becslések biztonsága. 
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A minősítés egyrészt a környezeti elemek belső állapotváltozására, másrészt a környezeti elem használatában 

bevált változásokra is elvégezhető. 

A változások minősítése nem jelenhet meg mindig számszerűen, például az életközösségben beálló változások 

esetében (bár ennek is lehetnek számszerű elemei). Ezért általában valamilyen minősítési kategória kerül 

bevezetésre, például pontozásos rendszer. 

Az állapotváltozások az egyes környezeti elemek és rendszerek hatásterületén belül különböző területi 

egységekben általában különbözőek. E részterületek az értékelés során természetesen önállóan értékelendő 

egységként jelennek meg. 

A minősítésnél figyelembe kell venni, hogy nem csak kritikus időpontok, de helyek is vannak. A minősítésnek 

egy adott hatásterületen belül foglalkoznia kell a még fontosnak tekinthető, de érzékenységre vagy értéke 

szempontjából kritikusnak tartott területi egység állapotváltozásával. 

A környezetben megjelenő kedvezőtlen, negatív változások általában egy-egy környezeti konfliktusban 

nyilvánulnak meg. A környezeti konfliktus azt jelenti, hogy valamilyen jól meghatározható környezeti értéket az 

egyes elemek állapotának romlása veszélyeztet, illetve azt, hogy a környezetállapot alakulása nem kívánatos. 

A lényeg, hogy egy-egy negatív minősítés mögött mindig valamilyen emberi szempont rejlik, amelynek 

megjelenési formája konfliktus. (Bándi et al., 2007) 

9. 15.9 A környezeti hatástanulmányok készítésének 
főbb elvei 

A környezeti hatásvizsgálati eljárás során készülő, a döntést megalapozó két alapdokumentáció készítésének 

főbb lépései kerülnek vázlatos bemutatásra az alábbiakban. 

A két tanulmány a következő: 

• előzetes vizsgálat során készítendő előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD) 

• a környezeti hatástanulmány (KHT) 

Előzetes vizsgálati dokumentáció 

Az előzetes vizsgálat a környezethasználó kérelmére indul (jelenleg a 314/2005.(XII.25) Korm. rendelet és a 

110/2010.(IV.9) Korm. rendelet jogi szabályozása szerint). 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapját a beruházó által a szakértőknek átadott, tervezett tevékenységre 

vonatkozó műszaki információk képezik. A tanulmányban a jogszabályi előírásoknak megfelelően a következő 

főbb munkarészeknek kell megjelennie: 

• a tervezett tevékenység célja, 

• a tervezett tevékenység számításba vett változatainak műszaki alapadatai 

• a telepítési hely térképi lehatárolása, 

• a tervezett fejlesztés összefüggései magasabb rendű tervekkel, programokkal, koncepciókkal, 

• a tervezett tevékenység hatótényezői várható mértékének előzetes becslése, 

• a környezetre gyakorolt várható hatások előzetes becslése. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció célja a meglévő adatok alapján a telepítési hely és alternatívái értékelése, 

az esetleg már itt felmerülő kizáró okok keresése, és annak a döntésnek a megalapozása, hogy a várható hatások 

jelentősége szükségessé teszi-e a környezeti hatásvizsgálati eljárást. (Bándi et al., 2007) 

Környezeti hatástanulmány 
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A környezethasználó az előzetes vizsgálatra kiadott határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül 

kérheti a környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyt. A felügyelőség ezt a határidőt 

kérelemre két ízben legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja, ha a határozat meghozatalakor alapul vett 

tényállásban nem történt lényeges változás. 

A környezeti hatástanulmány tartalmát a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 6.sz. melléklete és a területileg 

illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előzetes vizsgálati szakasz végén 

kiadott határozatában foglaltak határozzák meg. A környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezethasználó 

kérelmének és az előzetes vizsgálatot lezáró határozat szerint elkészített környezeti hatástanulmánynak a 

felügyelőséghez való benyújtásával indul. 

A KHT a tevékenység pontos terveinek (melyekből már az összes várható hatótényező megállapítható) 

ismeretében készülhet. E részletes tervek azonban ebben a fázisban is jelenthetnek több, egyformán kidolgozott 

alternatívát, vagy tartalmazhatnak eltérő technológiai változatokat. 

A helyszíni vizsgálatokkal is alátámasztott környezeti hatástanulmány, célszerűen a következő tartalmi 

elemekből áll: 

• az előzmények összefoglalása, 

• a tervezett tevékenység műszaki jellemzőinak ismertetése, 

• az egyes hatótényezők bemutatása, 

• a hatásterületek lehatárolása, leírása, 

• a hatásterület tevékenység megvalósítása nélkül fennálló környezeti állapotának feltárása, 

• a várható környezeti hatások becslése és értékelése, 

• amennyiben szükséges, az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálata, környezetvédelmi 

intézkedések (a kedvezőtlen hatásokat megelőző, csökkentő, kompenzáló, illetve elhárító beavatkozások, 

valamint a környezetellenőrző rendszer bemutatása), 

• közérthető összefoglaló. (Bándi et al., 2007) 

A Natura 2000 területekre vonatkozó fontosabb tudnivalókat a 14. modulban összegeztük. 

10. 15.10 A környezeti hatásvizsgálat vízrendezési 
alkalmazása 

A vízrendezés példáján keresztül, a környezeti hatásvizsgálat során megválaszolandó kérdésekre,(szakirodalom 

Kaliczka, 1998, Horoszné Gulyás Margit összeállítása alapján) mintapéldát közlünk. 

A vizsgálati szakasz során, a vízrendezési műnek a környezeti és vízgazdálkodási tényezőit fel kell tárni, amiken 

keresztül eljutunk a létesítmény környezetére gyakorolt hatásaihoz. 

A következő pontokat kell kidolgozni: 

A környezeti hatásvizsgálat alapján biztosítani kell: 

• a környezet védelmét a vizek kártételei ellen, 

• a víz védelmét a környezeti károsító hatások ellen, 

• a konkrét hasznosítást szolgáló vízrendezés környezetkímélő megvalósítását. 

A vízrendezés létesítményei közül vonalas létesítménynek tekintendők: 

• a rendezett vízfolyások medre, parti sávja, 

• az övcsatornák, vízvezető árkok. 
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Pontszerű létesítmények, amelyek területe nem haladja meg a 100x100 m-t. 

Telepszerű létesítmények: 

• vízkár elhárítási tározók és műtárgyaik, 

• vízrendezési célra használt tó, 

• felszíni vízelvezetés üzemen belüli csatornahálózata, 

• felszín alatti vízelvezetés létesítményei, 

• vízparti üdülési célú vízrendezési létesítmények, 

• vízrendezési célú erdők, 

• vízrendezési célú talajvédelmi létesítmények. 

A vízrendezési beavatkozások környezet szerinti hatásvizsgálata a tágabb értelemben vett vízi környezetre is 

terjedjen ki. 

Meg kell becsülni a hatásterületet, amelynek része a vízi környezet (a víz, a meder, a parti sáv, a részvízgyűjtő 

és a teljes vízgyűjtő). 

A hatásterületen belül vizsgálni kell a területek élővilágát, meteorológiai, geomorfológiai, talajtani 

tulajdonságait és a jellemző emberi tevékenység körülményeit, a rendezés előtt és a rendezés után. Várható-e, és 

milyen változás lehet a rendezés után? 

A vízrendezésnek a környezetre gyakorolt hatását vizsgálni kell: 

• a környezeti elemekre: 

• a földre, 

• a vízre, 

• a levegőre, 

• az élővilágra, 

• az épített környezetre, 

• a környezeti rendszerekre: 

• az ökoszisztémára, 

• a települési környezetre, 

• a tájra az okozott mennyiségi és minőségi változások feltárásával. 

A vizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy milyen változások következhetnek be: 

• az építés idején, 

• az üzemeltetés során, 

• a létesítmény megszűntetése esetén (pl. meder betöltés). 

Vizsgáljuk meg részleteiben is, hogy az egyes elemek, illetve rendszerek változtatása milyen következményeket 

okoz? 

Föld: mennyiségi hatások elsősorban az építés idején keletkeznek. Mi történik a kitermelt földdel? Hogyan 

deponáljuk? Elterítjük? Elszállítjuk? Hogyan takarjuk? Az ideiglenesen igénybevett terület rendezése hogyan 

történik? Talajvízszint változás lesz-e? Ha igen, milyen mértékig? Altalajt érő hatások? Esetleg az alapkőzetet 
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érintő hatások? A termőtalaj szennyezés lehetőségei, javítás módja? (Ezen belül: a munkagépek szennyező 

hatása hogyan jelenik meg?) A talaj szerkezetében, a vízháztartásban, a sóforgalomban esetlegesen bekövetkező 

változások? A termőtalaj lepusztulás, a völgyek hordalékterhelésének változása milyen lesz? Felszíni formák 

változásának hatásai? 

Víz: a vízrendezésnek a vízgyűjtőterületre és magában a mederben lévő vízre várható hatásai? A vízrendezés a 

lefolyási viszonyokat változtatja meg. Ennek hatásait kell vizsgálni: a talajra, felszíni és felszín alatti 

vízkészletre, az élővilágra, az épített elemekre. Építés alatti vízelvezetés megoldása, hatása? (Időszakos elöntés? 

Talajvízszint változás?) A gépekből származó vízminőség romlás? A felszíni lefolyás változásának hatása a 

talajvízre? Az esetleges tározás, vagy lecsapolás hatásai? A vízelvezetés tervezett mértékének hatásai? A 

hordalékterhelés változásai és hatásai? A vízszintváltozások hatása? A vonalvezetés megváltoztatásainak 

hatásai? A keresztszelvény-változás hatása? A partrendezés, parti sáv rendezés hatásai? 

Levegő: a vízrendezési művek levegőre való hatása, az építés és a fenntartás idején? A felszín közeli lejtésben, 

fizikai, kémiai, biológiai és esztétikai hatások jelentkezhetnek (pl. a fák kitermelésével megszűnik a széltörő 

hatás, por kerül a levegőbe, hófogóhatás megszűnik, stb.) A páratartalom változása következhet be egy korábbi 

vízfelület (mocsár) megszűnése, vagy a növényzet letermelése esetén. Mindezek együtt járhatnak a mikroklíma 

változás lehetőségével. Van-e vízparti üdülési lehetőség a rendezés előtt? Rendezés után történik-e változás? 

Élővilág: a vízrendezésnek fizikai, kémiai, biológiai hatásai is lehetnek az élővilágra. A változások lehetnek 

egyszeriek és folyamatosak. Egyszeri hatás jöhet létre az építés során, folyamatos hatás az üzemeltetés során is 

kialakulhat. Egyszeri hatás lehet a kivitelezés során az állatvilág (madarak, négylábúak) eltávozása a zajossá 

váló munkaterületről. Folyamatossá válhat a korábbi élőhely átalakulása, zavarása eredményeként. Növényeknél 

is fennállhat hasonló helyzet. Egy-egy védett növény eltűnhet a meder átalakításával, de később ismét 

megjelenhet, de az is lehetséges, hogy a rendszeres fenntartás lehetetlenné teszi a fennmaradást (pl. kaszálás). A 

természetes élővilág megmaradása érdekében meg kell őrizni a védett fák, facsoportok, erdők, parkok 

állományát, de a nem védett területek tájképi jellegét meghatározó fák, facsoportok védelmét is meg kell oldani. 

Feladat továbbá a növényzet egyes elemeinek kipusztulását, de a túlszaporodást is megakadályozni. E feladatok 

hozzáértő szakemberek nélkül nem oldhatók meg. Szaktanácsot, javaslatokat csak megfelelő képzettségű, 

hozzáértő szakember adhat. Hasonló a helyzet az állatok helyzetének elemzésével is. Az életkörülmények 

(fészkelő helyek, vonulási utak, ívó helyek) megváltoztatása, a faj, fajok megszűnését jelentheti. A vízlefolyás 

megváltozása, a vízi élővilágban alapvető változásokat okozhat. 

Épített települési környezet: A vízrendezés meghatározó lehet egy település életében. Vizsgálni kell, hogy a 

vízrendezés településen belül, megváltoztatja-e a természetesnek tekintett terepalakzatot (pl. belterületi sziget, 

több ág megszűntetése, stb.). A természetvédelmi területen telepített létesítmények feladata megváltozhat-e? (Pl. 

tó, fenéklépcső, malom, stb.). A vonalvezetés, a keresztszelvények milyen változása várható? Nem történik-e 

tájidegen építés (pl. függőleges falú vb. elemekkel kialakított meder)? Ne alkalmazzanak tájidegen anyagokat. A 

lakóhelyi zöldterületeket meg lehessen védeni az építés és karbantartás során is. Vízparti épületek, 

épületcsoportok védelme a korábbi tájkép megvédése is feladat. Elemezni kell az építés alatti, és az építés utáni 

időszak várható esztétikai hatásait. Foglalkozni kell a terepből esetleg kiemelkedő létesítmények tájba történő 

beillesztésével, az építés közbeni zavaró hatásokkal. 

Környezetvédelmi hatástanulmány szükséges minden olyan esetben, amikor azt a környezetvédelmi hatóság 

elrendeli. 

Ilyen esetek: 

• a tervezett létesítmény komplex hatású és terület érzékeny, 

• a beavatkozásban többen érdekeltek, 

• védett, vagy védelemre szoruló területet érint, 

• védett területhez kapcsolódik, 

• meghatározó szerepe van a tájban, 

• az eredeti állapotot nagymértékben megváltoztatja. 

A vízrendezési hatástanulmányban le kell írni a vízrendezés célját, az elérni kívánt eredményeket, a tervezett 

létesítmények szükségességét, elrendezését. A hatástanulmány része olyan léptékű helyszínrajz, amelyen a 
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hatásterület, a szükséges környezeti elemek bemutathatók. Több változat esetén értékelni kell a különböző 

változatokat. 

Külön kiemelendők: 

• a természetvédelmi területek és tájvédelmi körzetek, 

• a kiemelt vízminőség-védelmi vagy levegőtisztaság-védelmi területek, 

• a beépített területek, 

• a műemlékek területe, 

• a kultúrtörténeti emlékek területe. 

Jelenleg érvényes jogszabályok alapján vízrendezési munkákra hatástanulmányt kell készíteni, ha a 

• rendezésre tervezett mederhossz az 1000 m-t meghaladja, 

• víztározó töltése a 2 m-t meghaladja. 

Az 1000 m mederszakasz alatti mederrendezésnél, illetve 2,0 m töltésmagasság alatt is célszerű bizonyos 

mértékű környezet bemutatást elvégezni. 

Az elkészült vizsgálati anyagot az érdekelt szakhatóságoknak véleményezni kell. Ha a vízrendezési feladatra 

több tervváltozat készül, a hatástanulmánynak a változatok összességére kell vonatkoznia. 

11. 15.11 Összefoglalás 

A modulból ön megismerkedett a birtokrendezés tervezése, és környezetvédelmi hatósági engedélyeztetése 

során elkészítendő környezeti hatásvizsgálati dokumentációval, az alkalmazott legfontosabb alapfogalmakkal. 

Betekintést kapott a módszer sajátosságairól és szükségességének indokairól. Megismerhette a környezeti 

hatásvizsgálatok történetét és jogi alapjait. A környezeti hatásvizsgálati eljárás jelenlegi rendje került 

ismertetésre a modulban, majd pedig a környezeti hatásvizsgálati módszer alaplogikáját mutattuk be. A modul 

végén, röviden ismertetésre kerültek a környezeti hatástanulmányok főbb tartalmi elemei, melyeket a 

birtokrendezés terv dokumentációjával együttesen kell elkészíteni. 

Önellenőrző kérdések: 

1. Mit jelent a többfunkciós agrármodell az Európai Unióban? 

2. Milyen elveket kell figyelembe venni a birtoktervezésnél a többfunkciós mezőgazdaság feltételezése 

esetében? 

3. Definiálja a következő fogalmakat: Környezetvédelem, környezeti hatás, hatótényező, hatásfolyamat, 

hatásterület, hatásviselő, jelentős változás! 

4. Határozza meg a következő fogalmakat: érintett nyilvánosság, előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD), 

előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálat (KHV), környezeti hatástanulmány (KHT), 

környezetvédelmi felülvizsgálat, stratégiai környezeti vizsgálat (SKV)! 

5. Ismertesse a környezetvédelmi hatásvizsgálat jelenlegi eljárási rendjét! 

6. Milyen alapelvek támasztják alá a környezeti hatásvizsgálatok szükségességét? 

7. A környezeti hatásvizsgálatok jogi szabályozásának történetét ismertesse! 

8. A környezeti hatásvizsgálat módszer alaplogikáját ismertesse! 

9. A KHV módszer főbb lépéseiről adjon tájékoztatást! 

10. Az EVD-nek melyek a főbb fejezetei? 
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11. A KHT főbb tartalmi elemeit ismertesse! 

12. 15.12 A tárgymutató, fogalomtár 

Birtokrendezés 

Környezetvédelem 

Környezeti hatás 

Hatótényező 

Hatásfolyamat 

Hatásterület 

Hatásviselő 

Jelentős változás 

Környezethasználó 

Érintett nyilvánosság 

Előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD): 

Előzetes vizsgálati eljárás 

Környezeti hatásvizsgálat (KHV): 

Környezeti hatástanulmány (KHT) 

Környezetvédelmi felülvizsgálat 

Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) 

IPPC 
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