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5. Lecke 

Környezetvédelmi hatásvizsgálatok 



Környezetvizsgálati, átvilágítási eljárások  

 

TO TA L  3. 

 

• Környezeti Hatásvizsgálatok (KHV, SHV) 

 

• Integrált szennyezés megelőzés és szabályozás (EKHE/IPPC)  

 

• Környezetvédelmi felülvizsgálat, teljesítményértékelés 

 

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  



Környezetvédelmi Hatásvizsgálat  

(Environmental Impact Assessment) 

(KHV; EIA)  

 

TO TA L  4 

Cél:   az egyes projektek (pl. ipar, közlekedés, a turizmus, egy 

beruházás) környezeti elemekre, folyamatokra - lehetőleg 

mennyiségi formában - azonosított környezeti hatásainak 

felmérése, meghatározása.  

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  



Környezetvédelmi Hatásvizsgálat 
(Environmental Impact Assessment) 

(KHV; EIA)  

 

TO TA L  5 

Feladat: 

 

• hatások jellegének, mértékének és a hatásviselőknek, 

hatásterületeknek a meghatározása 

 

• a döntéshozók támogatása annak megállapításában, hogy az adott 

projekt milyen jelentőségű hatással bír a környezetére és milyen 

megoldások szükségesek a kedvezőtlen hatások kiküszöbölésére 

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  



Stratégiai Környezeti Hatásvizsgálat  

(Strategic Environmental Assessment) 

(SHV; SEA)  

 

TO TA L  6 

Cél:   egy terv/program stratégiai környezeti hatásfelmérése,  
  
 a nagy számú és igen változatos – pl. a közlekedéstől az egyetemi 

kutatási programokig terjedő - beavatkozások, fejlesztések 

környezetvédelmi hatásait,  

 a fenntarthatósággal összefüggő jelentőségét, megadva azok 

pozitív/negatív megítélését, minősítését  

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  



Stratégiai Környezeti Hatásvizsgálat  

(Strategic Environmental Assessment) 

(SHV; SEA)  

 

TO TA L  7 

Jellemzők: 
 
• az eljárás rendszerint megelőzi a fejlesztési javaslatokat  

 

• lehetővé teszi, hogy a javasolt fejlesztéseknél, beavatkozásoknál 

figyelembe lehessen venni a környezetvédelmi szempontokat, 

igényeket is 

 

• elősegíti 

 - a fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesítését 

 - a negatív környezeti hatások kiküszöbölését, minimálisra                           

csökkentését.  
Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  



 A SEA és EIA (KHV)  közötti különbségek  

 

TO TA L  8 

MEGNEVEZÉS SEA (TERVEK/PROGRAMOK) EIA (PROJEKTEK) 

Célok/hatásterület globális, nemzeti és regionális főként helyi (lokális) 

Változatok (alternatívák)  a meglévő infrastruktúra, pénzügyi 

eszközök, telepítés térségi egyensú-

lyának hatékonyabb kihasználása, 

fejlesztése stb.  

telepítés, műszaki kialakí-

tási és működtetési válto-

zatok 

Adatok vegyesen a leíró és a mennyiségi 

adatok, információk 

főleg mennyiségi 

A hatásbecslés módszerei egyszerű, gyakran mátrixokra és a 

szakértői véleményekre alapul, a bi-

zonytalanságok sokszor magas szint-

je mellett 

komplex és rendszerint 

mennyiségi adatokra ala-

pozott 

Kimenetek/megállapítások széles spektrumúak, nagy léptékűek részletezettek 

 

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  



Integrált szennyezés megelőzés és szabályozás 
(Integrated Pollution Prevention and Control) 

(EKHE/IPPC) 

 

TO TA L  9 

Az EK az IPPC irányelvet 1996-ban vezette be. 

 

Cél: a vállalatok működésének szabályozása a termelési folyamatok 

szintjén 

 bevezetve a megelőző jellegű szemléletet 

 kibocsátási határértékeket követel meg + a legjobb elérhető 

technika (Best Available Techniques; BAT) alkalmazását 

 

 Új létesítményekre előírja az egységes környezethasználati 

engedély megszerzését a tevékenység kezdetével egy időben 
Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  



Környezetbarát termékjelzés: öko-címke  

 

TO TA L  10. 

• a jó minőségű és kedvező környezeti tulajdonságú termékek  

előállítására, forgalmazására, használatára 

 

• a környezeti tudat fejlesztésére 

 

• a környezetbarát gazdasági szerkezet kialakításának 

elősegítésére  

Cél: 

 a gyártók, szolgáltatók, forgalmazók, fogyasztók tájékoztatása 

és ösztönzése   

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  



Környezetbarát termékjelzés: öko-címke  

 

TO TA L  11. 

Jellemzők: 

• 1992-ben hozták létre a fogyasztási cikkek (az élelmiszerek, az italok 

és a gyógyszerek kivételével) és a szolgáltatások (termékek) 

környezetbarát megkülönböztető jelölésére.  
  

• használatának feltételeit szabályozzák  

 (Európai Parlament és a Tanács 1980/2000/EK számú rendelete, 

hazánkban a 83/2003. (VI. 7.) sz. Korm. Rendelet) 
 
• elnyerése 

 a termékek megfelelése az EU tagállamok által kidolgozott 

környezetvédelmi feltételeknek 
  
 életútelemzés (Life Cycle Assessment: LCA) alapján határozták meg 
 
 jelenleg 23 termékcsoportra van kidolgozott feltételrendszer 

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  



A környezettudatos irányítás, vezetés intézményesített keretei 

Forrás: PTE TTK Környezettudományi Intézet  



Kérdések a leckéhez 

• Környezetvédelmi Hatásvizsgálat 

(Environmental Impact Assessment)(KHV; EIA)  

• Stratégiai Környezeti Hatásvizsgálat (Strategic 

Environmental Assessment) (SHV; SEA) 

• Integrált szennyezés megelőzés és szabályozás 

(Integrated Pollution Prevention and Control) 

(EKHE/IPPC) 

 



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! 


