
 
 

          
        SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
 ZOMBOR VÁROS 
            VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL  
MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY  

 
 

 

KÉRELEM DÖNTÉSHOZATAL IRÁNT HATÁSVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL  
 

 

A Környezetre gyakorolt hatások stratégiai felméréséről szóló törvény 28. szakasza (a SzK Hivatalos 

Közlönye 04/135 és 09/36. szám) és a kérelem tartalmáról, a hatásvizsgálat szükségességéről és a 

környezeti hatástanulmány terjedelméről és tartalmáról szóló szabályzat 2. szakasza (a SzK Hivatalos 

Közlönye 05/69. szám) nyújtom be kérelmem döntéshozatal iránt hatásvizsgálat szükségességéről. 

PROJEKT: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ kataszteri 

telekszám _____________ KK _______________________ , ______________________________ 

város/község területén, projekthordozó: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1 Űrlap 1. ⃰ Melléklet Eredeti példány 

2. Kivonat a létrehozott létesítmény projektjéből  Eredeti példány 

3. A felhatalmazott szervezet jelentése az emissziókról és 

jelentés a mérési eredményekről a projekt által érintett 

környezeti tényezők vizsgálatáról, amelyek hat hónapnál 

nem öregebbek 

Eredeti példány /hitelesített 

másolat 

4. A mikro- és makrokörnyezet grafikus bemutatása Eredeti példány 

5. A köztársasági közigazgatási illeték befizetésének 

bizonylata 

Eredeti példány / hitelesített 

másolat 

 
Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (a SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. és 18/95-autentikus értelmezés), amellyel elő van írva, 

hogy a megindításra kerülő eljárásban az ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket 

tartalmazó személyes adatokba amelyek a hivatalos nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és 

feldolgozhatja, azon esetek kivételével amikor az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat 

egyedül szerzi be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez 

szükséges adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem hiányosnak tekinthető. 

 

 



 
 
  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ 

MEZŐBE 

SSZ A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, hogy 

az adatokat az 

illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem be 

az adatokat 

1. Kivonat a városrendezési tervből vagy igazolt 

városrendezési projekt azaz aktus a 

városrendezési feltételekről egy évnél nem 

régebbi.  

 

 

2. A terv másolata és az ingatlanlap átírása    

3. A gazdasági társaság/vállalkozó adatai    

 

Megjegyzések: 

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles a hiánytalan kérelem tárgyát a benyújtástól számított 33 napon belül 

megoldani 

 

Illetékek/térítések: 

Köztársasági közigazgatási illeték 2.100,00 dinár összegben  (186-os díjtltelszám) a köztársasági 

közigazgatási illetékek és térítések díjszabása szerint a 840-742221843-57 számú 

számlaszámra,számlatulajdonos a Szerb Köztársaság költségvetése, hivatkozási szám 97 81-232/ 97 KB-

232-PIB, az utalás célja „köztársasági közigazgatási illeték“ . 

 

 

A kérelem benyújtásának helye és ideje 

________________________________ 

 

 

 

 A kérelmező neve és vezetékneve/üzleti neve 

 

 

 aláírás 

 



 
 
 

 - 1. Melléklet 

 

A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK DÖNTÉSHOZATALÁHOZ 

SZÜKSÉGES ŰRLAP TARTALMA  

   

1. A projekthordozó adatai  

   Elnevezés/név; székhely/cím;telefonszám;faksz; e-mail. 

2. A projekt jellemzői  

   (а) a projekt nagysága; 

   (b) esetleges kumuláció más projektek hatásával; 

   (c) természetes erőforrások és energia felhasználása; 

   (d) hulladék termelése; 

   (e) szennyezés és kellemetlenségek okozása; 

   
(f) baleset kockázata,különösen a felhasznált anyagokat illetve az igénybe vet technikákat illetően, az 

előírásokkal összhangban. 

3. A projekt elhelyezkedése  

   
A környezet érzékenysége az adott földrajzi övezetekben amelyek ki lehetnek téve a projekt káros 

hatásainak, különösen tekintve a:   

   (а) a földterület jelenlegi használatát; 

   (b) a természetes erőforrások relatív mértékét, minőségét és megújulási kapacitását az adott területen; 

   

(c) a természetes környezet apszorbciós képességét, különös figyelmet fordítva a mocsarakra,parti 

övezetekre, hegyi és erdei övezetekre, külön védelem alatt álló területekre, természetes és kulturális 

javakra és sűrűn betelepített övezetekre.  

4. A lehetséges hatás jellemzői  

   A projekt lehetséges jelentős hatásai, különösen: 

   (а) a hatás terjedelme (földrajzi övezet és a kockázatnak kitett lakosság száma)  

   (b) a határon átterjedő hatás jellege; 

   (c) a hatás nagysága és összetettsége; 

   (d) a hatás valószínüsége; 

   (e) a hatás időtartama, gyakorisága és ismétlődésének valószínüsége. 

  

A PROJEKT RÖVID LEÍRÁSA 

Sorszám. Kérdés 

IGEN/NEM A 

projekt rövid 

leírása? 

Lesz-e jelentős 

következménye? 

IGEN/NEM és miért? 

1 2 3 4 

1. A kivitelezés, munka vagy a munka beszüntetése 

tartalmaznak-e olyan tevékenységeket amelyek a helyszín 

fizikai változásához vezetnek (topográfia, földterület 

használata,vízfelület megvéltoztatása)? 

      

2. A projekt kivitelezése vagy a projektmunkák során sor kerül-e 

természetes erőforrások, mind földterület, víz, anyagok és 

energia, különösen nem megújuló illetve nehezen biztosítható 

erőforrások felhasználására? 

      

3. A projekt magába foglalja-e olyan anyagok tárolását, 

szállítását, kezelését vagy forgalmazását amelyek az emberi 

egészségre vagy környezetre pontenciálisan veszélyesek 

      



 
 

lehetnek  vagy amelyek aggodalmat kelthetnek az emberi 

egészséggel szemben fenálló vagy lehetséges 

veszélyességük miatt? 

4. A projekt véghez vitele során vagy a munka beszüntetése 

után keletkezik-e majd szilárd hulladék? 
      

5. A projekt során sor kerül-e majd szennyező anyagok 

kibocsátására vagy bármilyen veszélyes, mérgező illetve 

kellemetlen anyagok kibocsátására a levegőbe? 

      

6. A projekt vezet-e majd zaj vagy vibrációk keletkezéséhez, 

fénykibocsátáshoz, hőkibocsátáshoz vagy elektromágneses 

sugárzáshoz? 

      

7. A projekt vezet-e a földterület vagy vízfelület 

szennyeződésének kockázathoz a kibocsátott szennyező 

anyagokkal a talajra vagy a felületi és talajvizekbe  ? 

      

8. A projekt végzése vagy munkái során lesz-e bármilyen 

baleseti kockázat amely veszélyeztetheti az emberi 

egészséget vagy a környezetet? 

      

9. Vezet-e a projekt társadalmi változásokhoz, például 

demográfiai tekintetben, hagyományos életmód, 

munkavállalást illetően? 

      

10. Léteznek-e bármilyen más tényezők ameyleket elemezni kell, 

mint a bekövetkező fejlődés, amelyeknek hatása lehet a 

környezetre vagy kumulatív hatása lehet más jelenlegi vagy 

tervezett tevékenységekkel a helyszínen? 

      

11. Léteznek-e övezetek a helyszínen vagy annak közelében 

amelyek védettség alatt állnak nemzetközi vagy hazai 

előírások alapján ökológiai,táji, kulturális vagy más értékeik 

miatt amelyekre a projekt? 

      

12. Léteznek-e övezetek a helyszínen vagy annak közelében 

amelyek ökológiai okokból fontosak vagy érzékenyek, például 

mocsarak, folyóvizek vagy más vízterületek, hegyi vagy erdei 

területek amelyek szennyezve lehetnek a projekt 

megvalósítása során? 

      

13. Léteznek-e övezetek a helyszínen vagy annak közelében 

amelyeket védett, fontos vagy érzékeny növény-és állatvilág 

használ, például keltetésre, felnevelésre-növésre, pihenésre, 

áttelelésre és migrációra, és amelyek szennyezéséhez 

vezethet a projekt megvalósítása? 

      

14. Léteznek-e a helyszínen vagy annak közelében felületi vagy 

talajvizek amelyekre kiterjedhet a projekt hatása?  
      

15. Léteznek-e övezetek vagy magas környezeti értékkel 

rendelkező természetes formák a helyszínen vagy annak 

közelében amelyekre kiterjedhet a projekt hatása?  

      

16. Léteznek-e a helyszínen vagy annak közelében útvonalak 

vagy rekreációs ingatlanok amelyekre kiterjedhet a projekt 

hatása? 

      

17. Léteznek-e a helyszínen vagy annak közelében szállítási 

útvonalak amelyek zsufoltá válhatnak vagy amelyek 

gondokhoz vezetnek a környezetet illetően és amelyekre 

kiterjedhet a projekt hatása? 

      

18. A projekt olyan helyen található ahol sok ember számára       



 
 

látható lesz?  

19. Léteznek-e a helyszínen vagy annak közelében olyan 

övezetek amelyeknek történelmi vagy kulturális jelentősége 

van és amelyekre kiterjedhet a projekt hatása? 

      

20. A projekt olyan helyszínen található amely előzetesen fejletlen 

területen volt és a projekt miatt elveszti a zöld területeket?  
      

21. A projekt helyszínén vagy anna közelében használják-e a 

földterületet házak, kertek helyeként, más privát célokra, ipari 

és kereskedelmi tevékenységekre, rekreációra, mint nyilvános 

szabadtér, nyilvános ingatlanok helyeként, mezőgazdasági 

termelésre,erdők helyeként, idegenforgalmi célokra, 

bányászati vagy más tevékenységekre amelyekre kiterjedhet 

a projekt hatása 

      

22. A projekt helyszínére vagy annak környezetére léteznek-e 

tervek a földterület jövőbeli felhasználására amelyre 

kiterjedhet a projekt hatása?  

      

23. Léteznek-e a helyszínen vagy annak közelében sűrűn 

betelepített vagy beépített övezetek amelyekre kiterjedhet a 

projekt hatása? 

      

24. Léteznek-e a helyszínen vagy annak közelében olyan 

övezetek amelyeken szpecifikus (érzékeny) földhasználat 

megy végbe, például kórházak, iskolák, vallási létesítmények , 

nyilvános létesítmények találhatóak amelyekre kiterjedhet a 

projekt hatása?  

      

25. Léteznek-e a helyszínen vagy annak közelében olyan 

övezetek amelyek tartalmaznak fontos, kiváló minőségű vagy 

ritka erőforrásokat (például talajvizek, felülelti vizek,erdők, 

mezőgazdasági, halászati, vadászati és más övezetek, 

védelem alatt álló természetes javak, ásványi alapanyagok és 

más) amelyekre kiterjedhet a projekt hatása?  

      

26. Léteznek-e a helyszínen vagy annak közelében olyan 

övezetek amelyek már terhelve vannak szennyeződéssel 

vagy károkozással a környezetet tekintve (például ahol a 

meglévő környezetre vonatkozó jogi normák már át vannak 

lépve) amelyekre kiterjdhet a projekt hatása? 

      

27. A projekt helyszíne veszélyeztetve van-e földrengésekkel, 

talajüllepedéssel,földcsuszamlásokkal, erózióval, árvízekkel 

vagy visszatésrő időjárási feltételekkel (például hőmérsékleti 

különbségekkel, köddel, erős szelekkel) amelyek gondok 

okozásához vezethetnek a környezetben a projekt által?  

      

   A projekt jellemzőinek és helyszínének összefoglalása az indikációval/ajánlással a 

környezetvédelmi hatástanulmány kidolgozásának szükségességéről   

 

 
 

 

 
 


