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III. Kormányrendeletek

A Kormány 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelete
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

A Kormány
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány – a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági 
eljárásokban, az ott meghatározott szakkérdések tekintetében, az ott meghatározott hatóságokat szakhatóságként 
jelöli ki.

 (2) A Kormány az összevont telepítési eljárásban a 2. melléklet szerinti szakhatóságokat jelöli ki.
 (3) A  Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával összefüggő, 

az  1.  mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban tűzvédelmi szakkérdésben eljáró 
szakhatóságként – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét jelöli ki.

 (4) A  Kormány a  3.  melléklet szerinti, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén 
az  1.  melléklet szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban tűzvédelmi szakkérdésben eljáró szakhatóságként 
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét jelöli ki.

2. §  Ha az 1. melléklet eltérően nem rendelkezik, a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap.

3. § (1) A  szélerőmű vagy szélerőmű park építési és használatbavételi engedélyezési eljárásában a  szakhatósági 
eljárás során a  szakhatóság – az  építési engedély iránti kérelem és mellékletei megküldése mellett – beszerzi 
a  településfejlesztésért és településrendezésért, az  iparügyekért, a  környezetvédelemért, a  természetvédelemért, 
valamint az  energiapolitikáért felelős miniszterek képviselőinek részvételével működő bizottság (e  § 
alkalmazásában a  továbbiakban: Bizottság) véleményét. A  szakhatóság a  szakhatósági állásfoglalás kiadása során 
mérlegeli a Bizottságtól beszerzett véleményt.

 (2) Az olyan építési és használatbavételi engedélyezési eljárásokban, amelyekben a szakhatóságként kijelölt fővárosi és 
megyei kormányhivatal jár el első fokon, eljárásában maga vizsgálja a szakkérdést.

 (3) A Bizottság elnöke a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszter által kijelölt személy, a Bizottság 
további tagja az (1) bekezdésben megjelölt miniszterek által szakterületenként kijelölt egy-egy személy.

 (4) A  Bizottság a  véleménye kialakítása során vizsgálja a  szélerőmű, szélerőmű park környezeti, természeti és 
településrendezési hatásait, valamint mérlegeli a létesítmény használatával vagy a használat elmaradásával várható 
kedvezőtlen hatások megszüntetésére, elkerülésére, csökkentésére vonatkozóan megtehető vagy a kérelmező által 
megvalósított intézkedések következményeit.

 (5) A Bizottság tagja csak olyan személy lehet, aki törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre köteles.
 (6) A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

4. § (1) Szakhatóságot kell bevonni a  használatbavételi engedélyezési eljárásba, ha az  építési engedélyezési eljárás 
lefolytatásához a  szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az  építési tevékenység folyamán 
az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.

 (2) Az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm.  rendelet [a továbbiakban: 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2/A.  § (1)  bekezdésében kijelölt építésügyi 
főhatóság eljárásában szakhatóságként működnek közre
a) az  építményfajtára vonatkozó építésügyi követelmények érvényre juttatásával kapcsolatos szakkérdésben 

a nem építésügyi főhatóságnak minősülő építésügyi hatóságok, valamint
b) azok a hatóságok, amelyek az a) pont szerinti építésügyi hatóság eljárásában szakhatóságként jártak volna el.
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5. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.
 (2) Az  e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő szakhatósági eljárásokat a  2017. december 31-én hatályos 

szabályok alapján kell lefolytatni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok 
 

1. Bányafelügyelettel és állami földtani feladatokkal kapcsolatos ügyek 
 

 A B C D E F 
1. Közigazgatási hatósági 

eljárás 
Szakkérdés Bevonás és 

közreműködés 
feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. A bányafelügyelet 

építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
ezen létesítmények elvi 
építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, 
átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
első- és másodfokú 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
létesítmény a kérelemben 
foglaltak szerinti vagy 
további feltételek melletti 
megvalósítása esetén az 
államhatár rendje 
biztosított-e, a 
határrendsértések és 
határesemények 
megelőzhetők-e. 

Az államhatártól 
számított 100 méteren 
belül épülő létesítmény 
esetében. 

Megyei (fővárosi) 
rendőr- 
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

3. A bányafelügyelet 
építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
ezen létesítmények elvi 
építésének, 
használatbavételének,fe
nnmaradásának, 
átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 

Annak elbírálása, hogy 
biztosíthatóak-e a felszíni 
és felszín alatti vizek 
védelme jogszabályban 
foglalt követelményei. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy 
egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges és az építési 
tevékenység felszíni 
vízfolyást, állóvizet, 
felszín alatti vizet, vagy 
kijelölt, illetve kijelölés 

Területi vízvédelmi 
hatóság 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

1. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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megváltoztatásának 
első- és másodfokú 
engedélyezési eljárása. 

alatt álló vízbázist érint, 
kivéve a belterületi 
földgázelosztó 
vezetéket és az egy 
ingatlant ellátó 
geotermikus energiát 
kinyerő, hasznosító 
létesítményt. 

4. A bányafelügyelet 
építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
ezen létesítmények elvi 
építésének, használatba- 
vételének, 
fennmaradásának, 
átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
első- és másodfokú 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy 
biztosítható-e a vízbázis-
védelemre, valamint a 
vizek lefolyására és az 
árvíz levonulására 
vonatkozó 
követelmények 
teljesülése. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy 
egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges és az építési 
tevékenység felszíni 
vízfolyást, állóvizet, 
felszín alatti víztartót, 
vagy kijelölt, illetve 
kijelölés alatt álló 
vízbázist érint, kivéve a 
belterületi 
földgázelosztó 
vezetéket és az egy 
ingatlant ellátó 
geotermikus energiát 
kinyerő, hasznosító 
létesítményt. 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -

5. A bányafelügyelet 
polgári felhasználású 
robbanóanyagok 
forgalmazására, 
tárolására, gyártására 
vonatkozó 
engedélyezési eljárása. 

A robbanóanyagok 
tárolására szolgáló 
építmények védelmének, 
őrzésének technikai 
eszközei, az őrzés-
védelem személyi 
feltételei biztosítottak-e, a 
robbanóanyagok tárolási 

Minden esetben. Megyei (fővárosi) 
rendőr- 
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-
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körülményei és az ezekről 
vezetett nyilvántartások 
megfelelőek-e. 

6. A bányafelügyelet 
polgári felhasználású 
robbanóanyagok 
forgalmazására, 
tárolására, gyártására 
vonatkozó 
engedélyezési eljárása. 

A robbanóanyagok 
tárolására szolgáló 
építmények megfelelnek-
e a tűzvédelmi 
előírásoknak. 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

-

7. A bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó 
egyes nyomástartó 
berendezések 
létesítésének 
(felállításának) és 
használatbavételének 
engedélyezési eljárása. 

A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírások 
érvényre juttatása. 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

-

8. A bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó 
egyes nyomástartó 
berendezések 
létesítésének 
(felállításának) és 
használatbavételének 
engedélyezési eljárása 
honvédelmi létesítmény 
területén. 

A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírások 
érvényre juttatása. 

Minden esetben. Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap

9. A bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó 
egyes nyomástartó 
berendezések 
létesítésének 
(felállításának) és 
használatbavételének 
engedélyezésére 
irányuló eljárás 

A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírásokat 
teljesítették-e. 

Ha a kérelem a 
bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó 
egyes nyomástartó 
berendezések 
létesítésének 
(felállításának) és 
használatba- 
vételének 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap
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honvédelmi létesítmény 
területén. 

engedélyezésére 
irányul. 

10. Bányászati 
hulladékkezelő 
létesítmények bezárási 
eljárása. 

A katasztrófavédelmi 
előírásoknak való 
megfelelőség vizsgálata. 

Ha a bezárást nem 
műszaki üzemi terv 
jóváhagyásával 
engedélyezik. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

-

11. „A” osztályú bányászati 
hulladékkezelő 
létesítmény építési és 
használatbavételi 
engedélyezési eljárása. 

Belső vészhelyzeti terv 
megfelelőségének 
kérdése. 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

-

12. Geotermikus védőidom 
megállapítására irányuló 
eljárás. 

A geotermikus védőidom 
kijelölése felszín alatti 
vizek minőségi és 
mennyiségi védelmére 
gyakorolt hatásának 
vizsgálata. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízvédelmi 
hatóság 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

13. Geotermikus védőidom 
megállapítására irányuló 
eljárás. 

A geotermikus védőidom 
kijelölése ivóvízbázisra 
gyakorolt hatásának 
vizsgálata. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -

14. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárások. 

Annak elbírálása, hogy 
biztosíthatóak-e a felszíni 
és felszín alatti vizek 
mennyiségi és minőségi 
védelmének 
jogszabályban foglalt 
követelményei. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, vagy a 
tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi 
működési engedély nem 
szükséges és a 

Területi vízvédelmi 
hatóság 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-
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tevékenység felszín alatti 
vizet, felszíni vízfolyást, 
állóvizet, illetve kijelölés 
alatt álló kijelölt vízbázist 
érint. 

15. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárások. 

Az ivóvízbázisra gyakorolt 
hatás vizsgálata. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy 
egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, vagy a 
tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi 
működési engedély 
nem szükséges és a 
tevékenység felszíni 
vízfolyást, állóvizet, 
illetve kijelölés alatt álló 
kijelölt vízbázist érint. 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -

16. A polgári felhasználású 
robbanóanyagok 
forgalmazására, 
tárolására, gyártására 
vonatkozó engedélyezési 
eljárás. 

A robbanóanyagok 
tárolására szolgáló 
építmények védelmének, 
őrzésének technikai 
eszközei, az őrzés-
védelem személyi 
feltételei biztosítottak-e, a 
robbanóanyagok tárolási 
körülményei és az ezekről 
vezetett nyilvántartások 
megfelelőek-e. 

Ha a kérelem polgári 
felhasználású 
robbanóanyagok 
forgalmazására, 
tárolására, gyártására 
irányul. 

Tevékenység végzése 
szerint területileg 
illetékes megyei 
(fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

17. A geotermikus védőidom 
megállapítására irányuló 
eljárás. 

A geotermikus védőidom 
kijelölésének a felszín 
alatti vizek minőségi 
védelmére, a vízkészlet-

Ha a kérelem tartalma 
szerint a geotermikus 
védőidom 
megállapítására 

Védőidom 
elhelyezkedése szerint 
illetékes területi vízügyi 
hatóság 

- -
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gazdálkodásra, az 
ivóvízbázisra és a vizek 
mennyiségi állapotára 
gyakorolt hatásának 
vizsgálata. 

irányuló bányászati 
eljárásban a 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy 
egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

18. A bányafelügyelet 
építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
ezen létesítmények elvi 
építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, 
átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása. 

Annak vizsgálata, hogy a 
közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele vagy a 
tevékenység a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
közúti forgalom 
biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

Ha a bányahatósági 
eljárás közutat vagy 
annak biztonsági 
övezetét érinti és a 
kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket 
sérelmesnek tartja. 

Közlekedési hatáskörben 
eljáró járási/fővárosi 
kerületi hivatal. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

-

19. A bányafelügyelet 
építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
ezen létesítmények elvi 
építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, 
átalakításának, 

Annak elbírálása, hogy a 
vasúti pálya területének 
nem közlekedési célú 
igénybevétele a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
tervezett igénybevétel a 
vasút állagára, a vasúti 
forgalom biztonságára, a 

Ha vasúti pálya szélső 
vágányának tengelyétől 
számított 100 méteren 
belüli bányászati 
építmény építését, 
elhelyezését, 
megszüntetését tervező 
személy a vasúti 
pályahálózat 
működtetője 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -
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megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása. 

vasút kezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, fejlesztési 
terveinek végrehajtására 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

hozzájárulásának a 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

20. A bányafelügyelet 
építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
ezen létesítmények elvi 
építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, 
átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása. 

Az építmény 
elhelyezkedésének, 
magasságának, jellegének 
közvetlen és közvetett 
hatásának vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 

Ha a létesítmény helye 
magyarországi 
repülőtértől, fel- és 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 4 kilométeren 
belüli kijelölésű, 60 
méternél magasabb 
létesítmény létesítése, 
20 méternél magasabb 
létesítmény 
magyarországi 
repülőtértől, fel- és 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 10 
kilométeren belüli 
létesítésű. 

Légiközlekedési hatóság - -

21. A bányafelügyelet 
építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
ezen létesítmények elvi 
építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, 
átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 

Annak elbírálása, hogy a 
Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a 
kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy 
további feltételek mellett 
biztosíthatóak-e. 

Ha az eljárás – a bányák 
föld alatti létesítményei 
kivételével – 
honvédelmi vagy 
katonai célú 
létesítmény működési 
vagy védőterületén 
tervezett létesítmény 
megvalósítására 
irányul. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap
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engedélyezési eljárása. 
22. A bányafelügyelet 

építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
ezen létesítmények elvi 
építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, 
átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása. 

Annak vizsgálata, hogy 
biztosíthatóak-e a felszíni 
és felszín alatti vizek 
védelme, hasznosítási 
lehetőségei 
megőrzésének 
jogszabályban foglalt 
követelményei. 

Ha a bányászati 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy 
egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges és az építési 
tevékenység felszíni 
vízfolyást, állóvizet 
vagy kijelölt vízbázist 
érint, kivéve a 
belterületi 
földgázelosztó 
vezetéket és az egy 
ingatlant ellátó 
geotermikus energiát 
kinyerő, hasznosító 
létesítményt. 

Területi vízvédelmi 
hatóság 

Országos vízvédelmi 
hatóság  

-

23. A bányafelügyelet 
építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
ezen létesítmények elvi 
építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, 
átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása. 

Annak vizsgálata, hogy 
biztosíthatóak-e a vízbázis-
védelem jogszabályban 
foglalt követelményei. 

Ha a bányászati 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy 
egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges és az építési 
tevékenység felszíni 
vízfolyást, állóvizet 
vagy kijelölt vízbázist 
érint, kivéve a 
belterületi 
földgázelosztó 
vezetéket és az egy 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -
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ingatlant ellátó 
geotermikus energiát 
kinyerő, hasznosító 
létesítményt. 

24. A bányafelügyelet 
építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
ezen létesítmények elvi 
építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, 
átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása. 

Annak vizsgálata, hogy a 
létesítmény vagy 
tevékenység a helyi 
önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a kérelemben 
megjelölt létesítmény 
helyi jelentőségű 
védett természeti 
területet érint vagy arra 
közvetlen hatást 
gyakorol, és a 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy 
egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Települési önkormányzat 
jegyzője, a fővárosban a 
főjegyző 

Megyei kormányhivatal 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

21 nap

25. A bányafelügyelet 
építésügyi hatósági és 
építésfelügyeleti 
hatáskörébe tartozó 
építményekre, valamint 
ezen létesítmények elvi 
építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának, 
átalakításának, 
megszüntetésének, 
továbbá rendeltetésük 
megváltoztatásának 
engedélyezési eljárása. 

Annak vizsgálata, hogy a 
létesítmény a kérelemben 
foglaltak szerinti vagy 
további feltételek melletti 
megvalósítása esetén az 
államhatár rendje 
biztosított-e, továbbá, 
hogy a határrendsértések 
és határesemények 
megelőzhetők-e. 

Ha kérelem tárgyát 
képező bányászati 
létesítmény az 
államhatártól számított 
100 méteren belül épül. 

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

26. 1. A bányafelügyelet 
bányászati 
szakigazgatással 
kapcsolatos első- és 

Annak vizsgálata, hogy a 
vasúti pálya területének 
nem közlekedési célú 
igénybevétele a 

Ha a bányahatósági 
eljárás vasúti pályát 
vagy annak szélső 
vágánya tengelyétől 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -
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másodfokú engedélyezési 
eljárásai. 
2. Kutatásra vonatkozó 
műszaki üzemterv 
jóváhagyására irányuló 
(kivett hely esetében a 
hatáskörrel kivett helyre 
vonatkozó állásfoglalása 
is) eljárás. 
3. Bányatelek 
megállapítására irányuló 
eljárás. 
4. Védőpillér kijelölésére, 
módosítására, 
meggyengítésére és 
lefejtésére irányuló 
eljárás. 

kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett a vasút 
állagára, a vasúti forgalom 
biztonságára, a vasút 
kezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, fejlesztési 
terveinek végrehajtására 
kedvezőtlen hatást 
gyakorol-e. 

számított 100 méteren 
belüli területet érint, és 
az építtető a vasúti 
pályahálózat 
működtetője 
hozzájárulásának a 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

27. 1. Bányafelügyelet 
bányászati 
szakigazgatással 
kapcsolatos első- és 
másodfokú engedélyezési 
eljárásai. 
2. Kutatásra vonatkozó 
műszaki üzemterv 
jóváhagyására irányuló 
(kivett hely esetében a 
hatáskörrel kivett helyre 
vonatkozó állásfoglalása 
is) eljárás. 
3. Feltárásra és 
kitermelésre készített 
műszaki üzemterv 
jóváhagyására, 
módosítására, 
szüneteltetési műszaki 
üzemi terv jóváhagyására 

A létesítmény 
elhelyezkedésének, 
magassága, jellege 
közvetlen és közvetett 
hatásainak vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 

Ha az eljárás tárgya 
meddőhányó vagy 40 
m-nél magasabb 
építmény. 
 
Bányabezárási műszaki 
üzemi terv 
jóváhagyására 
(módosítása); 
bányabezárás, 
tájrendezés 
végrehajtásának 
elfogadására irányuló 
eljárásban nem kell 
bevonni a 
szakhatóságot, ha az 
ezekre vonatkozó 
műszaki üzemi terv 
jóváhagyásához feltétel 
nélkül hozzájárult. 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -
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irányuló eljárás. 
4. Bányabezárási műszaki 
üzemi terv jóváhagyására 
(módosítása); 
bányabezárás, 
tájrendezés 
végrehajtásának 
elfogadására irányuló 
eljárás. 

28. 1. Bányafelügyelet 
bányászati 
szakigazgatással 
kapcsolatos első- és 
másodfokú engedélyezési 
eljárásai. 
2. Kutatásra vonatkozó 
műszaki üzemterv 
jóváhagyása (kivett hely 
esetében a hatáskörrel 
kivett helyre vonatkozó 
állásfoglalása is) iránti 
eljárás. 
3. Feltárásra és 
kitermelésre készített 
műszaki üzemterv 
jóváhagyására, 
módosítására, 
szüneteltetési műszaki 
üzemi terv jóváhagyására 
irányuló eljárás. 
4. Bányabezárási műszaki 
üzemi terv jóváhagyására 
(módosítása); 
bányabezárás, 
tájrendezés 
végrehajtásának 
elfogadására irányuló 

Annak vizsgálata, hogy a 
Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a 
kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy 
további feltételek mellett 
biztosíthatóak-e. 

Ha az eljárás 
honvédelmi és katonai 
célú létesítmény 
működési vagy 
védőterületét érinti. 
 
Bányabezárási műszaki 
üzemi terv 
jóváhagyására 
(módosítása); 
bányabezárás, 
tájrendezés 
végrehajtásának 
elfogadására irányuló 
eljárásban nem kell 
bevonni a 
szakhatóságot, ha az 
ezekre vonatkozó 
műszaki üzemi terv 
jóváhagyásához feltétel 
nélkül hozzájárult. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21
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eljárás.
5. Föld alatti bánya-
térségek és egyéb 
bányászati létesítmények 
más célú hasznosítása 
jóváhagyására irányuló 
eljárás. 
6. Bányatelek 
megállapítása iránti 
eljárás 

29. 1. A bányafelügyelet 
bányászati 
szakigazgatással 
kapcsolatos első- és 
másodfokú engedélyezési 
eljárásai. 
2. Kutatásra vonatkozó 
műszaki üzemterv 
jóváhagyása (kivett hely 
esetében a hatáskörrel 
kivett helyre vonatkozó 
állásfoglalása is) iránti 
eljárás. 
3. Bányatelek 
megállapítása. 
4. Feltárásra és 
kitermelésre készített 
műszaki üzemterv 
jóváhagyására, 
módosítására, 
szüneteltetési műszaki 
üzemi terv jóváhagyására 
irányuló eljárás. 
5. Védőpillér kijelölésére, 
módosítására, 
meggyengítésére és 
lefejtésére irányuló 

Annak vizsgálata, hogy 
biztosíthatóak-e a felszíni 
és felszín alatti vizek 
védelme, hasznosítási 
lehetőségei 
megőrzésének 
jogszabályban foglalt 
követelményei. 

Ha bányászati 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, vagy a 
tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi 
működési engedély 
nem szükséges és a 
tevékenység felszín 
alatti vizet, felszíni 
vízfolyást, állóvizet, vagy 
kijelölt, illetve kijelölés 
alatt álló vízbázist érint. 
 
Bányabezárási műszaki 
üzemi terv 
jóváhagyására 
(módosítása); 
bányabezárás, 
tájrendezés 
végrehajtásának 
elfogadására irányuló 

Területi vízvédelmi
hatóság 

Országos vízvédelmi 
hatóság  

21 nap
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eljárás.
6. Bányabezárási műszaki 
üzemi terv jóváhagyására 
(módosítása), 
bányabezárás, 
tájrendezés 
végrehajtásának 
elfogadására irányuló 
eljárás. 
7. Föld alatti bánya-
térségek és egyéb 
bányászati létesítmények 
más célú hasznosítása 
jóváhagyására irányuló 
eljárás. 

eljárásban nem kell 
bevonni a 
szakhatóságot, ha az 
ezekre vonatkozó 
műszaki üzemi terv 
jóváhagyásához feltétel 
nélkül hozzájárult. 

30. 1. A bányafelügyelet 
bányászati 
szakigazgatással 
kapcsolatos első- és 
másodfokú engedélyezési 
eljárásai. 
2. Kutatásra vonatkozó 
műszaki üzemterv 
jóváhagyása (kivett hely 
esetében a hatáskörrel 
kivett helyre vonatkozó 
állásfoglalása is) iránti 
eljárás. 
3. Bányatelek 
megállapítása. 
4. Feltárásra és 
kitermelésre készített 
műszaki üzemterv 
jóváhagyására, 
módosítására, 
szüneteltetési műszaki 
üzemi terv jóváhagyására 

Annak vizsgálata, hogy 
biztosíthatóak-e a 
vízbázis-védelem 
jogszabályban foglalt 
követelményei. 

Ha bányászati 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, vagy a 
tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi 
működési engedély 
nem szükséges és a 
tevékenység felszíni 
vízfolyást, állóvizet, vagy 
kijelölt, illetve kijelölés 
alatt álló vízbázist érint. 
 
Bányabezárási műszaki 
üzemi terv 
jóváhagyására 
(módosítása); 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -
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irányuló eljárás. 
5. Védőpillér kijelölésére, 
módosítására, 
meggyengítésére és 
lefejtésére irányuló 
eljárás. 
6. Bányabezárási műszaki 
üzemi terv jóváhagyására 
(módosítása); 
bányabezárás, 
tájrendezés 
végrehajtásának 
elfogadására irányuló 
eljárás. 
7. Föld alatti bánya-
térségek és egyéb 
bányászati létesítmények 
más célú hasznosítása 
jóváhagyására irányuló 
eljárás. 

bányabezárás, 
tájrendezés 
végrehajtásának 
elfogadására irányuló 
eljárásban nem kell 
bevonni a 
szakhatóságot, ha az 
ezekre vonatkozó 
műszaki üzemi terv 
jóváhagyásához feltétel 
nélkül hozzájárult. 

31. 1. A bányafelügyelet 
bányászati 
szakigazgatással 
kapcsolatos első- és 
másodfokú engedélyezési 
eljárásai. 
2. Kutatásra vonatkozó 
műszaki üzemterv 
jóváhagyása (kivett hely 
esetében a hatáskörrel 
kivett helyre vonatkozó 
állásfoglalása is) iránti 
eljárás. 
3. Bányatelek 
megállapítására irányuló 
eljárás. 
4. Feltárásra és 

Annak vizsgálata, hogy a 
létesítmény vagy 
tevékenység a helyi 
önkormányzati 
rendeletben és a helyi 
építési szabályzatban 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a bányahatósági 
eljárás helyi jelentőségű 
védett természeti 
területet érint, és az 
eljárással érintett 
tevékenység 
megkezdéséhez, 
bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezet-használati 
engedély nem 
szükséges, vagy a 
tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi 

Települési önkormányzat 
jegyzője, a fővárosban a 
főjegyző 

Megyei kormányhivatal 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

-
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kitermelésre készített 
műszaki üzemterv 
jóváhagyására, 
módosítására, 
szüneteltetési műszaki 
üzemi terv jóváhagyására 
irányuló eljárás. 
5. Bányabezárási műszaki 
üzemi terv jóváhagyására 
(módosítása); 
bányabezárás, 
tájrendezés 
végrehajtásának 
elfogadására irányuló 
eljárás. 
6. Föld alatti bánya-
térségek és egyéb 
bányászati létesítmények 
más célú hasznosítása 
jóváhagyására irányuló 
eljárás. 

működési engedély 
nem szükséges. 
 
Bányabezárási műszaki 
üzemi terv 
jóváhagyására 
(módosítása); 
bányabezárás, 
tájrendezés 
végrehajtásának 
elfogadására irányuló 
eljárásban nem kell 
bevonni a 
szakhatóságot, ha az 
ezekre vonatkozó 
műszaki üzemi terv 
jóváhagyásához feltétel 
nélkül hozzájárult. 

32. 1. A szénhidrogének 
felszín alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 

A termőföld mennyiségi 
védelmének vizsgálata. 

Ha a szakkérdést 
korábban önálló 
eljárásban nem 
vizsgálták és a 
bányászati tevékenység 
vagy beruházás 
termőföldet érint. 

Földvédelmi hatósági 
hatáskörében eljáró 
járási hivatal, több járási 
hivatal illetékességi 
területét érintő 
esetekben a 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatal, Pest 
megyében a Budakeszi 
Járási Hivatal, a 
fővárosban Budapest 
Főváros Kormányhivatala 
XI. Kerületi Hivatala 

- -
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eljárás.
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítása. 

33. 1. A szénhidrogének 
felszín alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése.  
3. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 
eljárás. 

A termőföld minőségi 
védelme 
követelményeinek 
vizsgálata. 

Ha a szakkérdést 
korábban önálló 
eljárásban nem 
vizsgálták és a 
bányászati tevékenység 
vagy beruházás 
termőföldön valósul 
meg. 

Megyei kormányhivatal 
talajvédelmi igazgatási 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

- -

34. 1. A szénhidrogének 
felszín alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 
eljárás. 
4. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló 
eljárás. 

Az erdőre gyakorolt 
hatások vizsgálata. 

Ha a szakkérdést 
korábban önálló 
eljárásban nem 
vizsgálták és a 
bányahatósági eljárás 
erdőt érint. 

Megyei kormányhivatal 
erdészeti hatósági 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

- -

35. 1. A szénhidrogének Annak vizsgálata, hogy a Ha a bányahatósági Országos közútnál – - -
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felszín alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítása. 

közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele vagy a 
tevékenység a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
közúti forgalom 
biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

eljárás közutat vagy 
annak biztonsági 
övezetét érinti és a 
kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

gyorsforgalmi út, 
valamint közúti 
határátkelőhely 
közlekedési építményei 
esetében: Budapest 
Főváros Kormányhivatala 

36. 1. A szénhidrogének 
felszín alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 

Annak vizsgálata, hogy a 
közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele vagy a 
tevékenység a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
közúti forgalom 
biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 

Ha a bányahatósági 
eljárás közutat vagy 
annak biztonsági 
övezetét érinti és a 
kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

Országos közútnál –
egyéb országos közút 
esetében: fővárosi és 
megyei kormányhivatal 
közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) 
hivatala 

- -
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bezárására irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítása. 

engedélyezhető-e.

37. 1. A szénhidrogének 
felszín alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítása. 

Annak vizsgálata, hogy a 
közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele vagy a 
tevékenység a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
közúti forgalom 
biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

Ha a bányahatósági 
eljárás közutat vagy 
annak biztonsági 
övezetét érinti és a 
kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

Helyi közútnál – a 
főváros kivételével a 
települési önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében: a 
megyei kormányhivatal 
közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

- -

38. 1. A szénhidrogének 
felszín alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 

Annak vizsgálata, hogy a 
közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele vagy a 
tevékenység a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
közúti forgalom 

Ha a bányahatósági 
eljárás közutat vagy 
annak biztonsági 
övezetét érinti és a 
kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 

Helyi közútnál – a 
fővárosi kerületi 
önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében: 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 
Kerületi Hivatala 

- -
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tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítása. 

biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

tartja.

39. 1. A szénhidrogének 
felszín alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítása. 

Annak vizsgálata, hogy a 
közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele vagy a 
tevékenység a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
közúti forgalom 
biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

Ha a bányahatósági 
eljárás közutat vagy 
annak biztonsági 
övezetét érinti és a 
kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

Helyi közútnál – a 
Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében: 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 
Kerületi Hivatala 

- -

40. 1. A szénhidrogének 
felszín alatti tárolására 

Annak vizsgálata, hogy a 
vasúti pálya területének 

Ha a bányahatósági 
eljárás vasúti pályát 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -
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vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló 
eljárás. 

nem közlekedési célú 
igénybevétele a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
tervezett igénybevétel a 
vasút állagára, a vasúti 
forgalom biztonságára, a 
vasút kezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, fejlesztési 
terveinek végrehajtására 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

vagy annak szélső 
vágányának tengelyétől 
számított 100 méteren 
belüli területet érint, és 
az építtető a vasúti 
pályahálózat 
működtetője 
hozzájárulásának a 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

41. 1. A szénhidrogének 
felszín alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 

Annak vizsgálata, hogy az 
építmény nem korlátozza-
e indokolatlanul vagy 
indokolatlan mértékben a 
vízi közlekedési 
létesítmények 
működését. 

Ha a bányahatósági 
eljárás egyéb vízi 
közlekedési 
létesítményt érint. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

- -
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bezárására irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló 
eljárás. 

42. 1. A szénhidrogének 
felszín alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló 
eljárás. 

A létesítmény 
elhelyezkedésének, 
magassága, jellege 
közvetlen és közvetett 
hatásainak vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 

Ha a bányahatósági 
eljárás tárgya 
meddőhányó vagy 40 
m-nél magasabb 
építmény. 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- 21 nap

43. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 

Annak vizsgálata, hogy a 
Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a 
kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy 
további feltételek mellett 

Ha a bányahatósági 
eljárás honvédelmi és 
katonai célú létesítmény 
működési vagy 
védőterületét érinti. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap
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engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló 
eljárás. 

biztosíthatóak-e.

44. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 

Annak vizsgálata, hogy a 
tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó 
nemzeti és európai uniós 
jogi követelményeknek, a 
tájvédelem jogszabályban 
rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, 
bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, vagy a 
tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi 
működési engedély nem 
szükséges. 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

- 21 nap
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megállapítására irányuló 
eljárás. 

45. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló 
eljárás. 

Annak vizsgálata, hogy a 
tevékenység a földtani 
közeg védelme 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, 
bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, vagy a 
tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi 
működési engedély nem 
szükséges. 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala 
 

- 21 nap

46. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 

Annak vizsgálata, hogy a 
tevékenység a környezeti 
zaj és rezgés elleni 
védelem 
követelményeinek, a 
levegőtisztaság-védelmi 
előírásoknak a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, 
bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, vagy a 
tevékenység 
továbbfolytatásához 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

- 21 nap  
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3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló 
eljárás. 

környezetvédelmi 
működési engedély nem 
szükséges. 

47. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló 
eljárás. 

Annak vizsgálata, hogy a 
tevékenység a tájvédelem 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, 
bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, vagy a 
tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi 
működési engedély nem 
szükséges. 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

- -

48. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 

Annak vizsgálata, hogy a 
keletkező hulladék 
elhelyezése, előkezelése, 

Ha az eljárással érintett 
bányászati tevékenység 
megkezdéséhez, 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

- 21 nap  
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megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló 
eljárás. 

hasznosítása, 
ártalmatlanítása megfelel-
e a hulladékgazdálkodási 
előírásoknak, szükséges-e 
hulladékkezelő 
létesítmény létesítése, 
merülnek-e fel olyan, a 
hulladékgazdálkodás- 
ból eredő környezeti 
kockázatok, amelyek 
mellett a hozzájárulást 
nem vagy csak 
feltételekkel lehet 
megadni. 

bányatelek 
megállapításához 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, vagy a 
tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi 
működési engedély nem 
szükséges. 

hatáskörében eljáró 
járási hivatala 

49. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 

Annak vizsgálata, hogy 
biztosíthatóak-e a felszíni 
és felszín alatti vizek 
védelme, hasznosítási 
lehetőségei megőrzése 
jogszabályban foglalt 
követelményei. 

Ha a bányászati 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, vagy a 
tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi 
működési engedély 
nem szükséges és a 
tevékenység felszín 
alatti vizet, felszíni 
vízfolyást, állóvizet vagy 
kijelölt, illetve kijelölés 

Területi vízügyi és 
vízvédelmi hatóság 

- -
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eljárás.
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló 
eljárás. 

alatt álló vízbázist érint.

50. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 
2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szén-dioxid tárolóhely 
bezárására irányuló 
eljárás. 
5. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló 
eljárás. 

Annak vizsgálata, hogy a 
létesítmény vagy 
tevékenység a helyi 
önkormányzati 
rendeletben és a helyi 
építési szabályzatban 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a bányahatósági 
eljárás helyi 
jelentőségű védett 
természeti területet 
érint, és az eljárással 
érintett tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy 
egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges vagy a 
tevékenység 
továbbfolytatásához 
környezetvédelmi 
működési engedély 
nem szükséges. 

Települési önkormányzat 
jegyzője, a fővárosban a 
főjegyző 

- -

51. 1. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapításával, 
valamint a szén-dioxid 
geológiai tárolásával 
kapcsolatos 
engedélyezési eljárás. 

Annak vizsgálata, hogy a 
kérelem a régészeti 
örökség és a műemléki 
érték védelme 
jogszabályban 
meghatározott 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 

Ha a bányahatósági 
eljárás a kulturális 
örökségvédelmi 
hatósági 
nyilvántartásban 
szereplő nyilvántartott 
vagy védetté nyilvánított 
régészeti lelőhelyet, 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal kulturális 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) 
hivatala 

- -



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 232. szám

 
39089

2. Szén-dioxid geológiai 
tárolására irányuló 
földtani kutatás 
engedélyezése. 
3. Szén-dioxid geológiai 
tárolásának 
engedélyezése. 
4. Szénhidrogének felszín 
alatti tárolására 
vonatkozó bányatelek 
megállapítására irányuló 
eljárás. 

szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

régészeti védőövezet 
területét, műemléki 
területet vagy 
nyilvántartott műemléki 
érték vagy műemlék 
telket érint, és az 
eljárással érintett 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

52. A bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó 
egyes sajátos 
építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági 
eljárások szabályairól 
szóló 53/2012. (III. 28.) 
Korm. rendelet 14. 
alcímében meghatározott 
használatbavételi 
engedélyezési eljárás. 

A bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó 
egyes sajátos 
építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági 
eljárások szabályairól 
szóló 53/2012. (III. 28.) 
Korm. rendelet 13. 
alcímében meghatározott 
építési engedélyezési 
eljárás keretében vizsgált 
szakkérdés. 

Ha az építési 
engedélyezési eljárás 
lefolytatásához a 
szakhatóság kikötéssel 
vagy feltételekkel járult 
hozzá, vagy ha az 
építési tevékenység 
folyamán az 
engedélyezett tervektől 
eltértek és az eltérés a 
szakhatóság 
állásfoglalásának 
tartalmát érinti. 

Építési engedélyezési 
eljárásban érintett 
szakhatóság 

Építési engedélyezési 
eljárásban érintett 
szakhatóság 

-
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2. Egészségügyi ügyek 
 

 A B C D E F 

1. 
Közigazgatási hatósági 

eljárás 
Szakkérdés Bevonás és 

közreműködés 
feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. Az egészségbiztosító 

külföldön történő 
gyógykezelés tárgyában 
hozott döntése elleni 
azon fellebbezési eljárás, 
amelyre a kötelező 
egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi 
LXXXIII. törvény 27. § (9a) 
bekezdése ad 
lehetőséget. 

Az orvosszakmai javaslat 
és annak indokoltságának 
felülvizsgálata. 

Minden esetben. - Egészségügyi 
Tudományos Tanács 

30 nap a külföldön 
történő 
gyógykezelések 
részletes 
szabályairól szóló 
340/2013. (IX. 25.) 
Korm. rendelet 
14/A § (1) 
bekezdése 
alapján. 

3. A vizsgálati készítmény 
klinikai vizsgálatának 
engedélyezésére irányuló 
eljárás. 

a) a klinikai vizsgálat és a 
vizsgálati terv 
tudományos 
megalapozottsága, 
indokoltsága, 
b) a várható előnyök és 
kockázatok előzetes 
becslésének 
megfelelősége, a 
résztvevőket fenyegető 
kockázatok és a kutatás 
várható eredményének 
arányossága, 
c) a vizsgálatvezető és a 
vizsgálók szakmai 
alkalmassága, az egyéb 
személyi feltételek 
megfelelősége, 
d) a vizsgáló részére 
készített tömör, objektív, 

A vizsgálati készítmény 
klinikai vizsgálatának 
engedélyezésére 
irányuló kérelem. 

Egészségügyi 
Tudományos Tanács 
Klinikai Farmakológiai 
Etikai Bizottsága 

- Az emberi 
alkalmazásra 
kerülő 
gyógyszerekről és 
egyéb, a 
gyógyszer- 
piacot szabályozó 
törvények 
módosításáról 
szóló 2005. évi 
XCV. törvény (a 
továbbiakban: 
Gytv.) 3. § (4) 
bekezdése szerint  
a) a klinikai 
vizsgálat 
engedélyezési 
eljárásának 
ügyintézési 
határideje 
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nem promóciós jellegű 
ismertető szakmai-
tudományos tartalmának 
megfelelősége, 
e) a vizsgálóhelyre 
vonatkozóan a tárgyi 
feltételek megfelelősége, 
f) a beleegyező 
nyilatkozat és a 
tájékoztatási eljárás 
megfelelősége, teljes 
körűsége, 
g) a beleegyező 
nyilatkozat adására nem 
képes személyek 
bevonásával végzett 
kutatás indokoltsága és 
feltételeinek megléte, 
h) a következők 
megfelelősége: a 
vizsgálatvezető, a 
vizsgálók, illetve egyéb 
közreműködők, valamint 
a vizsgálati alanyok 
juttatásai, költségtérítése 
és esetleges egyéb 
érdekeltsége, továbbá a 
megbízó ajánlata a 
beválasztott alanyonkénti 
költségek fedezésére és 
ennek százalékos 
megoszlása a vizsgálatot 
befogadó egészségügyi 
szolgáltató, valamint a 
vizsgálók között, 
i) a vizsgáló és a vizsgálati 
alanyok közötti esetleges 

hetvenöt nap, 
ezen belül az 
etikai vélemény 
elkészítésének 
határideje hatvan 
nap, 
b) génterápiára és 
szomatikus 
sejtterápiára 
szolgáló, valamint 
genetikailag 
módosított 
szervezeteket 
tartalmazó 
vizsgálati 
készítmények 
esetén a klinikai 
vizsgálat 
engedélyezési 
eljárásának 
ügyintézési 
határideje 
kilencven nap, 
ezen belül az 
etikai vélemény 
elkészítésének 
határideje 
legfeljebb 
hetvenkét nap, 
c) xenogén 
sejtterápiára 
szolgáló vizsgálati 
készítmények 
esetén a klinikai 
vizsgálat 
engedélyezési 
eljárásának 
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függőség megfelel-e a 
vizsgálat szakmai-etikai 
követelményeinek, 
j) a toborzás 
szükségességének 
indokolása, a vizsgálati 
alanyok toborzásának 
módszerei, a felhívás 
tervezett szövegének 
megfelelősége és helye, 
k) az esetleges placebo 
csoport alkalmazásának 
indokoltsága, 
l) a vizsgálati alanyok 
személyes adatai 
kezelésének módja, azok 
megismerésére 
jogosultak köre megfelel-
e a vizsgálat szakmai-
etikai követelményeinek. 

ügyintézési 
határideje tizenkét 
hónap, ezen belül 
az etikai vélemény 
elkészítésének 
határideje 
legfeljebb 
tizenegy hónap. 

4. Az immunológiai 
gyógyszerek forgalomba 
hozatali engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

Gyógyszerminőségi 
szempontból az 
immunológiai gyógyszer 
emberen alkalmazható-e. 

Az immunológiai 
gyógyszerek 
forgalomba hozatali 
engedélyezésére 
irányuló kérelem. 

Országos 
Közegészségügyi Intézet 

- -

5. Új gyógyszergyártási 
engedély kiadására vagy a 
meglévő 
gyógyszergyártási 
engedély új 
gyógyszergyártási 
tevékenységgel történő 
bővítésére irányuló 
módosító eljárás. 

A tevékenység várható 
környezeti hatásainak 
vizsgálata. 

Új gyógyszergyártási 
engedély kiadására vagy 
a meglévő 
gyógyszergyártási 
engedély új 
gyógyszergyártási 
tevékenységgel történő 
bővítésére irányuló 
módosító eljárásban, ha 
a kérelem olyan 
tevékenység 
engedélyezésére 

Környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

- 21 nap
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irányul, amely a 
környezeti 
hatásvizsgálati és az 
egységes 
környezethasználati 
engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Khvr.) 3. 
számú mellékletében 
meghatározott olyan 
tevékenység 
megkezdését vagy 
folytatását szolgálja, 
amely a Khvr.-ben 
meghatározott 
küszöbértéket nem éri el 
vagy a tevékenységre a 
Khvr.-ben megállapított 
feltétel nem teljesül, és a 
tevékenység 
megkezdését vagy 
folytatását szolgáló 
létesítmény 
engedélyezéséhez 
építésügyi hatósági 
eljárás lefolytatására 
nem került sor, annak 
elbírálása, hogy a 
tevékenység 
következtében jelentős 
környezeti hatások 
feltételezhetők-e. 

6. Az emberi felhasználásra 
kerülő orvostechnikai 
eszközök klinikai 
vizsgálatának 

a) a klinikai vizsgálat és a 
vizsgálati terv 
tudományos 
megalapozottsága, 

Az emberi 
felhasználásra kerülő 
orvostechnikai eszközök 
klinikai vizsgálatának 

Egészségügyi 
Tudományos Tanács 
Tudományos és 
Kutatásetikai Bizottsága 

- Az egészségügyről 
szóló 1997. évi 
CLIV. törvény (a 
továbbiakban: 
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engedélyezésére irányuló 
eljárás. 

indokoltsága,
b) a várható előnyök és 
kockázatok előzetes 
becslésének 
megfelelősége, a 
résztvevőket fenyegető 
kockázatok és a kutatás 
várható eredményének 
arányossága, 
c) a vizsgálatvezető és a 
vizsgálók szakmai 
alkalmassága, az egyéb 
személyi feltételek 
megfelelősége, 
d) a vizsgáló részére 
készített tömör, objektív, 
nem promóciós jellegű 
ismertető szakmai-
tudományos tartalmának 
megfelelősége, 
e) a vizsgálóhelyre 
vonatkozóan a tárgyi 
feltételek megfelelősége, 
f) a beleegyező 
nyilatkozat és a 
tájékoztatási eljárás 
megfelelősége, teljes 
körűsége, 
g) a beleegyező 
nyilatkozat adására nem 
képes személyek 
bevonásával végzett 
kutatás indokoltsága és 
feltételeinek megléte, 
h) a következők 
megfelelősége: a 
vizsgálatvezető, a 

engedélyezésére 
irányuló kérelem. 

Eütv.) 158. § (3) 
bekezdése 
értelmében a 
kutatás- 
engedélyezési 
eljárás ügyintézési 
határideje ötvenöt 
nap, az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács, az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács Elnöksége 
és az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács bizottsága 
szakhatósági 
eljárásának az 
ügyintézési 
határideje ötven 
nap. 
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vizsgálók, illetve egyéb 
közreműködők, valamint 
a vizsgálati alanyok 
juttatásai, költségtérítése 
és esetleges egyéb 
érdekeltsége, továbbá a 
kérelmező ajánlata a 
beválasztott alanyonkénti 
költségek fedezésére és 
ennek százalékos 
megoszlása a vizsgálatot 
befogadó egészségügyi 
szolgáltató, valamint a 
vizsgálók között, 
i) a vizsgáló és a vizsgálati 
alanyok közötti esetleges 
függőség megfelel-e a 
vizsgálat szakmai-etikai 
követelményeinek, 
j) a toborzás 
szükségességének 
indokolása, a vizsgálati 
alanyok toborzásának 
módszerei, a felhívás 
tervezett szövegének 
megfelelősége, 
k) az esetleges placebo 
csoport alkalmazásának 
indokoltsága, 
l) a vizsgálati alanyok 
személyes adatai 
kezelésének módja, az 
azok megismerésére 
jogosultak köre megfelel-
e a vizsgálat szakmai-
etikai követelményeinek. 
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7. Az emberen végzett 
orvostudományi 
kutatások, az emberi 
felhasználásra kerülő 
vizsgálati készítmények 
klinikai vizsgálata, 
valamint az emberen 
történő alkalmazásra 
szolgáló, klinikai 
vizsgálatra szánt 
orvostechnikai eszközök 
klinikai vizsgálata 
engedélyezési eljárásának 
szabályairól szóló 
235/2009. (X. 20.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 
235/2009. (X. 20.) Korm. 
rendelet] 16. § b) pontja 
szerinti beavatkozással 
nem járó engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

a) a tervezett vizsgálat 
érdemi, szakmai 
tudományos 
kérdésfelvetéseket 
tartalmaz-e és módszerei 
alkalmasak-e ezek 
megválaszolására, 
b) a betegtájékoztató és a 
beleegyező nyilatkozat, 
valamint a toborzás 
tervezett szövege 
megfelel-e az emberen 
végzett orvostudományi 
kutatásokról szóló 
miniszteri rendeletben 
foglaltaknak. 

A 235/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet 16. § b) 
pontja szerinti 
beavatkozással nem járó 
vizsgálatra vonatkozó 
kérelem. 

Egészségügyi 
Tudományos Tanács 
Tudományos és 
Kutatásetikai Bizottsága 

- Az Eütv. 158. § (3) 
bekezdése 
értelmében a 
kutatás- 
engedélyezési 
eljárás ügyintézési 
határideje ötvenöt 
nap, az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács, az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács Elnöksége 
és az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács bizottsága 
szakhatósági 
eljárásának az 
ügyintézési 
határideje ötven 
nap. 

8. Az embriókkal, illetve 
ivarsejtekkel, őssejtekkel 
végezhető beavatkozással 
nem járó vizsgálat 
engedélyezése. 

a) a tervezett vizsgálat 
érdemi, szakmai 
tudományos 
kérdésfelvetéseket 
tartalmaz-e és módszerei 
alkalmasak-e ezek 
megválaszolására, 
b) a betegtájékoztató és a 
beleegyező nyilatkozat, 
valamint a toborzás 
tervezett szövege 
megfelel-e az emberen 
végzett orvostudományi 
kutatásokról szóló 

A 235/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet 16. § a) 
pontja szerinti 
beavatkozással nem járó 
vizsgálatra vonatkozó 
kérelem az embriókkal, 
illetve ivarsejtekkel, 
őssejtekkel végezhető 
beavatkozással nem járó 
vizsgálatra. 

Egészségügyi 
Tudományos Tanács 
Humán Reprodukciós 
Bizottsága 

- Az Eütv. 158. § (3) 
bekezdése 
értelmében a 
kutatás- 
engedélyezési 
eljárás ügyintézési 
határideje ötvenöt 
nap, az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács, az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács Elnöksége 
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miniszteri rendeletben 
foglaltaknak. 

és az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács bizottsága 
szakhatósági 
eljárásának az 
ügyintézési 
határideje ötven 
nap. 

9. A 235/2009. (X. 20.) Korm. 
rendelet 16. § c) pontja 
szerinti beavatkozással 
nem járó vizsgálat 
engedélyezésére irányuló 
eljárás. 

a) a betegtájékoztató, a 
beleegyező nyilatkozat, 
valamint a toborzás 
tervezett szövege 
megfelel-e az emberen 
végzett orvostudományi 
kutatásokról szóló 
miniszteri rendeletben 
foglaltaknak, 
b) a vizsgálat a vizsgálat 
alá vont személy életét 
vagy testi, lelki épségét 
nem veszélyezteti-e, 
c) a vizsgálat a vizsgálat 
alá vont személy jogait 
nem sérti-e, 
d) a vizsgálat 
tudományosan 
megalapozott-e. 

A 235/2009. (X. 20.) 
Korm. rendelet 16. § c) 
pontja szerinti 
beavatkozással nem járó 
vizsgálatra vonatkozó 
kérelem, kivéve, ha az 
Európai Gazdasági 
Térségről szóló 
megállapodásban részes 
más tagállamot is érintő 
és hatósági határozat 
végrehajtása érdekében 
végzett beavatkozással 
nem járó 
gyógyszerbiztonsági 
vizsgálat engedélyezése 
iránti a kérelem. 

Egészségügyi 
Tudományos Tanács 
Tudományos és 
Kutatásetikai Bizottsága 

- Az Eütv. 164/A. § 
(3) bekezdés a) 
pontja értelmében 
ebben az esetben 
a kutatás- 
engedélyezési 
eljárás ügyintézési 
határideje hatvan 
nap, az Eütv. 158. 
§ (3) bekezdése 
alapján az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács, az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács Elnöksége 
és az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács bizottsága 
szakhatósági 
eljárásának az 
ügyintézési 
határideje ötven 
nap. 

10. Emberen végzett 
orvostudományi kutatás 

Az etikai bizottság 
szakhatósági 

Emberen végzett 
orvostudományi 

Egészségügyi 
Tudományos Tanács 

- Az Eütv. 158. § (3) 
bekezdése 
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engedélyezése, amely 
nem minősül a Gytv. 1. § 
7. pontja szerinti klinikai 
vizsgálat 
engedélyezésének, és 
nem minősül az emberi 
felhasználásra kerülő 
orvostechnikai eszközök 
klinikai vizsgálatának 
engedélyezésére irányuló 
eljárásnak. 

állásfoglalásában állást 
foglal a kutatási engedély 
iránti kérelemben 
megjelölt kutatás 
jellegének megfelelően 
a) a kutatás 
indokoltságáról, 
tudományos 
megalapozottságáról, 
b) a kutatás etikai 
megfelelőségéről, illetve 
meg nem feleléséről, 
c) arról, hogy a kutatási 
terv alapján a résztvevők 
mindegyike megkapja-e 
az egészségi állapota által 
indokolt egészségügyi 
ellátást, 
d) a várható előnyök és 
kockázatok előzetes 
becslésének 
megfelelőségéről, a 
résztvevőket fenyegető 
kockázatok és a kutatás 
várható eredményének 
arányosságáról, 
e) a kutatás vezetőjének 
szakmai alkalmasságáról 
és etikai 
megfelelőségéről, 
f) az írásos tájékoztató 
megfelelőségéről, teljes 
körűségéről, 
g) a beleegyező 
nyilatkozat 
megfelelőségéről, 
h) az esetleges placebo 

kutatások (Eütv. 157. §-
a) engedélyezésére 
irányuló eljárásban 
a) a Magyarországon 
még nem elfogadott, új 
megelőző, terápiás vagy 
diagnosztikus eljárás, 
módszer alkalmazása 
esetén, ha azzal 
összefüggésben a 
betegen invazív 
beavatkozást végeznek, 
b) a genetikailag 
determinált betegség 
kialakulásával, 
jellegzetességeivel 
foglalkozó, a populációs 
genetika, szomatikus 
genetika, genetikai 
epidemiológiai 
kérdéskörre irányuló 
kutatás esetén, 
c) az a) és b) pont alá 
nem tartozó, több 
központban végzett 
kutatás esetén,  
d) az Eütv. 161. § (1) és 
(3) bekezdése szerinti 
kutatás esetén. 

Tudományos és 
Kutatásetikai Bizottsága 

értelmében a 
kutatás- 
engedélyezési 
eljárás ügyintézési 
határideje ötvenöt 
nap, az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács, az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács Elnöksége 
és az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács bizottsága 
szakhatósági 
eljárásának az 
ügyintézési 
határideje ötven 
nap. 
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csoport alkalmazásának 
indokoltságáról, 
i) a kutatásban résztvevők 
számára fizetendő 
költségtérítés 
megfelelőségéről, 
j) a kutatásban résztvevők 
toborzásának és 
beválasztásának módjáról 
és feltételeiről, a toborzás 
szükségességének 
indokolásáról, a felhívás 
tervezett szövegéről, 
illetve mindezek 
megfelelőségéről, 
k) a kutatás során nyert 
adatok statisztikai 
feldolgozási módszerének 
megfelelőségéről, 
l) ha a kutatást állapotos, 
szabadságában 
korlátozott (Eütv. 161. §-
a), korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú, 
valamint a 
cselekvőképességében az 
egészségügyi ellátással 
összefüggő jogok 
gyakorlása tekintetében 
részlegesen korlátozott 
nagykorú vagy 
cselekvőképtelen 
személyen is végzik, a 
bevonásuk 
indokoltságáról és 
érdekeik védelmének 
megfelelőségéről, 
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m) a kutatás vezetőjének 
és a kutatásban 
közreműködők 
díjazásának 
megfelelőségéről, 
n) arról, hogy a várható 
kockázatot a várható 
terápiás előny 
meghaladja-e. 

11. Emberen végzett 
orvostudományi kutatás 
engedélyezése, amely 
nem minősül a Gytv. 1. § 
7. pontja szerinti klinikai 
vizsgálat 
engedélyezésének, és 
nem minősül az emberi 
felhasználásra kerülő 
orvostechnikai eszközök 
klinikai vizsgálatának 
engedélyezésére irányuló 
eljárásnak. 

Az etikai bizottság 
szakhatósági 
állásfoglalásában állást 
foglal a kutatási engedély 
iránti kérelemben 
megjelölt kutatás 
jellegének megfelelően 
a) a kutatás 
indokoltságáról, 
tudományos 
megalapozottságáról, 
b) a kutatás etikai 
megfelelőségéről, illetve 
meg nem feleléséről, 
c) arról, hogy a kutatási 
terv alapján a résztvevők 
mindegyike megkapja-e 
az egészségi állapota által 
indokolt egészségügyi 
ellátást, 
d) a várható előnyök és 
kockázatok előzetes 
becslésének 
megfelelőségéről, a 
résztvevőket fenyegető 
kockázatok és a kutatás 
várható eredményének 
arányosságáról, 

Emberen végzett
orvostudományi 
kutatások (Eütv. 157. §-
a) engedélyezésére 
irányuló eljárásban, 
amely nem minősül a 
Gytv. 1. § 7. pontja 
szerinti klinikai vizsgálat 
engedélyezésének és 
nem minősül az emberi 
felhasználásra kerülő 
orvostechnikai eszközök 
klinikai vizsgálatának 
engedélyezésére 
irányuló eljárásnak, az 
emberi reprodukcióra 
irányuló különleges 
eljárásokkal, az 
embriókkal, 
ivarsejtekkel, őssejtekkel 
végzendő 
beavatkozásokkal és 
kutatásokkal, a gén- és 
sejtterápiával végzett 
beavatkozásokkal, 
továbbá az emberi 
génállományt érintő 
beavatkozásokkal és 

Egészségügyi 
Tudományos Tanács 
Humán Reprodukciós 
Bizottsága  

- Az Eütv. 158. § (3) 
bekezdése 
értelmében a 
kutatás- 
engedélyezési 
eljárás ügyintézési 
határideje ötvenöt 
nap, az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács, az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács Elnöksége 
és az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács bizottsága 
szakhatósági 
eljárásának az 
ügyintézési 
határideje ötven 
nap. 
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e) a kutatás vezetőjének 
szakmai alkalmasságáról 
és etikai 
megfelelőségéről, 
f) az írásos tájékoztató 
megfelelőségéről, teljes 
körűségéről, 
g) a beleegyező 
nyilatkozat 
megfelelőségéről, 
h) az esetleges placebo 
csoport alkalmazásának 
indokoltságáról, 
i) a kutatásban résztvevők 
számára fizetendő 
költségtérítés 
megfelelőségéről, 
j) a kutatásban résztvevők 
toborzásának és 
beválasztásának módjáról 
és feltételeiről, a toborzás 
szükségességének 
indokolásáról, a felhívás 
tervezett szövegéről, 
illetve mindezek 
megfelelőségéről, 
k) a kutatás során nyert 
adatok statisztikai 
feldolgozási módszerének 
megfelelőségéről, 
l) ha a kutatást állapotos, 
szabadságában 
korlátozott (Eütv. 161. §-
a), korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú, 
valamint a 
cselekvőképességében az 

kutatásokkal 
kapcsolatos kutatás 
esetén. 



39102 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 232. szám
 

egészségügyi ellátással 
összefüggő jogok 
gyakorlása tekintetében 
részlegesen korlátozott 
nagykorú vagy 
cselekvőképtelen 
személyen is végzik, a 
bevonásuk 
indokoltságáról és 
érdekeik védelmének 
megfelelőségéről, 
m) a kutatás vezetőjének 
és a kutatásban 
közreműködők 
díjazásának 
megfelelőségéről, 
n) arról, hogy a várható 
kockázatot a várható 
terápiás előny 
meghaladja-e. 

12. A géntechnológiai 
tevékenységek 
végzésének 
engedélyezésére irányuló 
eljárás. 

A környezetvédelmi és 
mezőgazdasági 
vonatkozású szempontok 
vizsgálata. 

A humán-egészségügyi, 
humán 
gyógyszergyártási célú 
géntechnológiai 
tevékenység, valamint 
az emberi testtel 
közvetlenül érintkező 
vegyi anyagokkal 
kapcsolatos 
tevékenység esetén. 

A környezetvédelmi, 
mezőgazdasági és ipari 
géntechnológiai hatóság 

- -

13. Ipari mák és magas THC 
tartalmú kender 
a) termesztés- 
technológiai kutatásával, 
b)  nemesítésével,  
c) fajtakísérleteinek 
beállításával,  

Az ipari mák termesztés-
technológiai kutatására, 
nemesítésére, 
fajtakísérleteinek 
beállítására, kísérleti 
termesztésére, 
tudományos célú 

Az ipari mák és magas 
THC tartalmú kender 
termesztés- 
technológiai 
kutatásával, 
nemesítésével, 
fajtakísérleteinek 

Földművelésügyi 
miniszter 

- -
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d) kísérleti 
termesztésével, 
e) tudományos célú 
termesztésével és 
termesztetésével, 
f) vetőmagja 
előállításával, valamint 
genetikai alapanyagainak 
tárolásával 
kapcsolatos tevékenység 
engedélyezésére irányuló 
eljárás. 

termesztésére és 
termeltetésére, 
vetőmagja előállítására, 
genetikai alapanyagainak 
tárolására, a magas THC 
tartalmú kender genetikai 
alapanyagainak 
tárolására, valamint a mák 
és kender kábítószernek 
minősülő hatóanyag-
tartalmának növelésére 
gyógyászati célú 
tudományos kutatási 
tevékenység folytatására 
vonatkozó engedély 
kiadására irányuló 
eljárásban annak 
elbírálása, hogy a kutatott 
fajták köre bevonható-e 
ilyen típusú 
tevékenységbe, a 
tevékenységhez 
szükséges alapanyag 
származása megfelelő-e, a 
vetőmag-előállítás egyéb, 
jogszabályban foglalt 
feltételeinek megfelel-e a 
tevékenység, 
megalapozott-e a 
fajtafenntartási 
kötelezettségvállalás, a 
génmegőrzési és 
fajtakísérleti tevékenység 
feltételei biztosítottak-e, 
az alapanyag-tárolás 
szakmai feltételei  
adottak-e. 

beállításával, kísérleti 
termesztésével, 
tudományos célú 
termesztésével és 
termesztetésével, 
vetőmagja előállításával, 
valamint genetikai 
alapanyagainak 
tárolásával kapcsolatos 
tevékenység 
engedélyezésére 
irányuló kérelem. 
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14. A kábítószerekkel és 
pszichotróp anyagokkal, 
valamint az új 
pszichoaktív anyagokkal 
végezhető 
tevékenységekről, 
valamint ezen anyagok 
jegyzékre vételéről és 
jegyzékeinek 
módosításáról szóló 
66/2012. (IV. 2.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 
66/2012. (IV. 2.) Korm. 
rendelet] szerinti, 
a) a vagyonvédelmi 
feltételek biztosításának,  
b) a gyártás, a raktározás, 
a tárolás, a használat és a 
szállítás védelmét, őrzését 
biztosító technikai 
eszközök 
megfelelőségének, 
c)  a személyi feltételek 
fennállásának, 
d) az alkalmazandó 
nyilvántartási rendszerek 
megfelelőségének 
vizsgálatára irányuló 
eljárások. 

a) a vagyonvédelmi 
feltételek biztosításának,  
b)a gyártás, a raktározás, a 
tárolás, a használat és a 
szállítás védelmét, őrzését 
biztosító technikai 
eszközök 
megfelelőségének, 
c) a személyi feltételek 
fennállásának, 
d) az alkalmazandó 
nyilvántartási rendszerek 
megfelelőségének 
vizsgálata. 

Gyógyászati célú 
tevékenység, nem 
gyógyászati célú 
tevékenység, eseti 
kutatási, export-, 
import- és 
transzfertevékenység 
engedélyezésére 
irányuló kérelem. 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

- -

15. Hagyományos kínai 
gyógyászati tevékenység 
végzésére jogosító 
engedély kiadása. 

A hagyományos kínai 
gyógyászat területén a 
végezni kívánt 
tevékenységéhez 
megfelelő-e a kérelmező 
oklevéllel igazolt 
szakképesítése. 

Hagyományos kínai 
gyógyászati 
tevékenység végzésére 
vonatkozó kérelem. 

Az Egészségügyi 
Tudományos Tanács 
bizottsága 

- Az Eütv. 110. § 
(4b) bekezdése 
értelmében az 
engedélyező 
eljárás ügyintézési 
határideje két 
hónap, az 
Egészségügyi 
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Tudományos 
Tanács bizottsága 
szakhatósági 
eljárásának az 
ügyintézési 
határideje 
harminc nap. 

16. A beavatkozással járó 
emberen végzett 
orvostudományi kutatási 
engedély kiadása, ha a 
kutatás ionizáló sugárzás 
alkalmazásával jár. 

A következők sugár-
egészségügyi szempontú 
vizsgálata: 
a) a kutatás indokoltsága, 
tudományos 
megalapozottsága, 
b) a várható előnyök és 
kockázatok előzetes 
becslésének 
megfelelősége, a 
résztvevőket fenyegető 
kockázatok és a kutatás 
várható eredményének 
arányossága, 
c) az írásos tájékoztató 
megfelelősége, teljes 
körűsége, 
d) ha a kutatást állapotos, 
szabadságában 
korlátozott (Eütv. 161. §-
a), korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú, 
valamint a 
cselekvőképességében az 
egészségügyi ellátással 
összefüggő jogok 
gyakorlása tekintetében 
részlegesen korlátozott 
nagykorú vagy 
cselekvőképtelen 

A beavatkozással járó 
emberen végzett 
orvostudományi kutatás 
engedélyezésére 
irányuló kérelem. 

Országos 
Közegészségügyi Intézet 

- -
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személyen is végzik, a
bevonásuk indokoltsága 
és érdekeik védelmének 
megfelelősége, 
e) a várható kockázatot a 
várható terápiás előny 
meghaladja-e, 
f) a résztvevők, illetve a 
gondozók és segítők 
sugárterhelésének 
indokoltsága, 
g) az optimálás 
érdekében tett 
intézkedések 
megfelelősége, 
h) az egyénre szabott 
dózisszint, valamint a 
gondozók és segítők 
dózismegszorításának 
megfelelősége. 

17. Az orvostechnikai 
eszközökkel kapcsolatos 
klinikai vizsgálatok 
engedélyezése, ha a 
vizsgálat ionizáló sugárzás 
alkalmazásával jár. 

A következők sugár-
egészségügyi szempontú 
vizsgálata: 
a) a kutatás indokoltsága, 
tudományos 
megalapozottsága, 
b) a várható előnyök és 
kockázatok előzetes 
becslésének 
megfelelősége, a 
résztvevőket fenyegető 
kockázatok és a kutatás 
várható eredményének 
arányossága, 
c) az írásos tájékoztató 
megfelelősége, teljes 
körűsége, 

Az orvostechnikai 
eszközökkel kapcsolatos 
klinikai vizsgálatok 
engedélyezésére 
irányuló kérelem. 

Országos 
Közegészségügyi Intézet 

- -
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d) ha a kutatást állapotos, 
szabadságában 
korlátozott (Eütv. 161. §-
a), korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú, 
valamint a 
cselekvőképességében az 
egészségügyi ellátással 
összefüggő jogok 
gyakorlása tekintetében 
részlegesen korlátozott 
nagykorú vagy 
cselekvőképtelen 
személyen is végzik, 
bevonásuk indokoltsága 
és érdekeik védelmének 
megfelelősége, 
e) a várható kockázatot a 
várható terápiás előny 
meghaladja-e, 
f) a résztvevők, illetve a 
gondozók és segítők 
sugárterhelésének 
indokoltsága, 
g) az optimálás 
érdekében tett 
intézkedések 
megfelelősége, 
h) az egyénre szabott 
dózisszint, valamint a 
gondozók és segítők 
dózismegszorításának 
megfelelősége. 

18. Vizsgálati készítmények 
klinikai vizsgálatának 
engedélyezése, ha a 
vizsgálat ionizáló sugárzás 

A következők sugár-
egészségügyi szempontú 
vizsgálata: 
a) a kutatás indokoltsága, 

Vizsgálati készítmények 
klinikai vizsgálatának 
engedélyezésére 
irányuló kérelem. 

Országos 
Közegészségügyi Intézet 

- -
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alkalmazásával jár. tudományos 
megalapozottsága, 
b) a várható előnyök és 
kockázatok előzetes 
becslésének 
megfelelősége, a 
résztvevőket fenyegető 
kockázatok és a kutatás 
várható eredményének 
arányossága, 
c) az írásos tájékoztató 
megfelelősége, teljes 
körűsége, 
d) ha a kutatást állapotos, 
szabadságában 
korlátozott (Eütv. 161. §-
a), korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú, 
valamint a 
cselekvőképességében az 
egészségügyi ellátással 
összefüggő jogok 
gyakorlása tekintetében 
részlegesen korlátozott 
nagykorú vagy 
cselekvőképtelen 
személyen is végzik, a 
bevonásuk indokoltsága 
és érdekeik védelmének 
megfelelősége, 
e) a várható kockázatot a 
várható terápiás előny 
meghaladja-e, 
f) a résztvevők, illetve a 
gondozók és segítők 
sugárterhelésének 
indokoltsága, 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 232. szám

 
39109

g) az optimálás 
érdekében tett 
intézkedések 
megfelelősége, 
h) az egyénre szabott 
dózisszint, valamint a 
gondozók és segítők 
dózismegszorításának 
megfelelősége. 

19. Az emberi felhasználásra 
kerülő orvostechnikai 
eszközök klinikai 
vizsgálatának 
engedélyezésére irányuló 
eljárás. 

a) a klinikai vizsgálat és a 
vizsgálati terv 
tudományos 
megalapozottsága, 
indokoltsága, 
b) a várható előnyök és 
kockázatok előzetes 
becslésének 
megfelelősége, a 
résztvevőket fenyegető 
kockázatok és a kutatás 
várható eredményének 
arányossága, 
c) a vizsgálatvezető és a 
vizsgálók szakmai 
alkalmassága, az egyéb 
személyi feltételek 
megfelelősége, 
d) a vizsgáló részére 
készített tömör, objektív, 
nem promóciós jellegű 
ismertető szakmai-
tudományos tartalmának 
megfelelősége, 
e) a vizsgálóhelyre 
vonatkozóan a tárgyi 
feltételek megfelelősége, 
f) a beleegyező 

Orvostechnikai 
eszközökkel kapcsolatos 
(piacfelügyeleti), az 
alapvető biztonsági és 
egészségvédelmi 
követelményekre 
vonatkozó hatósági 
ellenőrzési eljárás. 

Egészségügyi 
Tudományos Tanács 
Tudományos és 
Kutatásetikai Bizottsága 

- Az Eütv. 158. § (3) 
bekezdése 
értelmében a 
kutatás- 
engedélyezési 
eljárás ügyintézési 
határideje ötvenöt 
nap, az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács, az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács Elnöksége 
és az 
Egészségügyi 
Tudományos 
Tanács bizottsága 
szakhatósági 
eljárásának az 
ügyintézési 
határideje ötven 
nap. 
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nyilatkozat és a 
tájékoztatási eljárás 
megfelelősége, 
teljeskörűsége, 
g) a beleegyező 
nyilatkozat adására nem 
képes személyek 
bevonásával végzett 
kutatás indokoltsága és 
feltételeinek megléte, 
h) a következők 
megfelelősége: a 
vizsgálatvezető, a 
vizsgálók, illetve egyéb 
közreműködők, valamint 
a vizsgálati alanyok 
juttatásai, költségtérítése 
és esetleges egyéb 
érdekeltsége, továbbá a 
kérelmező ajánlata a 
beválasztott alanyonkénti 
költségek fedezésére és 
ennek százalékos 
megoszlása a vizsgálatot 
befogadó egészségügyi 
szolgáltató, valamint a 
vizsgálók között, 
i) a vizsgáló és a vizsgálati 
alanyok közötti esetleges 
függőség megfelel-e a 
vizsgálat szakmai-etikai 
követelményeinek, 
j) a toborzás 
szükségességének 
indokolása, a vizsgálati 
alanyok toborzásának 
módszerei, a felhívás 
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tervezett szövegének 
megfelelősége, 
k) az esetleges placebo 
csoport alkalmazásának 
indokoltsága, 
l) a vizsgálati alanyok 
személyes adatai 
kezelésének módja, az 
azok megismerésére 
jogosultak köre megfelel-
e a vizsgálat szakmai-
etikai követelményeinek. 

20. A kábítószerekkel és 
pszichotróp anyagokkal 
végezhető eseti kutatási 
engedélyezési eljárás a 
66/2012. (IV. 2.) Korm. 
rendelet 12. § (2) 
bekezdése alapján. 

a) a klinikai vizsgálat és a 
vizsgálati terv 
tudományos 
megalapozottsága, 
indokoltsága, 
b) a várható előnyök és 
kockázatok előzetes 
becslésének 
megfelelősége, a 
résztvevőket fenyegető 
kockázatok és a kutatás 
várható eredményének 
arányossága, 
c) a vizsgálatvezető és a 
vizsgálók szakmai 
alkalmassága, az egyéb 
személyi feltételek 
megfelelősége, 
d) a vizsgáló részére 
készített tömör, objektív, 
nem promóciós jellegű 
ismertető szakmai-
tudományos tartalmának 
megfelelősége, 
e) a vizsgálóhelyre 

Kábítószerekkel és 
pszichotróp anyagokkal 
végezhető eseti kutatási 
engedélyezési kérelem. 

Egészségügyi 
Tudományos Tanács 
Klinikai Farmakológiai 
Etikai Bizottsága 

- A Gytv. 3. § (4) 
bekezdése szerint  
a) a klinikai 
vizsgálat 
engedélyezési 
eljárásának 
ügyintézési 
határideje 
hetvenöt nap, 
ezen belül az 
etikai vélemény 
elkészítésének 
határideje hatvan 
nap, 
b) génterápiára és 
szomatikus 
sejtterápiára 
szolgáló, valamint 
genetikailag 
módosított 
szervezeteket 
tartalmazó 
vizsgálati 
készítmények 
esetén a klinikai 
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vonatkozóan a tárgyi 
feltételek megfelelősége, 
f) a beleegyező 
nyilatkozat és a 
tájékoztatási eljárás 
megfelelősége, teljes 
körűsége, 
g) a beleegyező 
nyilatkozat adására nem 
képes személyek 
bevonásával végzett 
kutatás indokoltsága és 
feltételeinek megléte, 
h) a következők 
megfelelősége: a 
vizsgálatvezető, a 
vizsgálók, illetve egyéb 
közreműködők, valamint 
a vizsgálati alanyok 
juttatásai, költségtérítése 
és esetleges egyéb 
érdekeltsége, továbbá a 
megbízó ajánlata a 
beválasztott alanyonkénti 
költségek fedezésére és 
ennek százalékos 
megoszlása a vizsgálatot 
befogadó egészségügyi 
szolgáltató, valamint a 
vizsgálók között, 
i) a vizsgáló és a vizsgálati 
alanyok közötti esetleges 
függőség megfelel-e a 
vizsgálat szakmai-etikai 
követelményeinek, 
j) a toborzás 
szükségességének 

vizsgálat 
engedélyezési 
eljárásának 
ügyintézési 
határideje 
kilencven nap, 
ezen belül az 
etikai vélemény 
elkészítésének 
határideje 
legfeljebb 
hetvenkét nap, 
c) xenogén 
sejtterápiára 
szolgáló vizsgálati 
készítmények 
esetén a klinikai 
vizsgálat 
engedélyezési 
eljárásának 
ügyintézési 
határideje tizenkét 
hónap, ezen belül 
az etikai vélemény 
elkészítésének 
határideje 
legfeljebb 
tizenegy hónap. 
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indokolása, a vizsgálati 
alanyok toborzásának 
módszerei, a felhívás 
tervezett szövegének 
megfelelősége és helye, 
k) az esetleges placebo 
csoport alkalmazásának 
indokoltsága, 
l) a vizsgálati alanyok 
személyes adatai 
kezelésének módja, azok 
megismerésére 
jogosultak köre megfelel-
e a vizsgálat szakmai-
etikai követelményeinek. 

 
3. Energetikai ügyek 

 
 A B C D E F 

1. Közigazgatási hatósági 
eljárás 

Szakkérdés Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. Hőtermelő létesítmények 

létesítési engedélyezése. 
Annak vizsgálata, hogy a 
közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele, valamint a 
létesítmény a kérelemben 
foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett 
– a közúti forgalom 
biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 

Ha a hőtermelő
létesítmény építésével 
összefüggő eljárás 
során, a 
tevékenységével 
kapcsolatban 
ugyanazon szakkérdést 
a kérelem benyújtását 
megelőző 6 hónapon 
belül más önálló 
eljárásban vagy 
szakhatóságként nem 
vizsgálták meg, az 
országos 
közúthálózatba tartozó 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

- -
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engedélyezhető-e. autópálya, autóút 
területén, az alatt vagy 
felett, autópálya, autóút 
tengelyétől számított 
100 méteren belül 
tervezett távhővezeték 
nyomvonalának vagy 
biztonsági övezetének 
kijelölése, autópálya 
vagy autóút tengelyétől 
számított 100 méteren 
belül tervezett 
hőtermelő létesítmény 
létesítése esetén, ha a 
kérelmező a 
közútkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

3. Hőtermelő létesítmények 
létesítési engedélyezése. 

Annak vizsgálata, hogy a 
közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele, valamint a 
létesítmény a kérelemben 
foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett 
– a közúti forgalom 
biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

Ha a hőtermelő 
létesítmény építésével 
összefüggő eljárás 
során, a 
tevékenységével 
kapcsolatban a 
szakkérdést a kérelem 
benyújtását megelőző 6 
hónapon belül más 
önálló eljárásban vagy 
szakhatóságként nem 
vizsgálták meg, egyéb 
országos közút vagy 
települési 
önkormányzat 
tulajdonában lévő 

Közlekedési hatáskörben 
eljáró járási hivatal 

- -
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közforgalom számára 
megnyitott magánút, 
helyi közút területén, az 
alatt vagy felett, 
valamint külterületi 
szakaszán a közút 
tengelyétől számított 50 
méteren, főútvonal 
esetén 100 méteren 
belül tervezett 
távhővezeték 
nyomvonalának vagy 
biztonsági övezetének 
kijelölése, egyéb 
országos közút 
tengelyétől számított 50 
méteren, főútvonal 
esetén 100 méteren 
belül tervezett 
hőtermelő létesítmény 
létesítése esetén, ha a 
kérelmező a 
közútkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

4. Hőtermelő létesítmények 
létesítési engedélyezése. 

Annak vizsgálata, hogy a 
közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele, valamint a 
létesítmény a kérelemben 
foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett 
– a közúti forgalom 
biztonságára, a közút 

Ha a hőtermelő 
létesítmény építésével 
összefüggő eljárás 
során, a 
tevékenységével 
kapcsolatban a 
szakkérdést a kérelem 
benyújtását megelőző 6 
hónapon belül más 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
közlekedési hatósági 
feladatkörében eljáró III. 
Kerületi Hivatala 

- -
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fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

önálló eljárásban vagy 
szakhatóságként nem 
vizsgálták meg, a 
fővárosi kerületi 
önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közút területén, az alatt 
vagy felett, valamint a 
közutak külterületi 
szakaszán a közút 
tengelyétől számított 50 
méteren belül tervezett 
távhővezeték 
nyomvonalának vagy 
biztonsági övezetének 
kijelölése, a közút 
tengelyétől számított 50 
méteren belül tervezett 
hőtermelő létesítmény 
létesítése esetén, ha a 
kérelmező a 
közútkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

5. Hőtermelő létesítmények 
létesítési engedélyezési 
eljárása. 

Annak vizsgálata, hogy az 
építmény 
elhelyezkedésének, 
magasságának, jellegének 
közvetlen és közvetett 
hatása a polgári célú 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a polgári 
célú légiközlekedés 

Ha a hőtermelő 
létesítmény építésével 
összefüggő eljárás 
során, a 
tevékenységével 
kapcsolatban a 
szakkérdést a kérelem 
benyújtását megelőző 6 
hónapon belül más 
önálló eljárásban vagy 

Légiközlekedési hatóság - -
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biztonságára kockázatos-
e. 

szakhatóságként nem 
vizsgálták meg, a 
távhővezeték 
nyomvonala, biztonsági 
övezete vagy hőtermelő 
létesítmény helye 
magyarországi 
repülőtértől, fel- és 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 4 kilométeren 
belüli kijelölése, 
továbbá 60 méternél 
magasabb hőtermelő 
létesítmény létesítése 
vagy 20 méternél 
magasabb hőtermelő 
létesítmény 
magyarországi 
repülőtértől, fel- és 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 10 
kilométeren belüli 
létesítése esetén. 

6. Hőtermelő létesítmények 
létesítési engedélyezési 
eljárása. 

Annak vizsgálata, hogy az 
építmény 
elhelyezkedésének, 
magasságának, jellegének 
közvetlen és közvetett 
hatása az állami célú 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és az állami 
célú légiközlekedés 
biztonságára kockázatos-
e. 

Ha a hőtermelő
létesítmény építésével 
összefüggő eljárás 
során, a 
tevékenységével 
kapcsolatban a 
szakkérdést a kérelem 
benyújtását megelőző 6 
hónapon belül más 
önálló eljárásban vagy 
szakhatóságként nem 
vizsgálták meg, a 

Katonai légügyi hatóság - -
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távhővezeték 
nyomvonala, biztonsági 
övezete vagy hőtermelő 
létesítmény helye 
magyarországi 
repülőtértől, fel- és 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 4 kilométeren 
belüli kijelölése, 
továbbá 60 méternél 
magasabb hőtermelő 
létesítmény létesítése 
vagy 20 méternél 
magasabb hőtermelő 
létesítmény 
magyarországi 
repülőtértől, fel- és 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 10 
kilométeren belüli 
létesítése esetén. 

7. Hőtermelő létesítmények 
létesítési engedélyezési 
eljárása. 

A távhővezeték
nyomvonala biztonsági 
övezetének 
megállapítása, valamint 
annak elbírálása, hogy 
biztosítottak-e a vízi 
utakra vonatkozó 
nemzetközi 
szerződéseken alapuló 
hajózási 
űrszelvényméretek. 

Ha a hőtermelő 
létesítmény építésével 
összefüggő eljárás 
során, a 
tevékenységével 
kapcsolatban a 
szakkérdést a kérelem 
benyújtását megelőző 6 
hónapon belül más 
önálló eljárásban vagy 
szakhatóságként nem 
vizsgálták meg, a 
hőtermelő létesítmény 
helyének, valamint a 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

- -
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távhővezeték 
nyomvonalának, illetve 
biztonsági övezetének 
víziúttól vagy hajózási 
létesítménytől 
legfeljebb 50 méteres 
távolságra tervezett 
kijelölése esetén. 

8. Hőtermelő létesítmények 
létesítési engedélyezési 
eljárása. 

Annak vizsgálata, hogy a 
tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó 
nemzeti és európai uniós 
jogi követelményeknek, 
az elérhető legjobb 
technika alapján 
meghatározott 
levegővédelmi 
követelményeknek és 
előírásoknak, a környezeti 
zaj és rezgés elleni 
védelem 
követelményeinek, 
valamint a tájvédelem 
jogszabályban 
meghatározott 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a hőtermelő 
létesítmény építésével 
összefüggő eljárás 
során, a 
tevékenységével 
kapcsolatban a 
szakkérdést a kérelem 
benyújtását megelőző 6 
hónapon belül más 
önálló eljárásban vagy 
szakhatóságként nem 
vizsgálták meg és ha a 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, 
a) valamennyi 
hőtermelő létesítmény 
esetében, valamint 
b) ha a távhővezetéket 
külterületen, továbbá – 
egyedi tájérték, 
természeti terület és 
országos jelentőségű 
védett természeti 
terület, Natura 2000 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

- 21 nap 



39120 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 232. szám
 

terület vagy barlang 
védőövezete esetén – 
belterületen valósítják 
meg. 

9. Hőtermelő létesítmények 
létesítési engedélyezési 
eljárása. 

Annak vizsgálata, hogy a 
Khvr. 5. számú 
mellékletében foglalt 
követelmények alapján a 
tervezett létesítmény 
kapcsán jelentős 
környezeti hatások 
feltételezhetők-e. 

Ha a hőtermelő 
létesítmény építésével 
összefüggő eljárás 
során, a 
tevékenységével 
kapcsolatban a 
szakkérdést a kérelem 
benyújtását megelőző 6 
hónapon belül más 
önálló eljárásban vagy 
szakhatóságként nem 
vizsgálták meg és ha a 
tevékenység 
megkezdéséhez a Khvr. 
1. § (3) bekezdésében 
foglalt vizsgálatra az 
eljárást megelőzően 
más hatósági eljárásban 
nem került sor, a 
következő 
létesítmények esetében: 
a) hőtermelő 
létesítmény esetén 50 
MW kimenő 
teljesítmény alatti, 
b) távhővezeték 
település külterületén 
felszín felett vezetve 
(kivéve üzemen belüli 
vezeték) védett 
természeti területen, 
Natura 2000 területen, 
barlang védőövezetén 1 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

- 21 nap 
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km hossz alatti; nem 
védett természeti 
területen, nem Natura 
2000 területen, nem 
barlang védőövezetén 
10 km hossz alatti. 

10. Hőtermelő létesítmények 
létesítési engedélyezési 
eljárása. 

Annak vizsgálata, hogy a 
tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó 
nemzeti és európai uniós 
jogi követelményeknek, a 
tájvédelem jogszabályban 
rögzített 
követelményeinek 
megfelel-e. 

Ha a hőtermelő 
létesítmény építésével 
összefüggő eljárás 
során, a 
tevékenységével 
kapcsolatban a 
szakkérdést a kérelem 
benyújtását megelőző 6 
hónapon belül más 
önálló eljárásban vagy 
szakhatóságként nem 
vizsgálták meg, és ha a 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, 
a) valamennyi 
hőtermelő létesítmény 
esetében, valamint 
b) ha a távhővezetéket 
külterületen, továbbá – 
egyedi tájérték, 
természeti terület és 
országos jelentőségű 
védett természeti 
terület, Natura 2000 
terület vagy barlang 
védőövezete esetén – 

Megyei kormányhivatal 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

- 21 nap 
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belterületen valósítják 
meg. 

11. Hőtermelő létesítmények 
létesítési engedélyezési 
eljárása. 

Annak vizsgálata, hogy a 
létesítmény vagy vezeték 
megvalósítása a kulturális 
örökség védelme 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a hőtermelő 
létesítmény építésével 
összefüggő eljárás 
során, a 
tevékenységével 
kapcsolatban a 
szakkérdést a kérelem 
benyújtását megelőző 6 
hónapon belül más 
önálló eljárásban vagy 
szakhatóságként nem 
vizsgálták meg, és ha a 
hőtermelő létesítményt 
vagy a távhővezetéket a 
kulturális 
örökségvédelmi 
nyilvántartásban 
szereplő nyilvántartott 
vagy védetté 
nyilvánított régészeti 
lelőhelyen, régészeti 
védőövezet területén, 
műemléki területen 
vagy jogszabályban 
meghatározott 
esetekben műemléket 
érintő módon valósítják 
meg. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal kulturális 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

- -

12. Hőtermelő létesítmények 
létesítési engedélyezési 
eljárása. 

Annak vizsgálata, hogy a 
létesítmény vagy vezeték 
megvalósítása a 
jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 

Ha a hőtermelő 
létesítmény építésével 
összefüggő eljárás 
során, a 
tevékenységével 
kapcsolatban a 
szakkérdést a kérelem 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

- -
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szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

benyújtását megelőző 6 
hónapon belül más 
önálló eljárásban vagy 
szakhatóságként nem 
vizsgálták meg. 

13. Hőtermelő létesítmények 
létesítési engedélyezési 
eljárása. 

Annak vizsgálata, hogy a 
létesítmény 
megvalósítása esetén a 
Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai 
biztosíthatóak-e. 

Ha a hőtermelő 
létesítmény építésével 
összefüggő eljárás 
során, a 
tevékenységével 
kapcsolatban a 
szakkérdést a kérelem 
benyújtását megelőző 6 
hónapon belül más 
önálló eljárásban vagy 
szakhatóságként nem 
vizsgálták meg és a 
hőtermelő létesítményt 
honvédelmi és katonai 
célú építmény működési 
vagy védőterületén 
valósítják meg. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap 

14. Hőtermelő létesítmények 
létesítési engedélyezési 
eljárása honvédelmi 
létesítmény területén. 

Annak vizsgálata, hogy a 
létesítmény vagy vezeték 
megvalósítása a 
jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a hőtermelő 
létesítmény építésével 
összefüggő eljárás 
során, a 
tevékenységével 
kapcsolatban a 
szakkérdést a kérelem 
benyújtását megelőző 6 
hónapon belül más 
önálló eljárásban vagy 
szakhatóságként nem 
vizsgálták meg. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap 

15. Vezetékjog engedélyezési 
eljárás honvédelmi 
létesítmény területén. 

Annak vizsgálata, hogy a 
vezeték megvalósítása a 
jogszabályban rögzített 

Minden vezetékjog 
engedélyezési 
eljárásban. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap 
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tűzvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

16. Vezetékjog engedélyezési 
eljárás. 

Annak vizsgálata, hogy a 
közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele, valamint a 
létesítmény a kérelemben 
foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett 
– a közúti forgalom 
biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

Ha a fővárosi kerületi 
önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közút területén, az alatt 
vagy felett, valamint a 
közutak külterületi 
szakaszán a közút 
tengelyétől számított 50 
méteren belül tervezett 
távhővezeték 
nyomvonalának vagy 
biztonsági övezetének 
kijelölése során a 
kérelmező a 
közútkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
közlekedési hatósági 
feladatkörében eljáró III. 
Kerületi Hivatala 

- -

17. Vezetékjog engedélyezési 
eljárás. 

Annak vizsgálata, hogy az 
építmény 
elhelyezkedésének, 
magasságának, jellegének 
közvetlen és közvetett 
hatása a polgári célú 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a polgári 
célú légiközlekedés 
biztonságára jelent-e 

Ha a távhővezeték 
nyomvonala, biztonsági 
övezete magyarországi 
repülőtértől, fel- és 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 4 kilométeren 
belüli. 

Légiközlekedési hatóság - -
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kockázatot.
18. Vezetékjog engedélyezési 

eljárás. 
Annak vizsgálata, hogy az 
építmény 
elhelyezkedésének, 
magasságának, jellegének 
közvetlen és közvetett 
hatása az állami célú 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és az állami 
célú légiközlekedés 
biztonságára jelent-e 
kockázatot. 

Ha a távhővezeték 
nyomvonala, biztonsági 
övezete magyarországi 
repülőtértől, fel- és 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 4 kilométeren 
belüli. 

Katonai légügyi hatóság - -

19. Vezetékjog engedélyezési 
eljárás. 

Annak vizsgálata, hogy 
biztosítottak-e a vízi 
utakra vonatkozó 
nemzetközi 
szerződéseken alapuló 
hajózási 
űrszelvényméretek. 

Ha a távhővezeték 
nyomvonala, illetve 
biztonsági övezete a vízi 
úttól vagy hajózási 
létesítménytől 
legfeljebb 50 méteres 
távolságra helyezkedik 
el. 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -

20. Vezetékjog engedélyezési 
eljárás. 

Annak vizsgálata, hogy a 
tevékenység az 
ivóvízbázisok védelme 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, továbbá ha a 
távhővezetéket 
külterületen, továbbá – 
egyedi tájérték, 
természeti terület és 
országos jelentőségű 
védett természeti 
terület, Natura 2000 
terület vagy barlang 
védőövezete esetén – 

A vezeték elhelyezkedése 
szerint illetékes vízügyi 
hatóság 

Országos vízügyi hatóság -
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belterületen valósítják 
meg. 

21. Vezetékjog engedélyezési 
eljárás. 

Annak vizsgálata, hogy a 
vezeték megvalósítása a 
jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Minden vezetékjog 
engedélyezési 
eljárásban. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

-

22. Vezetékjog engedélyezési 
eljárás. 

Annak vizsgálata, hogy a 
távhővezeték 
megvalósítása esetén a 
Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai 
biztosíthatóak-e. 

Ha a távhővezetéket 
honvédelmi és katonai 
célú építmény működési 
vagy védőterületén 
valósítják meg. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap 

23. Célvezeték 
engedélyezése. 

Annak vizsgálata, hogy a 
célvezetékké minősítés 
feltételei adottak-e. 

Ha az eljárás meglévő 
vezeték célvezetékké 
történő minősítésére 
irányul. 

Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási 
Hivatal 

- 30 nap 
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4. Építésügyi ügyek 
 

 A B C D E F 
1. Közigazgatási hatósági 

eljárás 
Szakkérdés Bevonás és 

közreműködés 
feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. A sajátos építményfajták 

körébe tartozó 
honvédelmi és katonai 
célú építményekre 
vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 
eljárás. 

A határrend 
fenntartásához, a 
határrendsértések és 
határesemények 
megelőzéséhez szükséges 
feltételek meghatározása. 

Ha az eljárás az 
államhatártól számított 
100 méteren – lőtér 
esetén 10 kilométeren – 
belüli építményre 
vonatkozik. 

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

- -

3. A sajátos építményfajták 
körébe tartozó 
honvédelmi és katonai 
célú építményekre 
vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 
eljárás. 

Az épületnek az árvíz és a 
jég levonulására, a 
mederfenntartásra 
gyakorolt hatásának 
vizsgálata, továbbá annak 
elbírálása, hogy a 
tevékenység a felszín 
alatti vizek, az ivóvízbázis 
védelmére vonatkozó 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha az építési 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi és 
egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, mint területi 
vízügyi és vízvédelmi 
hatóság 

- 21 nap 

4. A sajátos építményfajták 
körébe tartozó 
honvédelmi és katonai 
célú építményekre 
vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 
eljárás. 

A honvédelmi és katonai 
célú építmény vagy 
terület elhelyezkedése, 
közvetlen megközelítése 
és belső közlekedési 
hálózatának kialakítása 
közúti 
közlekedésbiztonsági 
követelményei. 

Ha az eljárás az 
építmény közúti 
kapcsolatát biztosító 
vagy belső útra, illetve 
ezek műtárgyára 
vonatkozik. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

- -
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5. A sajátos építményfajták 
körébe tartozó 
honvédelmi és katonai 
célú építményekre 
vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 
eljárás. 

A honvédelmi vagy 
katonai célú építmény 
vagy terület 
elhelyezkedése, közvetlen 
megközelítése és belső 
közlekedési hálózatának 
kialakítása a vasúti 
közlekedésbiztonság 
jogszabályi 
követelményeinek 
megfelel-e.  

Ha az eljárás honvédségi 
használatú vasúti 
építményekre 
vonatkozik, ideértve a 
vasúti pályát és 
tartozékait, valamint a 
vasúti üzemi 
építményeket is. 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -

6. A sajátos építményfajták 
körébe tartozó 
honvédelmi és katonai 
célú építményekre 
vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 
eljárás 

A honvédelmi vagy 
katonai célú építmény 
vagy terület –
elhelyezkedése, közvetlen 
megközelítése – és belső 
közlekedési hálózatának 
kialakítása vízi 
közlekedésbiztonsági 
követelményei.  

Bontás kivételével, ha az 
eljárás 
a) hadikikötőre, 
b) honvédelmi célú 
hajózási létesítményre,  
c) a vízi utak medrétől és 
a kikötők, átkelések parti 
és vízterületétől 50 
méternél kisebb 
távolságban épülő tűz-, 
és 100 méternél kisebb 
távolságban épülő 
robbanásveszélyes 
anyagok gyártását, 
tárolását, forgalmazását 
szolgáló építményre, 
d) az 50 méternél kisebb 
távolságban épülő 
hajózási parti jelzések 
láthatóságát befolyásoló 
vagy jelentős 
fénykibocsátású 
építményre, és 
e) a hajók part mellé 
kikötését és a partra 
történő kijárását 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

- -
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korlátozó építményre 
vonatkozik.  

7. A sajátos építményfajták 
körébe tartozó 
honvédelmi és katonai 
célú építményekre 
vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 
eljárás. 

Az építmény 
elhelyezkedésének, 
magasságának, jellegének 
közvetlen és közvetett 
hatása a polgári 
légiközlekedés 
biztonságára, a repülési 
eljárásokra, a 
léginavigációs 
szolgálatokra, továbbá a 
földi telepítésű navigációs 
berendezések 
működésére. 

Bontás kivételével, ha az 
eljárás 
a) polgári repülőtér, 
valamint a repülés 
biztonságát szolgáló 
földi berendezések 
biztonsági övezetén 
belüli, 
b) polgári repülőtér 
telekhatárától mért 15 
kilométer – kizárólag 
helikopter-
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
esetében 500 m – 
távolságon belül 40 
méternél magasabb,  
c) beépítésre szánt 
területen 100 méternél 
magasabb, és 
d) beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb 
építményre vonatkozik. 

Polgári célú 
légiközlekedésre 
gyakorolt hatás vizsgálata 
tekintetében a 
légiközlekedési hatóság 

- -

8. A sajátos építményfajták 
körébe tartozó 
honvédelmi és katonai 
célú építményekre 
vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 
eljárás. 

A tevékenység zajvédelmi 
hatásterületének 
megállapítása, a 
technológiából származó 
környezetterhelések 
kockázatának 
hulladékgazdálkodási 
előírások alapján történő 
megítélése, továbbá 
annak elbírálása, hogy 
a) az adott tevékenység 

Ha az építési 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi és 
egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Szolnoki Járási Hivatala 

- 21 nap 
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megfelel-e az elérhető 
legjobb technika alapján 
meghatározott 
levegővédelmi 
követelményeknek és 
előírásoknak, valamint a 
védelmi övezet kijelölési 
szabályainak, 
b) az engedélyezési 
tervdokumentáció, illetve 
a létesítmény 
zajkibocsátása a 
tervdokumentációban 
foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett 
megfelel-e a környezeti 
zaj és rezgés elleni 
védelem 
követelményeinek, 
c) az építmény vagy 
tevékenység a természet 
és a táj védelmére 
vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e, 
d) az építés során 
keletkező hulladékok 
besorolása, a bontás 
során keletkező hulladék 
mennyisége és 
besorolása, az 
építmények kialakítása 
megfelel-e a 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 232. szám

 
39131

hulladékgazdálkodási 
követelményeknek,  
e) az építési tevékenység 
és az építményben 
folytatott tevékenység 
alapján jelentős 
környezeti hatások 
feltételezhetők-e. 

9. A sajátos építményfajták 
körébe tartozó 
honvédelmi és katonai 
célú építményekre 
vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 
eljárás. 

Annak elbírálása, hogy az 
építmény a kulturális 
örökség védelme 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha az eljárás a kulturális 
örökségvédelmi 
hatósági 
nyilvántartásban 
szereplő régészeti 
lelőhelyen, régészeti 
védőövezet területén, 
műemléki területen lévő 
vagy tervezett 
építményre vonatkozik, 
vagy – jogszabályban 
meghatározott 
esetekben – műemléket 
érint. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal kulturális 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

- -

10. A sajátos építményfajták 
körébe tartozó 
honvédelmi és katonai 
célú építményekre 
vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 
eljárás. 

Az építési engedély iránti 
kérelem földtani 
szempontú 
megalapozottságának 
vizsgálata. 

Ha az eljárás 
felszínmozgás-
veszélyes, illetve 
bányászati 
tevékenységgel érintett 
területen tervezett 
építési tevékenységre 
vonatkozik. 

Bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal 

- -

11. A sajátos építményfajták 
körébe tartozó 
honvédelmi és katonai 
célú építményekre 
vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 
eljárás. 

Annak megállapítása, 
hogy az üzemeltető 
nyilatkozatában foglalt 
feltételek vagy a 
hozzájárulás 
megtagadása a gázipari 
létesítmény 

Ha az eljárás 
nyomvonaljellegű 
kőolaj- és 
földgázbányászati 
létesítmény, 
szállítóvezeték, 
elosztóvezeték, 

bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal 

- -
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rendeltetésszerű 
használatával és 
védelmével kapcsolatos 
jogszabályi 
rendelkezéseknek 
megfelel-e. 

célvezeték, valamint 
egyéb gáz és gáztermék 
vezeték biztonsági 
övezetében tervezett 
építési tevékenységre 
vonatkozik és az 
építtető az 
üzemeltetőnek a 
bányászatról szóló 1993. 
évi XLVIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 
203/1998. (XII. 19.) 
Korm. rendelet [a 
továbbiakban: 
203/1998. (XII. 19.) 
Korm. rendelet] 19/B. § 
(2) bekezdése szerinti 
egyetértésének 
megtagadását vagy az 
üzemeltető által az 
egyetértés 
megadásához szabott 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

12. A sajátos építményfajták 
körébe tartozó 
honvédelmi és katonai 
célú építményekre 
vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 
eljárás. 

A műszaki biztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés. 

Ha az eljárás
a) hatósági felügyelet 
alá tartozó nyomástartó 
berendezéssel tervezett 
építményre vonatkozik, 
b) hatósági felügyelet 
alá tartozó éghető vagy 
veszélyes folyadék 
tartállyal tervezett 
építményre vonatkozik, 
c) hatósági felügyelet 
alá tartozó ipari vagy 
mezőgazdasági 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatáskörében 
eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala 

- -
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gázfogyasztó 
készülékkel tervezett 
építményre vonatkozik, 
d) legalább 50 kVA 
beépített 
összteljesítményű, 0,4 
kV vagy nagyobb 
feszültségű villamos 
berendezéssel, 
rendszerrel tervezett 
építményre vonatkozik, 
illetve 
e) felvonó, mozgójárda 
vagy mozgólépcső 
létesítésére, 
áthelyezésére, 
átalakítására, 
használatbavételére, 
vagy bontására irányul, 
ha ahhoz építésügyi 
hatósági engedélyhez 
kötött építési 
tevékenység szükséges. 

13. A sajátos építményfajták 
körébe tartozó 
honvédelmi és katonai 
célú építményekre 
vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 
eljárás. 

Annak az erdőről és az 
erdő védelméről szóló 
törvény szerinti elbírálása, 
hogy az építmény vagy a 
tevékenység az 
erdőterületre, az erdő 
talajára, vízháztartására 
vagy mikroklímájára 
gyakorolt hatása alapján 
engedélyezhető-e, és ha 
igen, akkor milyen 
feltételekkel. 

Bontás és 
használatbavétel 
kivételével, ha az eljárás 
erdőterületen 
megvalósuló, vagy a 
megvalósítás során 
erdőterületre, az erdő 
talajára, vízháztartására 
vagy mikroklímájára 
hatást gyakorló módon 
megvalósuló 
építményre vonatkozik. 

Megyei kormányhivatal 
erdészeti hatáskörében 
eljáró járási hivatala 

- -

14. A sajátos építményfajták 
körébe tartozó 

Termőföld minőségi 
védelme. 

Bontás és 
használatbavétel 

Megyei kormányhivatal 
talajvédelmi 

- -



39134 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 232. szám
 

honvédelmi és katonai 
célú építményekre 
vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 
eljárás. 

kivételével, ha az eljárás 
termőföld 
igénybevételével 
megvalósuló 
létesítményre 
vonatkozik. 

hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

15. A sajátos építményfajták 
körébe tartozó 
honvédelmi és katonai 
célú építményekre 
vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 
eljárás. 

Az állat-egészségügyi 
előírások érvényesítése. 

Bontás kivételével, ha az 
eljárás állattartó 
létesítményekre és ilyen 
technológiát magába 
foglaló építményekre 
vonatkozik. 

Megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági 
és állat-egészségügyi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

- -

16. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1)-(4) 
bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, 
összevont, az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, 
fennmaradási, az országos 
építési követelményektől 
való eltérési 
engedélyezési eljárás. 

Az építmény kialakítására 
vonatkozó tűzvédelmi 
előírások betartatása. 

A következő esetekben:
1. közepes kockázat 
(KK), magas kockázat 
(MK) mértékadó 
kockázati osztályba 
tartozó építmény 
esetén; 
2. alacsony kockázat 
(AK) mértékadó 
kockázati osztályba 
tartozó 
a) lakó- és üdülőépület, 
b) nevelési, oktatási, 
szociális rendeltetést 
tartalmazó épület, 
c) összes építményszint 
nettó alapterülete az 
500 m2-t meghaladó 
épület esetén; 
3. nagyon alacsony 
kockázat (NAK) 
mértékadó kockázati 
osztályba tartozó 
épületek a lakó- vagy 

1. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 
a) a polgári repülőtereket, 
a metró és földalatti 
vasúti létesítményeket, 
valamint az Országház, az 
Országgyűlési Irodaház, a 
Miniszterelnökség 
létesítményeit érintő 
közigazgatási hatósági 
eljárásokban, 
b) a következő 
építmények építésügyi 
hatósági eljárásaiban az 
első végleges 
használatbavételig: 
ba) magas építmények, 
bb) a 20 000 m2 
összesített szint 
alapterületűnél nagyobb, 
14,00 métert meghaladó 
legfelső építményszinttel 
rendelkező építmények, 

1. A katasztrófavédelem 
központi szerve azokban az 
ügyekben, ahol a területi 
szerv járt el elsőfokú 
tűzvédelmi 
szakhatóságként. 
 
2. Minden egyéb esetben a 
katasztrófavédelem területi 
szerve. 

21 nap 
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üdülőépület 
kivételével, amelynek 
a) az összes 
építményszint nettó 
alapterülete nagyobb, 
mint 500 m2 és 
tartalmaz olyan 
közösségi rendeltetésű 
helyiséget, amelynek 
nettó alapterülete 
nagyobb, mint 50 m2, 
b) az összes 
építményszint nettó 
alapterülete nagyobb, 
mint 1000 m2; 
4. a több, mint 50 fő 
egyidejű tartózkodására 
alkalmas – az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat 
szerinti – állvány jellegű 
építmény esetén. 

bc) a 4000 főnél nagyobb 
befogadóképességű 
művelődési, kulturális 
rendeltetésű 
közhasználatú 
építmények, 
bd) a 10 000 főnél 
nagyobb 
befogadóképességű sport 
rendeltetésű 
közhasználatú 
építmények, 
be) az 50 MW és annál 
nagyobb teljesítményű 
erőművek, 
bf) a fekvőbeteg-ellátásra, 
továbbá a menekülésben 
korlátozottak 
elhelyezésére szolgáló 
építmények, ha az 
elhelyezés 14,00 méter 
felett történik. 
 
2. A nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt 
jelentőségű 
beruházásokkal 
összefüggő, a Kormány 
által rendeletben 
meghatározott 
közigazgatási hatósági 
ügyekben (a 
továbbiakban: kiemelt 
jelentőségű ügy), ha 
kormányrendelet 
másként nem rendelkezik, 
valamint a polgári 
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nemzetbiztonsági 
szolgálatok létesítményei 
vonatkozásában a 
hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve. 
 
3. Az 1. és 2. pontban 
említetteken kívül minden 
egyéb esetben a 
katasztrófavédelmi 
kirendeltség. 

17. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1)-(4) 
bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, összevont, az 
engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy az 
építési tevékenység, 
illetve az építményben 
folytatott tevékenység a 
felszín alatti vizek és a 
felszíni vizek védelmére 
vonatkozó 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha az építési 
tevékenység, illetve az 
építményben folytatott 
tevékenység nem 
környezeti 
hatásvizsgálat vagy nem 
egységes 
környezethasználati 
engedély köteles, és a 
felszín alatti vizek 
védelméről szóló 
kormányrendelet 
szerinti szennyező 
anyag elhelyezésével, a 
földtani közegbe 
történő közvetlen 
bevezetésével, a felszín 
alatti vízbe történő 
közvetett 
bevezetésével, 
beleértve az időszakos 
vízfolyásokba történő 
bevezetést is, a felszín 
alatti vízbe történő 
közvetlen bevezetésével 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -
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jár együtt, vagy a felszíni 
vizekbe, illetve azok 
medrébe bármilyen 
halmazállapotú, 
vízszennyezést okozó 
anyag juttatásával jár 
együtt. 

18. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1)-(4) 
bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, összevont, az 
engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy az 
építési tevékenység, 
illetve az építményben 
folytatott tevékenység az 
ivóvízbázis védelmére 
vonatkozó 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e, továbbá 
annak elbírálása, hogy az 
építési tevékenység az 
árvíz és a jég levonulására, 
a mederfenntartásra 
milyen hatást gyakorol. 

Ha az építési 
tevékenység, illetve az 
építményben folytatott 
tevékenység nem 
környezeti 
hatásvizsgálat vagy nem 
egységes 
környezethasználati 
engedély köteles, és 
a) az építmény, illetve a 
tevékenység a 
vízbázisok, a távlati 
vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények 
védelméről szóló 
kormányrendeletben a 
védőterületek és 
védőidomok övezeteire 
vonatkozó mellékletben 
szerepel, vagy 
b) arra parti sávban, 
nagyvízi mederben 
kerül sor. 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -

19. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1)-(4) 
bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, összevont, az 

A határrend 
fenntartásához, a 
határrendsértések és 
határesemények 
megelőzéséhez szükséges 
jogszabályban 

Az államhatártól 
számított  
a) 100 méteren belül 
épülő építmény, 
b) 10 kilométeren belül 
épülő lőtér építménye 

Megyei, fővárosi rendőr-
kapitányság 

Országos Rendőr-
kapitányság 

-
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engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

meghatározott feltételek 
meghatározása. 

esetén.

20. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1)-(4) 
bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, 
összevont, az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

a) A polgári célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 
b) Az állami célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
jogszabályban 
meghatározott földi 
berendezések 
jogszabályban 
meghatározott 
biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért 15 
kilométer távolságon 
belül 40 méternél, 
bárhol máshol a 
beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény 
építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése, 
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 
500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén. 

a) Légiközlekedési 
hatóság 
b) Katonai légügyi 
hatóság 

- -
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21. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1)-(4) 
bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, 
összevont, az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
vasúti pálya területének 
és védőtávolságának nem 
közlekedési célú 
igénybevétele a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
tervezett igénybevétel a 
vasút állagára, a vasúti 
forgalom biztonságára, a 
vasúti pályahálózat 
működtetője fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, fejlesztési 
terveinek végrehajtására 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

Zajra vagy rezgésre 
érzékeny építmények, 
valamint környezeti 
hatásvizsgálathoz 
kötött, illetve külön 
jogszabályban 
meghatározott 
veszélyes anyagok 
gyártására, 
feldolgozására, 
tárolására szolgáló 
építmények építése, 
elhelyezése, 
megszüntetése esetén a 
vasúti pálya szélső 
vágányának tengelyétől 
számított 100 méteren 
belüli, egyéb 
építmények esetében 
50 méteren belüli 
övezetben, ha az 
engedélyes a vasúti 
pályahálózat 
működtetője 
hozzájárulásának a 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -

22. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1)-(4) 
bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, 
összevont, az engedély 
hatályának 

A Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai 
biztosíthatóak-e. 

Honvédelmi és katonai 
célú építmény működési 
vagy védőterületén 
belüli építmény építése 
esetén. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- -
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meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

23. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1)-(4) 
bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, 
összevont, az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

A vámszabad terület 
kialakításához, a 
vámszabad területen 
folytatott tevékenységgel 
összefüggésben a 
vámfelügyelet 
gyakorlásához, a 
vámellenőrzés 
elvégzéséhez szükséges, 
jogszabályban 
meghatározott feltételek 
meghatározása 
kérdésében. 

A kijelölt vámszabad 
területen épületek, 
építmények építése, az 
épületek szerkezetének 
jelentős 
megváltoztatása vagy 
azok más célra történő 
felhasználása esetén. 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal megyei adó- 
és vámigazgatósága, 
Repülőtéri Igazgatósága 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Fellebbviteli 
Igazgatósága 

-

24. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, összevont, az 
engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi (erdő 
esetében), illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

A termőföld minőségi 
védelmére vonatkozó 
jogszabályi 
követelmények érvényre 
juttatása, valamint az 
erdőre gyakorolt hatások 
vizsgálata. 

Ha az új épület, meglévő 
épület terepszint alatti 
vagy terepszintet is 
érintő bővítése 
termőföldön valósul 
meg. 

Megyei kormányhivatal 
talajvédelmi és erdészeti 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

- -

25. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, összevont (építési 
engedélyezési 
szakaszában), az engedély 

A nemzeti és közösségi 
jogi, a nem emberi 
fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre 
vonatkozó egészségügyi 
előírásoknak, az 
állategészségügyi 
szabályoknak és állatjóléti 

Állatrakodó, állattartó és 
forgalmazó rendeltetésű 
építmény, önálló 
rendeltetési egységet 
tartalmazó építmény, 
építményrész esetén, 
bejelentésköteles 
élelmiszer előállító 

Megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc- 
biztonsági és 
állategészségügyi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

- -
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hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

követelményeknek való 
megfelelés. 

létesítmény – beleértve 
vendéglátást, 
közétkeztetést –; 
élelmiszer forgalmazó 
illetve tároló; 
bejelentésköteles 
takarmány forgalmazó, 
tároló esetén. 

26. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, összevont (építési 
engedélyezési 
szakaszában), az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

A nemzeti és közösségi 
jogi élelmiszer-higiéniai 
követelményeknek, 
takarmányhigiéniai és 
más, a takarmányok 
előállítására, forgalomba 
hozatalára és 
felhasználására vonatkozó 
követelményeknek, a nem 
emberi fogyasztásra szánt 
állati mellék- 
termékekre vonatkozó 
egészségügyi 
előírásoknak, az 
állategészségügyi 
szabályoknak és az 
állatjóléti 
követelményeknek való 
megfelelés. 

Állatklinika, állatkórház, 
állatorvosi rendelő, 
laboratórium, országos, 
illetve nemzetközi 
részvétellel tartott 
állatkiállítás, 
állatbemutató, 
állatverseny, állatkert, 
vadaspark, kegyeleti 
állattemető 
hullaégetője, állati 
tetem-hulladékgyűjtő, 
gyűjtő- 
átrakó, kezelő és 
feldolgozó üzem, 
engedélyköteles 
élelmiszer előállító és 
forgalmazó illetve 
tároló, engedélyköteles 
takarmány előállító, 
mesterséges 
megtermékenyítő, 
embrióátültető, 
baromfi- és halkeltető 
állomás, méhanya- 
nevelő rendeltetésű 
építmény, önálló 
rendeltetési egységet 
tartalmazó építmény, 

Megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc- 
biztonsági és 
állategészségügyi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

- -
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építményrész esetén.
27. A 343/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, összevont (építési 
engedélyezési 
szakaszában), az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, 
fennmaradási, illetve az 
országos építési 
követelményektől való 
eltérési engedélyezési 
eljárás. 

A higiénés és 
egészségvédelmi, az 
ivóvízminőségi, a 
települési szilárd és 
folyékony hulladékkal 
kapcsolatos 
közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású 
követelményeknek való 
megfelelés. Munkavégzés 
céljára szolgáló 
építmények esetében a 
kémiai biztonságra vonat- 
kozó jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés. Az 
egészségvédelem 
biztosítása az OTÉK-ban 
meghatározott egyes 
épületszerkezetek és 
helyiségek létesítési 
követelményeitől való 
eltéréshez hozzájárulás. 

Munkavégzés céljára 
szolgáló építmény 
építése, bővítése, 
átalakítása esetén. Az 
OTÉK szerint az egyes 
területfelhasználási 
egységeken kivételesen 
elhelyezhető építmény 
építése esetén. 
Hulladékledobót, 
gyógykezelés céljára 
szolgáló önálló 
rendeltetési egységet 
tartalmazó épület 
építése esetén. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

- -

28. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, bontási, 
összevont, az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy az 
építési tevékenység - ide 
nem értve az 1. § (2) 
bekezdés d) pontja 
szerinti esetkört -, illetve 
az építményben folytatott 
tevékenység a természet 
és a táj védelmére 
vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 

Ha az építési 
tevékenység, illetve az 
építményben folytatott 
tevékenység nem 
környezeti 
hatásvizsgálat vagy nem 
egységes 
környezethasználati 
engedély köteles és az 
építési tevékenység, 
illetve az építményben 
folytatott tevékenység 
külterületen, valamint 

Megyei kormányhivatal 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

- -
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feltételek mellett 
megfelel-e. 

belterület esetén 
természeti területen, 
országos jelentőségű 
védett természeti 
területen, Natura 2000 
területen, barlang 
védőövezetén folyik, 
továbbá ha barlangot, 
egyedi táj értéket 
közvetlenül érint. 

29. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, összevont, az 
engedély hatályának 
meghosszabbítási, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy az 
építési tevékenység, 
illetve az építményben 
folytatott tevékenység a 
földtani közeg védelmére 
vonatkozó 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha az építési 
tevékenység, illetve az 
építményben folytatott 
tevékenység nem 
környezeti 
hatásvizsgálat vagy nem 
egységes 
környezethasználati 
engedély köteles, és – a 
felszín alatti vizek 
védelméről szóló 
kormányrendelet 
szerinti szennyező 
anyag elhelyezésével, a 
földtani közegbe 
történő közvetlen 
bevezetésével, a felszín 
alatti vízbe történő 
közvetett 
bevezetésével, 
beleértve az időszakos 
vízfolyásokba történő 
bevezetést is, a felszín 
alatti vízbe történő 
közvetlen bevezetésével 
jár együtt, vagy – a 
felszíni vizekbe, illetve 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

- -
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azok medrébe 
bármilyen 
halmazállapotú, 
vízszennyezést okozó 
anyag juttatásával jár 
együtt. 

30. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, bontási, 
összevont, az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy 
milyen hulladék 
keletkezik és annak 
kezelése megfelel-e a 
hulladékgazdálkodási 
előírásoknak. 

Ha az építési 
tevékenység, illetve az 
építményben folytatott 
tevékenység nem 
környezeti 
hatásvizsgálat vagy nem 
egységes 
környezethasználati 
engedély köteles, a 
hulladék kezelésével 
kapcsolatos építmény 
esetén. 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

- -

31. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, összevont (építési 
engedélyezési 
szakaszában), az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy az 
építmény zajkibocsátása 
megfelel-e a környezeti 
zaj és rezgés elleni 
védelem 
követelményeinek. 

Ha az építési 
tevékenység, illetve az 
építményben folytatott 
tevékenység nem 
környezeti 
hatásvizsgálat vagy nem 
egységes 
környezethasználati 
engedély köteles, és az 
építmény a települési 
önkormányzat 
jegyzőjének, a főváros 
esetében a kerületi 
önkormányzat 
jegyzőjének vagy a 
főváros főjegyzőjének 
hatáskörébe nem 
tartozó zaj- vagy 
rezgéskibocsátással 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

- 21 nap 
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üzemel.
32. A 343/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, összevont (építési 
engedélyezési 
szakaszában), az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy az 
építménybe tervezett 
tevékenység megfelel-e 
az elérhető legjobb 
technika alapján 
meghatározott 
levegővédelmi 
követelményeknek és 
előírásoknak. 

Ha az építési 
tevékenység, illetve az 
építményben folytatott 
tevékenység nem 
környezeti 
hatásvizsgálat vagy nem 
egységes 
környezethasználati 
engedély köteles, és az 
építmény a fővárosi és 
megyei kormányhivatal 
járási (fővárosi kerületi) 
hivatalának hatáskörébe 
nem tartozó 
légszennyező anyag 
kibocsátással üzemel. 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

- -

33. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, összevont, az 
engedély hatályának 
meghosszabbítási 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
Khvr. 5. számú 
mellékletében foglalt 
követelmények alapján az 
építési tevékenység és az 
építményben folytatott 
tevékenység alapján 
jelentős környezeti 
hatások feltételezhetők-e. 

A következő 
építmények építése, 
bővítése, átalakítása 
esetén, ha a Khvr. 1. § (3) 
bekezdésében foglalt 
vizsgálatra az eljárást 
megelőzően más 
hatósági eljárásban nem 
került sor: 
1. intenzív állattartó 
telep vízbázis 
védőövezetén, védett 
természeti területen, 
Natura 2000 területen, 
barlang védőövezetén 
baromfi esetén 10 
számosállat alatt, egyéb 
állat esetén 50 
számosállat alatt; nem 
vízbázis védőövezetén, 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi 
és természetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

- 21 nap 
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nem védett természeti 
területen, nem Natura 
2000 területen, nem 
barlang védőövezetén: 
a) broilerek számára 100 
számosállat alatt, 
b) tojók számára 200 
számosállat alatt, 
c) sertéshízók számára 
500 számosállat alatt, 
d) sertéskocák számára 
150 számosállat alatt, 
e) egyéb állatok számára 
hígtrágyás technológia 
alkalmazása esetén 200 
számosállat alatt; 
2. húsfeldolgozó üzem 
10 000 t/év késztermék 
előállítása alatt; 
3. önállóan létesített 
vágóhíd 25 t/nap 
vágottsúly-kapacitás 
alatt; 
4. halfeldolgozó üzem 
10 000 t/év késztermék 
előállítása alatt; 
5. gyümölcs-, zöldség- 
feldolgozó üzem 40 ezer 
t/év késztermék 
előállítása alatt; 
6. növényi-, állatiolaj-
gyártó üzem 40 000 t/év 
késztermék előállítása 
alatt; 
7. tejtermékgyártó üzem 
200 t/nap beérkezett 
tejmennyiség alatt; 
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8. keményítőgyártó 
üzem 100 t/nap 
késztermék előállítása 
alatt; 
9. cukorgyár 5 000 t/nap 
répafeldolgozó-
kapacitás alatt; 
10. édességgyártó üzem 
10 000 t/év késztermék 
előállítása alatt; 
11. sörgyár 30 millió l/év 
kapacitás alatt; 
12. malátagyártó üzem 
25 000 t/év késztermék 
előállítása alatt; 
13. egyéb 
élelmiszergyártó üzem 
40 000 t/év késztermék 
előállítása alatt; 
14. textilkikészítő üzem 
(előkezelés, festés, 
nyomás, vegyi kezelés) 
10 t/nap textil 
kikészítése alatt; 
15. nyersbőrcserző 
üzem 12 t/nap 
kikészített bőr előállítása 
alatt: 
16. papír- és 
kartongyártó üzem 20 
t/nap késztermék 
gyártása alatt; 
17. kőolajból 
kenőanyagot előállító 
üzem 15 000 t/év 
késztermék előállítása 
alatt; 
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18. vegyi anyagot –
kivéve a peroxidokat – 
előállító üzem 20 000 
t/év késztermék 
előállítása alatt; 
19. peroxidokat gyártó 
üzem 1 000 t/év 
késztermék előállítása 
alatt; 
20. műtrágyagyártó 
üzem 20 000 t/év 
késztermék előállítása 
alatt; 
21. peszticidet és más 
növényvédő- és 
gyomirtószereket 
gyártó, formáló és 
kiszerelő üzem 20 ezer 
t/év késztermék 
előállítása alatt; 
22. lakk- és festékgyártó 
üzem 20 000 t/év 
késztermék előállítása 
alatt; 
23. gyógyszer- 
készítmény-gyártó 
üzem 20 000 t/év 
késztermék előállítása 
alatt; 
24. mosó- és 
tisztítószergyártó üzem 
20 000 t/év késztermék 
előállítása alatt; 
25. szénszálgyártó üzem 
20 t/nap késztermék 
előállítása alatt; 
26. 10%-nál több 
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oldószert tartalmazó 
gumioldatot készítő és 
felhasználó üzem 5 ezer 
t/év gumioldat alatt; 
27. gumikeverék-gyártó 
vagy feldolgozó üzem 
20 ezer t/év 
gumikeverék előállítása 
vagy feldolgozása alatt; 
28. üveg- és 
üvegszálgyártó üzem 20 
t/nap olvasztókapacitás 
alatt; 
29. kerámiatermék, 
kerámiacsempe és -lap, 
égetett agyag 
építőanyag-gyártó 
üzem 75 t/nap gyártási 
kapacitás alatt, illetve 
ahol a kemence 
térfogata a 4 m3-t, és 
abban az árusűrűség a 
300 kg/m3-t nem haladja 
meg; 
30. ásványi anyagokat 
olvasztó üzem, 
beleértve az ásványi szál 
gyártását is 20 t/nap 
olvasztókapacitás alatt; 
31. vas és acél 
(elsődleges vagy 
másodlagos) 
olvasztására szolgáló 
üzem, beleértve a 
folyamatos öntést 2,5 
t/óra kapacitás alatt; 
32. meleghengermű - 20 
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t/óra nyersacél 
feldolgozás alatt - 
üzemeltetésére szolgáló 
építmény; 
33. kovácsoló üzem 50 
kJ/kalapács 
energiafogyasztás alatt 
vagy 20 MW 
hőteljesítmény-felvétel 
alatt; 
34. nem vas fémeket 
olvasztó, ötvöző, 
visszanyerő, finomító 
üzem 2 t/nap kapacitás 
alatt; 
35. vas- és acélöntöde 
20 t/nap termelési 
kapacitás alatt; 
36. bevonatolt 
termékeket gyártó üzem 
2 t/óra 
nyersacélfeldolgozó-
kapacitás alatt; 
37. fémeket és 
műanyagokat 
elektrolitikus vagy 
kémiai folyamatokkal 
felületkezelő üzem 20 
ezer m2/év felület 
kezelése alatt, vagy ahol 
az összes kezelőkád 
térfogata a 30 m3 alatt 
van; 
38. közúti 
gépjárműgyártó 
(gyártás, összeszerelés, 
motorgyártás) üzem 5 
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000 db/év késztermék 
előállítása alatt; 
39. közúti gépjármű-
javító telep 5-20 db egy 
időben javítható 
gépjármű szám között; 
40. bevásárlóközpont a 
parkoló területe nélkül 
számított 10 000 m2 
nettó össz-szintterület 
alatt vagy 300 
parkolóhely alatt; 
41. mező-, erdő-, 
vízgazdálkodási célra 
használt területen 
szálláshely-szolgáltató 
épület vagy 
épületegyüttes (a 
kapcsolódó 
létesítményekkel 
együtt) 
a) település külterületén 
lévő védett természeti 
területen, Natura 2000 
területen, barlang 
védőövezetén 50 
szálláshely alatt vagy 0,5 
ha területfoglalás alatt, 
b) nem védett 
természeti területen, 
nem Natura 2000 
területen, nem barlang 
védőövezetén 500 
szálláshely alatt vagy 3 
ha terület felhasználása 
alatt; 
42. kemping 
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megvalósítását szolgáló 
építmény védett 
természeti területen, 
Natura 2000 területen 
vagy barlang 
védőövezetén 50 sátor-, 
illetve lakókocsi, 
lakóautó hely alatt; 
43. autóbusz-pályaudvar 
vagy - garázs önálló 
kialakításnál 20 (induló 
és érkező) gépkocsiállás 
alatt; 
44. önállóan létesített 
felszíni vagy felszín alatti 
gépjárműtároló  
a) nem védett 
természeti területen, 
nem Natura 2000 
területen és nem 
barlang védőövezetén 
300 parkolóhely alatt, 
b) védett természeti 
területen, Natura 2000 
területen és barlang 
védőövezetén 100 
parkolóhely alatt, kivéve 
a lakás rendeltetésszerű 
használatához előírt 
számú személygépkocsi 
elhelyezését biztosító 
gépjárműtárolót; 
45. szén, lignit önálló 
felszíni tárolását 
szolgáló építmény nem 
védett természeti 
területen, nem Natura 
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2000 területen, nem 
barlang védőövezetén 
és nem vízbázis 
védőövezetén 100 000 t 
össztároló kapacitás 
alatt, kivéve a 
közvetlenül háztartás 
vagy intézmény 
ellátását szolgáló 
építményt; 
46. vegyitermék 
tárolását szolgáló 
építmény 
a) nem védett 
természeti területen 
300-30 000 m3 
össztároló-kapacitás 
között,  
b) a kémiai biztonságról 
szóló törvény szerinti 
robbanó, nagyon 
mérgező, mérgező, 
karcinogén, mutagén, 
valamint a reprodukciót 
és az utódok fejlődését 
károsító anyagok és 
keverékek tárolását 
szolgáló építmény 
esetén 300 m3 alatt; 
47. nem 
veszélyeshulladék- 
lerakó építmény nem 
védett természeti 
területen, nem Natura 
2000 területen, nem 
barlang védőövezetén 
napi 10 t 
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hulladéklerakás alatt 
vagy 25 000 t teljes 
befogadó-kapacitás 
alatt; 
48. nem veszélyes 
hulladékot égetéssel, 
kémiai kezeléssel, 
biológiai kezeléssel 
ártalmatlanító-építmény 
nem vízbázis 
védőövezetén, nem 
védett természeti 
területen, nem Natura 
2000 területen, nem 
barlang védőövezetén 
10 t/nap kapacitás alatt; 
49. nem 
veszélyeshulladék- 
hasznosító építmény 
nem vízbázis 
védőövezetén, nem 
védett természeti 
területen, nem Natura 
2000 területen, nem 
barlang védőövezetén 
10 t/nap kapacitás alatt; 
50. fémhulladék-gyűjtő, 
-feldolgozó és  
-újrahasznosító telep 
(beleértve az autóroncs 
telepeket) nem vízbázis 
védőövezetén, nem 
védett természeti 
területen, nem Natura 
2000 területen, nem 
barlang védőövezetén 5 
t/nap kapacitás alatt; 
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51. veszélyeshulladék-
tároló vagy  
-hasznosító építmény 
nem önálló telepként 
(listán nem szereplő, 
más tevékenység 
részeként) 2 000 t/év 
kapacitás alatt; 
52. stadion, 
sportcsarnok 
a) vízbázis 
védőövezetén, védett 
természeti területen, 
Natura 2000 területen, 
barlang védőövezetén 
500 fő 
befogadóképesség alatt, 
b) nem vízbázis 
védőövezetén, nem 
védett természeti 
területen, nem Natura 
2000 területen, nem 
barlang védőövezetén 
10 000 fő 
befogadóképesség alatt; 
53. szabadidő 
eltöltésére szolgáló 
állandó szabadtéri 
építmények 
a) védett természeti 
területen, Natura 2000 
területen, barlang 
védőövezetén 1 ha alatt, 
b) nem védett 
természeti területen, 
nem Natura 2000 
területen, nem barlang 
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védőövezetén 5000 fő 
egyidejű befogadó-
képesség alatt, vagy 3 
ha területfoglalás alatt 
vagy 300 db parkolóhely 
alatt; 
54. golfpálya nem 
védett természeti 
területen, nem Natura 
2000 területen, nem 
barlang védőövezetén 
tizennyolcnál kevesebb 
lyukú pálya esetén; 
55. szabadtéri építmény 
motorok, turbinák és 
reaktív motorok 
próbapadon történő 
vizsgálatához 500 kN 
tolóerő alatt vagy 10 
MW egyidejű kapacitás 
alatt, legalább 300 kW 
motorteljesítménytől; 
56. más célra használt 
területen ipari, 
raktározási célú 
építmények 
elhelyezésére szolgáló 
terület kialakítása 
(műszaki 
infrastruktúrával való 
ellátása) 
a) védett természeti 
területen, vízbázis 
védőövezetén, Natura 
2000 területen, barlang 
védőövezetén 0,5 ha 
alatt, 
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b) nem természeti 
területen, nem vízbázis 
védőövezetén, nem 
Natura 2000 területen, 
nem barlang 
védőövezetén 0,5-3 ha 
között; 
57. egyéb, a Khvr. 3. 
számú mellékletében 
foglalt táblázat 1-127. 
pontjában 
meghatározott 
tevékenység 
megkezdését vagy 
folytatását szolgáló 
építmény vagy 
építményegyüttes 
a) védett természeti 
területen, Natura 2000 
területen, barlang 
védőövezetén 1 ha 
területfoglalás alatt, 
vagy 50 parkolóhely 
alatt, 
b) nem védett 
természeti 
területen, nem Natura 
2000 területen, nem 
barlang védőövezetén 3 
ha területfoglalás alatt, 
vagy 300 parkolóhely 
alatt. 

34. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 

Az a) pont esetében az 
építési engedély iránti 
kérelem földtani 
szempontú 
megalapozottságának 

Ha az építési 
tevékenység 
a) felszínmozgás-
veszélyes, illetve 
bányászati 

Bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat 

-
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építési, összevont, 
használatbavételi, illetve a 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

vizsgálata.
A b) pont esetében annak 
megállapítása, hogy az 
üzemeltető 
nyilatkozatában foglalt 
feltételek vagy a 
hozzájárulás 
megtagadása a gázipari 
tevékenységgel 
kapcsolatos létesítmény 
rendeltetésszerű 
használatával és 
védelmével kapcsolatos 
jogszabályi 
rendelkezéseknek 
megfelelő-e. 
A c) pont esetében a 
kitermelni tervezett 
ásványi nyersanyag 
mennyisége, fajtája, a 
felhasználás, hasznosítás 
módjának 
meghatározása, az 
ásványvagyon-védelmi 
szempontok 
érvényesítése, valamint a 
bányajáradék-fizetési 
kötelezettség 
megállapítása. 

tevékenységgel érintett 
területen valósul meg; 
vagy  
b) nyomvonaljellegű 
kőolaj- és 
földgázbányászati 
létesítmény, 
szállítóvezeték, 
elosztóvezeték, 
célvezeték, valamint 
egyéb gáz és gáztermék 
vezeték biztonsági 
övezetében valósul 
meg, és az építtető az 
üzemeltetőnek a 
203/1998. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 19/B. § 
(2) bekezdése szerint 
egyetértésének 
megtagadását vagy az 
üzemeltető által az 
egyetértés 
megadásához szabott 
feltételeket sérelmesnek 
tartja, 
c) során több mint 500 
m3 
ásványi nyersanyag 
mennyiséget termelnek 
ki. 

35. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, bontási, 
összevont, az engedély 

A vizsgálat feltételeként 
meghatározott 
építményekkel, 
berendezésekkel 
összefüggő 
jogszabályban 
meghatározott műszaki 

1. Ha az építési 
tevékenység legalább 
50 kVA beépített 
összteljesítményű vagy 
0,4 kV-nál nagyobb 
feszültségű villamos 
berendezést, rendszert 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal műszaki 
biztonsági hatáskörében 
eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala 

- -



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 232. szám

 
39159

hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve a 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

biztonsági 
követelmények. 

érint.
2. Felvonó, 
mozgólépcső vagy 
mozgójárda létesítése, 
vagy bontása esetén, ha 
a létesítéséhez vagy 
bontásához építésügyi 
hatósági engedélyhez 
kötött építési vagy 
bontási tevékenység 
szükséges. 

36. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, összevont, az 
engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve a 
fennmaradási  
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy az 
építmény vagy ahhoz 
kapcsolódóan a közút 
területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele a közúti 
forgalom biztonságára, a 
közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján 
engedélyezhető-e a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett. 
 

A közút és közforgalom 
elől el nem zárt 
magánút területén, az 
alatt vagy felett, a 
közutak külterületi 
szakaszán a közút 
tengelyétől számított 50 
méteren, autópálya, 
autóút, valamint kijelölt 
főútvonal esetén 100 
méteren belüli 
építmény, valamint 
belterületen ipari, 
kereskedelmi, 
vendéglátó-ipari, vagy 
egyéb szolgáltatási célú 
építmény építése, 
bővítése esetén, ha – az 
építményhez 
kapcsolódó közúti 
forgalom út, vagy az 
építmény építéséhez 
szükséges, közforgalom 
elől elzárt parkoló 
építését teszi 
szükségessé,  – az 

1. Országos közút esetén
1.1. gyorsforgalmi út, 
valamint közúti 
határátkelőhely 
közlekedési építményei 
esetén: Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
1.2. egyéb országos közút 
esetén: fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási (fővárosi kerületi) 
hivatala, Pest megyében a 
Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatala, a fővárosban 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 
Kerületi Hivatala 
2. Helyi közút esetén 2.1. a 
települési önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetén: fővárosi 
és megyei kormányhivatal 

Országos közút esetén
1.1. gyorsforgalmi út, 
valamint közúti 
határátkelőhely közlekedési 
építményei esetén: 
közlekedésért felelős 
miniszter 
 
 

21 nap 
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építtető a közútkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásában előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási (fővárosi kerületi) 
hivatala, Pest megyében a 
Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatala, a fővárosban 
Budapest Főváros 
Kormányhivatalának III. 
Kerületi Hivatala 
2.2. a fővárosi kerületi 
önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetén: Budapest 
Főváros 
Kormányhivatalának III. 
Kerületi Hivatala 
2.3. a fővárosi 
önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetén: Budapest 
Főváros 
Kormányhivatalának III. 
Kerületi Hivatala 

37. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, összevont, az 
engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve a 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

A tervezett építmény nem 
korlátozza-e 
indokolatlanul vagy 
indokolatlan mértékben a 
polgári célú vízi 
közlekedést, illetve a 
hajózási létesítmények 
működését. 

A víziutak medrétől és a 
kikötők, átkelések, parti 
és vízterületétől 50 
méternél kisebb 
távolságban épülő tűz-, 
és 100 méternél kisebb 
távolságban épülő 
robbanásveszélyes 
anyagok gyártását, 
tárolását, forgalmazását 
szolgáló, valamint az 50 
méternél kisebb 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

-
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távolságban épülő 
hajózási parti jelzések 
láthatóságát 
befolyásoló, a jelentős 
fénykibocsátású, a hajók 
part mellé kikötését és a 
partra történő kijárást 
korlátozó építmények 
építése esetén. 

38. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, bontási, összevont 
(elvi építési 
keretengedélyezési 
szakaszában), az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, illetve 
a fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy az 
építési, bontási 
tevékenység a régészeti 
örökség védelme 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

A kulturális 
örökségvédelmi 
hatósági 
nyilvántartásban 
szereplő nyilvántartott 
vagy védetté 
nyilvánított régészeti 
lelőhelyen – új épület 
építése, – a meglévő 
épület terepszint alatti 
vagy terepszintet is 
érintő bővítése, bontása 
esetén. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

Kulturális örökség 
védelméért felelős 
miniszter 

-

39. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, bontási, összevont 
(elvi építési 
keretengedélyezési 
szakaszában), az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve a 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy az 
építési tevékenység a 
kulturális örökség vagy a 
világörökség védelme 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

A kulturális 
örökségvédelmi 
hatósági 
nyilvántartásban 
szereplő műemléki 
jelentőségű területen, 
műemlék történeti tájon 
vagy világörökségi 
helyszínen vagy 
világörökségi területen 
új épület építése vagy 
meglévő épület 
építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött 
bővítése, átalakítása 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

Kulturális örökség 
védelméért felelős 
miniszter 

-
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vagy bontása esetén.
40. A 343/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
építési, összevont építési 
engedélyezési 
szakaszában), az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve a 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

A biztonságos 
betegellátáshoz 
szükséges orvosszakmai 
és ápolásszakmai 
feltételek meglétének 
vizsgálatával, valamint az 
épület egyéb, önálló 
rendeltetési egységei 
higiénés, 
közegészségügyi 
járványügyi biztonsága 
megteremtésével 
kapcsolatos szakkérdések. 

A gyógykezelés céljára 
szolgáló építmény, 
illetve önálló 
rendeltetési egység 
esetén. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

- -

41. Elektronikus hírközlési 
célt szolgáló 
nyomvonalas, nyomvonal 
jellegű építmények és 
egyéb műtárgyak 
létesítésének, elvi 
engedélyeztetésének, 
építésének, 
használatbavételének, 
fennmaradásának és 
bontásának 
engedélyezésére irányuló, 
továbbá – ha az eltérés a 
korábbi engedélyben 
foglalt egyedi 
szakhatósági előírást vagy 
feltétel érinti – az építési 
engedélytől való eltérés 
engedélyezése iránti 
eljárás. 

Az államhatár rendje 
biztosítható-e az 
építményeknek és az 
egyéb műtárgyaknak a 
megvalósítása esetén. 

Az államhatártól 
számított 100 méteren 
belül az elektronikus 
hírközlési célt szolgáló 
építési tevékenység. 

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

42. A villamosenergia-ipari 
építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásokról 

A polgári célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
földi berendezések 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -
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szóló 382/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet [a 
továbbiakban: 382/2007. 
(XII. 23.) Korm. rendelet] 
szerinti építési eljárás. 
 

magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 

biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért 15 
kilométer távolságon 
belül 40 méternél, 
bárhol máshol a 
beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény 
építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése, 
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 
500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén. 

43. A 382/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet szerinti 
építési eljárás. 
 

Az állami célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a légi 
közlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a légi 
közlekedés biztonságára. 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
földi berendezések 
biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért 15 
kilométer távolságon 
belül 40 méternél, 
bárhol másutt a 
beépítésre szánt 

Katonai légügyi hatóság - -
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területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény 
építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése, 
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 
500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén. 

44. A 382/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet szerinti 
építési, használatbavételi 
és fennmaradási eljárás. 

A helyi településrendezési 
eszközökkel való 
összhang megállapítása, 
valamint annak elbírálása, 
hogy az építmény vagy 
tevékenység a helyi 
önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Minden 
villamosenergia-ipari 
építésügyi hatósági 
engedélyköteles 
építmény építése 
esetében. 

Települési önkormányzat 
jegyzője, fővárosban a 
főjegyző 

- -

45. A 382/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet szerinti 
építési, használatbavételi 
és fennmaradási eljárás. 

Az építménnyel, 
létesítménnyel 
összefüggő tűzvédelmi 
követelmények érvényre 
juttatása. 

Az 50 MW és annál 
nagyobb teljesítményű 
, első végleges 
használatbavétellel 
nem rendelkező 
erőművek esetében. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve 

-
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46. A 382/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet szerinti 
építési, használatbavételi 
és fennmaradási eljárás. 

Az építménnyel, 
létesítménnyel 
összefüggő tűzvédelmi 
követelmények érvényre 
juttatása. 

Minden – a C:45. 
mezőjétől eltérő – 
villamosenergia-ipari 
építésügyi hatósági 
engedélyköteles 
építmény építése 
esetében a 
nyomvonalas 
létesítmény kivételével. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

47. A 382/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet szerinti 
építési (vezetékjogi), 
bontási,  az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

A Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a 
kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy 
további feltételek mellett 
biztosíthatóak-e. 

Minden 
villamosenergia-ipari 
építésügyi hatósági 
engedélyköteles 
építmény építése 
esetében, ha az eljárás 
honvédelmi vagy 
katonai célú létesítmény 
működési vagy 
védőterületén tervezett 
építmény vagy 
tevékenység 
engedélyezésére 
irányul. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- -

48. Az egyes sajátos ipari 
építményekre vonatkozó 
építésügyi hatósági 
eljárások szabályairól 
szóló 31/2014. (II. 12.) 
Korm. rendelet [a 
továbbiakban: 31/2014. 
(II. 12.) Korm. rendelet] 
szerinti építési eljárás. 

A polgári célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
földi berendezések 
biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért 15 
kilométer távolságon 
belül 40 méternél, 
bárhol máshol a 
beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -
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területen 50 méternél 
magasabb építmény 
építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése, 
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 
500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén. 

49. A 31/2014. (II. 12.) Korm. 
rendelet szerinti építési 
eljárások esetén a bontási 
engedélyezési eljárás 
kivételével. 
 

Az állami célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
földi berendezések 
biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért 15 
kilométer távolságon 
belül 40 méternél, 
bárhol másutt a 
beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény 
építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése, 
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 

Katonai légügyi hatóság - -
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500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén. 

50. A 31/2014. (II. 12.) Korm. 
rendelet szerinti sajátos 
építmény építésügyi 
eljárásaiban, a bontási 
engedélyezési eljárás 
kivételével. 
 

A Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a 
kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy 
további feltételek mellett 
biztosíthatóak-e. 

Honvédelmi és katonai 
célú építmény működési 
vagy védőterületén 
tervezett sajátos 
építmény építése 
esetében. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- -

51. A 31/2014. (II. 12.) Korm. 
rendelet szerinti építési, 
használatbavételi és 
fennmaradási eljárás. 

A helyi településrendezési 
eszközökkel való 
összhang megállapítása, 
valamint annak elbírálása, 
hogy az építmény vagy 
tevékenység a helyi 
önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Minden építésügyi 
hatósági 
engedélyköteles sajátos 
építmény építése 
esetében. 

Települési önkormányzat 
jegyzője, fővárosban a 
főjegyző 

- -

52. A 31/2014. (II. 12.) Korm. 
rendelet szerinti építési, 
használatbavételi és 
fennmaradási eljárás. 

Az építménnyel, 
létesítménnyel 
összefüggő tűzvédelmi 
követelmények érvényre 
juttatása. 

Építésügyi hatósági 
engedélyköteles éghető 
töltetű nyomástartó 
vagy töltő rendszerek, 
éghető folyadék- és 
olvadéktárolók, 
közforgalmú 
üzemanyagtöltő 
állomások műtárgyai az 
utak kivételével, 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 
 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 
 

-
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közforgalmú autógáz-
töltőállomások 
műtárgyai az utak 
kivételével, éghető gáz 
és olaj előállító és tároló 
energetikai építmény, az 
ipari és mezőgazdasági 
célú földgázfogyasztó 
hőfejlesztő-
hőhasznosító 
létesítmény építése 
esetén. 

 
 

5. Területrendezési ügyek 
 

 A B C D E F 
1.  Közigazgatási hatósági 

eljárás 
Szakkérdés Bevonás és 

közreműködés feltétele
Elsőfokon eljáró 

szakhatóság 
Másodfokon eljáró 

szakhatóság 
Állásfoglalás 

beszerzésének 
határideje 

2.  Pontosításra, eltérésre, 
beillesztésre, országos 
jelentőségű elem 
beillesztésére irányuló 
területrendezési hatósági 
eljárás. 
 

A műszaki infrastruktúra 
üzemeltetésére, 
fenntartására és 
fejlesztésére vonatkozó 
jogszabályokban és 
előírásokban rögzített 
követelmények 
érvényesülése, a 
megvalósíthatóság 
feltételeinek fennállása. 

Közúthálózat fő elemei –
gyorsforgalmi utak, és 
főutak – és az országos 
törzshálózati vasúti 
pályák pontosítási és 
eltérési eljárásánál. 
A gyorsforgalmi és 
főúthálózaton, valamint a 
vasúti törzshálózaton a 
Dunán és a Tiszán 
tervezett nagy hidak 
pontosítási eljárásánál. 
Gyorsforgalmi- és 
főúthálózati, valamint az 
országos vasúti 
törzshálózati 
határmetszés pontosítási 

Országos közúthálózatba 
tartozó autópályák, 
autóutak és főutak, 
valamint a közúti 
határmetszések 
közlekedési építményei, 
továbbá a Dunán és a 
Tiszán tervezett nagy 
hidak, a vasúti építmények, 
továbbá a hajózási 
létesítmények esetén: 
közlekedésért felelős 
miniszter. 
Repülőterek esetében:  
a) polgári célú légi 
közlekedés esetében a légi 
közlekedési hatóság 

- 30 nap 
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eljárásánál.
Országos repülőterek, 
 pontosítási eljárásánál.  
országos jelentőségű 
kikötők, határkikötők 
pontosítási eljárásánál. 
Nemzetközi és országos 
jelentőségű vízi út 
pontosítási eljárásánál. 
Regionális és egyéb 
vasúti pálya pontosítási, 
eltérési és beillesztési 
eljárásánál. 
Térségi kikötő, 
kompátkelőhely 
pontosítási és beillesztési 
eljárásánál. 
Regionális és egyéb 
vasúti pályán a Dunán és 
a Tiszán levő híd 
pontosítási és beillesztési 
eljárásánál. 
Polgári célú, nem 
nyilvános repülőtér 
pontosítási és beillesztési 
eljárásánál. 
Regionális és egyéb 
vasúti pályán levő 
határmetszés pontosítási 
és beillesztési eljárásánál.
Országos kerékpárút-
törzshálózat elemeinek 
pontosítási és eltérési 
eljárásánál. 

b) az állami célú légi 
közlekedés esetében a 
katonai légügyi hatóság. 

3.  Országos jelentőségű elem 
beillesztésére  
irányuló területrendezési 

A műszaki infrastruktúra 
üzemeltetésére, 
fenntartására és 

Az országos, a kiemelt 
térségi vagy a megyei 
tervben nem szereplő, de 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

- -
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hatósági eljárás.
 

fejlesztésére vonatkozó 
jogszabályokban és 
előírásokban rögzített 
követelmények 
érvényesülése, a 
megvalósíthatóság 
feltételeinek fennállása, 
valamint – gyorsforgalmi 
vagy főút beillesztése 
esetén – a gyorsforgalmi és 
a főúthálózat nagytávú 
tervéhez való illeszkedés. 

más rendelkezéseinek 
megfelelő közlekedési 
infrastruktúra-hálózat 
elemei közül a 
gyorsforgalmi vagy 
főutak vagy az országos 
vasúti törzshálózat 
elemeinek, az egyedi 
építmények közül a 
gyorsforgalmi úton és 
főúton, valamint a vasúti 
törzshálózaton a Dunán 
és a Tiszán tervezett nagy 
hidak beillesztési 
eljárásánál. 

4.  Országos jelentőségű elem 
beillesztésére, pontosításra, 
eltérésre, beillesztésre 
irányuló területrendezési 
hatósági eljárás. 
 

A vízgazdálkodás 
jogszabályi 
követelményeinek 
érvényesülése. 

Az országos, a kiemelt 
térségi vagy a megyei 
tervben nem szereplő, de 
más rendelkezéseinek 
megfelelő Vásárhelyi-terv 
továbbfejlesztése 
keretében megvalósuló 
vízkárelhárítási célú 
szükségtározók 
beillesztési eljárásánál. 
Országos jelentőségű 
vízkárelhárítási célú 
tározó pontosítási 
eljárásánál. 
A 10 millió m3-t 
meghaladó térfogatú 
vízkárelhárítási célú 
tározási fejlesztési 
lehetőség pontosítási 
eljárásánál.  
Országos jelentőségű 
csatorna pontosítási és 

Területi vízügyi hatóság - -
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eltérési eljárásánál. Az 1 
millió m3-t meghaladó, 
de 10 millió m3-nél 
kisebb térfogatú vízkár-
elhárítási célú tározási 
fejlesztési lehetőség 
pontosítási és beillesztési 
eljárásánál. 
Térségi csatorna 
pontosítási, eltérési és 
beillesztési eljárásánál. 

5.  Pontosításra
irányuló területrendezési 
hatósági eljárás. 

A nukleáris-biztonsági 
követelmények 
érvényesítése. 

Atomerőmű pontosítási 
eljárásánál. 

Országos Atomenergia 
Hivatal 

- -

6.  Országos jelentőségű elem 
beillesztésére 
irányuló területrendezési 
hatósági eljárás. 
 

Az energiaellátás 
biztonságának 
biztosításához való 
szükségesség megítélése. 

Az országos, a kiemelt 
térségi vagy a megyei 
területrendezési tervben 
nem szereplő, de más 
rendelkezéseinek 
megfelelő 
a) atomerőműnek nem 
minősülő erőmű, 
b) villamosenergia-átviteli 
hálózat távvezetékelemei 
vagy 
c) nemzetközi és hazai 
(országos) szénhidrogén- 
és szén-dioxid-
szállítóvezeték elemeinek 
beillesztési eljárásánál. 

Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási 
Hivatal 

- -

7.  Országos jelentőségű elem 
beillesztésére 
irányuló területrendezési 
hatósági eljárás. 

A B:5 mező szerinti 
országos jelentőségű elem 
beillesztése esetén a 
védelmi kockázat 
felmérése. 

A B:5 mező szerinti 
országos jelentőségű 
elem beillesztése esetén. 

Alkotmányvédelmi Hivatal - -

8.  Pontosításra, eltérésre, 
beillesztésre, országos 

A Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségesi 

Azoknál az eljárásoknál, 
amelyek a honvédelmi és 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 30 nap 
az összhang 
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jelentőségű elem 
beillesztésére, beépítésre 
szánt terület kivételes 
kijelölésére, területcserére, 
összhang igazolására 
irányuló területrendezési 
hatósági eljárás. 

védelmi feladatai 
biztosíthatók-e. 

a katonai célú építmény 
vagy ingatlan 
védőterületét vagy 
működési területét 
érintik. 

igazolása 
esetében 15 nap 

 
6. Fogyasztóvédelmi ügyek 

 
A B C D E F 

1.
 

Közigazgatási hatósági 
eljárás 

Szakkérdés Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. Reklámozási tilalom 

megsértése miatti eljárás. 
Az eljárás tárgyát képező 
termék gyógyszernek 
minősül-e. 

A gyógyszerrel vagy 
orvostechnikai 
eszközzel, gyógyászati 
segédeszközzel 
kapcsolatos, a 
fogyasztókkal szembeni 
kereskedelmi 
gyakorlatra vonatkozó 
szabályok megsértése, 
valamint a gyógyszerek, 
a gyógyászati 
segédeszközök 
reklámozására 
vonatkozó, a 
biztonságos és 
gazdaságos gyógyszer- 
és gyógyászati 
-segédeszköz-ellátás, 
valamint a gyógyszer- 
forgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. 
évi XCVIII. törvény (a 
továbbiakban: Gyftv.) 

Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-
egészségügyi Intézet 

- 8 nap
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17. § (4) vagy (6) 
bekezdése szerinti 
tilalom megsértése 
miatt indult eljárás. 

3. Reklámozási tilalom 
megsértése miatti eljárás. 

A gyógyszer milyen 
osztályozási kategóriába 
tartozik. 

A gyógyszerrel vagy 
orvostechnikai 
eszközzel, gyógyászati 
segédeszközzel 
kapcsolatos, a 
fogyasztókkal szembeni 
kereskedelmi 
gyakorlatra vonatkozó 
szabályok megsértése, 
valamint a gyógyszerek, 
a gyógyászati 
segédeszközök 
reklámozására 
vonatkozó, a Gyftv. 17. § 
(4) vagy (6) bekezdése 
szerinti tilalom 
megsértése miatt indult 
eljárás. 

Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-
egészségügyi Intézet  

- 8 nap

4. Reklámozási tilalom 
megsértése miatti eljárás. 

Az érintett kereskedelmi 
gyakorlat az Országos 
Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi 
Intézet hatáskörébe 
tartozó, a gyógyszerek 
forgalomba hozatalára, 
engedélyezésére, 
forgalmazására, klinikai 
vizsgálatára vonatkozó 
jogszabályi 
rendelkezésekkel 
összhangban áll-e. 

A gyógyszerrel vagy 
orvostechnikai 
eszközzel, gyógyászati 
segédeszközzel 
kapcsolatos, a 
fogyasztókkal szembeni 
kereskedelmi 
gyakorlatra vonatkozó 
szabályok megsértése, 
valamint a gyógyszerek, 
a gyógyászati 
segédeszközök 
reklámozására 
vonatkozó, a Gyftv. 17. § 
(4) vagy (6) bekezdése 

Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-
egészségügyi Intézet 

- 8 nap
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szerinti tilalom 
megsértése miatt indult 
eljárás. 

5. Reklámozási tilalom 
megsértése miatti eljárás. 

Az eljárás tárgyát képező 
eszköz orvostechnikai 
eszköznek, gyógyászati 
segédeszköznek minősül-
e. 

A gyógyszerrel vagy 
orvostechnikai 
eszközzel, gyógyászati 
segédeszközzel 
kapcsolatos, a 
fogyasztókkal szembeni 
kereskedelmi 
gyakorlatra vonatkozó 
szabályok megsértése, 
valamint a gyógyszerek, 
a gyógyászati 
segédeszközök 
reklámozására 
vonatkozó, a Gyftv. 17. § 
(4) vagy (6) bekezdése 
szerinti tilalom 
megsértése miatt indult 
eljárás. 

Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-
egészségügyi Intézet 

- 8 nap

6. Reklámozási tilalom 
megsértése miatti eljárás. 

Az érintett kereskedelmi 
gyakorlat az Országos 
Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi 
Intézet hatáskörébe 
tartozó, az orvostechnikai 
eszközök, illetve a 
gyógyászati 
segédeszközök 
forgalomba hozatalára 
vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekkel 
összhangban áll-e. 

A gyógyszerrel vagy 
orvostechnikai 
eszközzel, gyógyászati 
segédeszközzel 
kapcsolatos, a 
fogyasztókkal szembeni 
kereskedelmi 
gyakorlatra vonatkozó 
szabályok megsértése, 
valamint a gyógyszerek, 
a gyógyászati 
segédeszközök 
reklámozására 
vonatkozó, a Gyftv. 17. § 
(4) vagy (6) bekezdése 
szerinti tilalom 

Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-
egészségügyi Intézet  

- 8 nap
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megsértése miatt indult 
eljárás. 

7. A menetrend szerint vagy 
üdülési céllal közlekedő 
személyhajók utasainak, 
fogyatékossággal élő és a 
csökkent 
mozgásképességű 
utasainak a tengeri és 
belvízi közlekedést 
igénybe vevő utasok 
jogairól, valamint a 
2006/2004/EK rendelet 
módosításáról szóló, 
2010. november 24-i 
1177/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi 
rendeletben (a 
továbbiakban: 
1177/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet) szabályozott 
jogaira, valamint az 
üdülési célú hajójáratok 
késésére és törlésére 
vonatkozó szabályok 
megsértése miatti eljárás. 

A járattörlés vagy a késés 
a hajó biztonságos 
üzemeltetését 
veszélyeztető időjárási 
viszonyok vagy a 
személyszállítási 
szolgáltatás teljesítését 
megakadályozó olyan 
rendkívüli körülmények 
miatt következett-e be, 
amelyeket minden 
észszerű intézkedés 
megtétele esetén sem 
lehetett volna elkerülni. 

Az 1177/2010/EU 
európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben 
előírt, a hajók 
üzemképessége és a 
hajózási létesítmények 
engedélyezésének 
feltételeként 
meghatározott 
akadálymentesítéssel 
össze nem függő 
kötelezettség 
megsértése miatti 
eljárás. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

5 nap
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7. Hírközlési ügyek 
 

 A B C D E F 
 

1.
Közigazgatási hatósági 

eljárás 
Szakkérdés Bevonás és 

közreműködés 
feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. Elektronikus hírközlési 

építmények 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy az 
építményeknek és az 
egyéb műtárgyaknak a 
kérelemben foglaltak 
szerinti vagy további 
feltételek melletti 
megvalósítása esetén az 
államhatár rendje 
biztosítható-e. 

Az államhatártól 
számított 100 méteren 
belül minden 
elektronikus hírközlési 
célt szolgáló építési 
tevékenység 
engedélyezése során. 

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

3. Elektronikus hírközlési 
építmények 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy –
országos jelentőségű 
védett természeti 
területen és Natura 2000 
területen, barlang 
védőövezetében, a 
települések külterületén, 
valamint a települések 
belterületén természeti 
terület, természeti terület 
és egyedi tájérték 
érintettsége esetén – a 
tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek, 
valamint a tájvédelem 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 

Ha az elektronikus 
hírközlési építmény, 
egyéb műtárgy 
engedélyezéséhez, vagy 
az ahhoz kapcsolódó 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap 
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megfelel-e.
4. Elektronikus hírközlési 

építmények 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy az 
építési, illetve a bontási 
hulladékok kezelése 
megfelel-e a 
hulladékgazdálkodási 
előírásoknak. 

Ha az elektronikus 
hírközlési építmény, 
egyéb műtárgy 
engedélyezéséhez, vagy 
az ahhoz kapcsolódó 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap 

5. Elektronikus hírközlési 
építmények 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység és az 
építmény a felszín alatti 
vizek védelmére 
vonatkozó 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha az elektronikus 
hírközlési építmény, 
egyéb műtárgy 
engedélyezéséhez, vagy 
az ahhoz kapcsolódó 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízvédelmi 
hatóság 
 

Országos vízvédelmi 
hatóság 
 

-

6. Elektronikus hírközlési 
építmények 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység és az 
építmény a vizek 
lefolyására, a 
mederfenntartásra, az 
árvíz és a jég levonulására 
vonatkozó 
követelményeknek 
megfelel-e. 

Ha az elektronikus 
hírközlési építmény, 
egyéb műtárgy 
engedélyezéséhez, vagy 
az ahhoz kapcsolódó 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -
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7. Elektronikus hírközlési 
építmények 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
létesítmény vagy 
tevékenység a helyi 
önkormányzati 
rendeletben, a fővárosban 
a Fővárosi Önkormányzat 
által közvetlenül 
igazgatott terület 
tekintetében a Fővárosi 
Önkormányzat 
rendeletében 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Helyi jelentőségű védett 
természeti területen 
vagy arra közvetlen 
hatást gyakorló módon 
megvalósuló 
létesítmény esetén. 

Települési önkormányzat 
jegyzője, fővárosban a 
főjegyző 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

21 nap 

8. Elektronikus hírközlési 
építmény engedélyezése, 
kivéve az elvi építési-, 
használatbavételi- vagy 
bontási engedélyezési 
eljárás. 

Annak az erdőről és az 
erdő védelméről szóló 
törvény szerinti elbírálása, 
hogy az építmény vagy a 
tevékenység az 
erdőterületre, az erdő 
talajára, vízháztartására 
vagy mikroklímájára 
gyakorolt hatása alapján 
engedélyezhető-e, és ha 
igen, milyen feltételekkel. 

Az erdőterületen 
megvalósuló vagy a 
megvalósítás során 
erdőterületre, az erdő 
talajára, vízháztartására 
vagy mikroklímájára 
hatást gyakorló 
elektronikus hírközlési 
építmény esetében, elvi 
építési, használatba 
vételi és bontási 
engedélyezési eljárás 
kivételével. 

Megyei kormányhivatal 
erdészeti és talajvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Erdészeti és talajvédelmi 
hatáskörében eljáró Pest 
Megyei Kormányhivatal 

-

9. Elektronikus hírközlési 
építmény engedélyezése 
– kivétel elvi építési-, 
használatbavételi- vagy 
bontási engedélyezési 
eljárás. 

Termőföld minőségi 
védelme. 

A 400 m2 vagy 500 fm 
feletti termőföld 
igénybevételével 
megvalósuló 
elektronikus hírközlési 
építmény esetében, az 

Megyei kormányhivatal 
erdészeti és talajvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Erdészeti és talajvédelmi 
hatáskörében eljáró Pest 
Megyei Kormányhivatal 

-
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elvi építési, használatba 
vételi és bontási 
engedélyezési eljárás 
kivételével. 

10. Elektronikus hírközlési 
építmények 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a 
kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy 
további feltételek mellett 
biztosíthatóak-e. 

Az eljárás honvédelmi 
vagy katonai célú 
létesítmény működési 
vagy védőterületén 
tervezett építmény vagy 
egyéb műtárgy 
engedélyezésére 
irányul. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap 

11. Elektronikus hírközlési 
építmények 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele – a közúti 
forgalom biztonságára, a 
közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

A közút területén, az 
alatt vagy felett, a 
közutak külterületi 
szakaszán a közút 
tengelyétől számított 50 
méteren, autópálya, 
autóút, valamint kijelölt 
főútvonal esetén 100 
méteren belül tervezett 
elektronikus hírközlési 
célt szolgáló építmény 
építése, bővítése, 
használatba vétele 
esetén, ha az útkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

Országos közútnál:
gyorsforgalmi út, valamint 
közúti határátkelőhely 
közlekedési építmény 
esetében közlekedési 
hatáskörben eljáró 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Országos közútnál:
gyorsforgalmi út, valamint 
közúti határátkelőhely 
közlekedési építmény 
esetében közlekedésért 
felelős miniszter 
 

-

12. Elektronikus hírközlési 
építmények 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele – a közúti 
forgalom biztonságára, a 
közút fejlesztési terveinek 

A közút területén, az 
alatt vagy felett, a 
közutak külterületi 
szakaszán a közút 
tengelyétől számított 50 
méteren, autópálya, 

Országos közútnál:
egyéb országos közút 
esetében fővárosi és 
megyei kormányhivatal 
közlekedési hatáskörben 
eljáró járási (fővárosi 

Országos közútnál: 
egyéb országos közút 
esetében Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
 

-
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végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

autóút, valamint kijelölt 
főútvonal esetén 100 
méteren belül tervezett 
elektronikus hírközlési 
célt szolgáló építmény 
építése, bővítése, 
használatba vétele 
esetén, ha az útkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

kerületi) hivatala

13. Elektronikus hírközlési 
építmények 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele – a közúti 
forgalom biztonságára, a 
közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

A közút területén, az 
alatt vagy felett, a 
közutak külterületi 
szakaszán a közút 
tengelyétől számított 50 
méteren, autópálya, 
autóút, valamint kijelölt 
főútvonal esetén 100 
méteren belül tervezett 
elektronikus hírközlési 
célt szolgáló építmény 
építése, bővítése, 
használatba vétele 
esetén, ha az útkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

Helyi közútnál: 
a települési 
önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében fővárosi 
és megyei kormányhivatal 
közlekedési hatáskörben 
eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala 
 

Helyi közútnál: 
a települési önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében Budapest 
Főváros Kormányhivatala 
 

-

14. Elektronikus hírközlési 
építmények 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a közút 
területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele – a közúti 

A közút területén, az 
alatt vagy felett, a 
közutak külterületi 
szakaszán a közút 
tengelyétől számított 50 

Helyi közútnál:
a fővárosi kerületi 
önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében 

Helyi közútnál: a fővárosi 
kerületi önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében Budapest 
Főváros Kormányhivatala 

-
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forgalom biztonságára, a 
közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

méteren, autópálya, 
autóút, valamint kijelölt 
főútvonal esetén 100 
méteren belül tervezett 
elektronikus hírközlési 
célt szolgáló építmény 
építése, bővítése, 
használatba vétele 
esetén, ha az útkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatalának 
közlekedési hatáskörében 
eljáró III. Kerületi Hivatala 
 

 

15. Elektronikus hírközlési 
építmények 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele – a közúti 
forgalom biztonságára, a 
közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

A közút területén, az 
alatt vagy felett, a 
közutak külterületi 
szakaszán a közút 
tengelyétől számított 50 
méteren, autópálya, 
autóút, valamint kijelölt 
főútvonal esetén 100 
méteren belül tervezett 
elektronikus hírközlési 
célt szolgáló építmény 
építése, bővítése, 
használatba vétele 
esetén, ha az útkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

Helyi közútnál:
a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében 
Budapest Főváros 
Kormányhivatalának 
közlekedési hatáskörében 
eljáró III. Kerületi Hivatala 
 

Helyi közútnál:
a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében Budapest 
Főváros Kormányhivatala 
 

-

16. Elektronikus hírközlési 
építmények 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele – a közúti 

A közút területén, az 
alatt vagy felett, a 
közutak külterületi 
szakaszán a közút 

Helyi közútnál: 
Közforgalom elől el nem 
zárt magánút esetében 
fővárosi és megyei 

Helyi közútnál: Közforgalom 
elől el nem zárt magánút 
esetében Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

-
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forgalom biztonságára, a 
közút fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

tengelyétől számított 50 
méteren, autópálya, 
autóút, valamint kijelölt 
főútvonal esetén 100 
méteren belül tervezett 
elektronikus hírközlési 
célt szolgáló építmény 
építése, bővítése, 
használatba vétele 
esetén, ha az útkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

kormányhivatal 
közlekedési hatáskörében 
eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala 
 

17. Elektronikus hírközlési 
építmények 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
vasúti pálya területének 
nem közlekedési célú 
igénybevétele a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
tervezett igénybevétel a 
vasút állagára, a vasúti 
forgalom biztonságára, a 
vasút kezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, fejlesztési 
terveinek végrehajtására 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

A vasúti pálya szélső 
vágányának tengelyétől 
számított 100 méteren 
belüli elektronikus 
hírközlési célt szolgáló 
építmény építése, 
elhelyezése, 
megszüntetése esetén, 
ha a vasúti pályahálózat 
működtetője 
hozzájárulásának a 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -

18. Elektronikus hírközlési 
építmények 
engedélyezési eljárása. 

Annak elbírálása, hogy az 
építmény vagy egyéb 
műtárgy megvalósítása a 
régészeti örökség és a 
műemléki érték 
védelmének 

Építési, bontási és 
építési engedélytől való 
eltérés engedélyezésére 
irányuló eljárásban, ha 
az építményt vagy 
egyéb műtárgyat a 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal kulturális 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

Kulturális örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala, kizárási 
feltétel fennállása esetén a 
kulturális örökség 

-
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jogszabályban rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

kulturális 
örökségvédelmi 
hatósági 
nyilvántartásban 
szereplő nyilvántartott 
vagy védetté 
nyilvánított régészeti 
lelőhelyen, régészeti 
védőövezet területén, 
műemléki területen 
vagy nyilvántartott 
műemléki értéket, vagy 
műemléket érintő 
módon valósítják meg. 

védelméért felelős 
miniszter 

19. Elektronikus hírközlési 
nyomvonalas, nyomvonal 
jellegű építményekkel és 
egyéb műtárgyakkal 
kapcsolatos eljárás. 
 

Az a) pont esetében az 
építési engedély iránti 
kérelem földtani 
szempontú 
megalapozottságának 
vizsgálata. 
A b) pont esetében annak 
megállapítása, hogy az 
üzemeltető 
nyilatkozatában foglalt 
feltételek vagy a 
hozzájárulás 
megtagadása a gázipari 
tevékenységgel 
kapcsolatos létesítmény 
rendeltetésszerű 
használatával és 
védelmével kapcsolatos 
jogszabályi 
rendelkezéseknek 
megfelelő-e. 
A c) pont esetében a 
kitermelni tervezett 

Ha az építési 
tevékenység 
a) külterületen 
felszínmozgás-
veszélyes, illetve 
bányászati 
tevékenységgel érintett 
területen valósul meg, 
vagy 
b) nyomvonaljellegű 
kőolaj- és 
földgázbányászati 
létesítmény, 
szállítóvezeték, 
elosztóvezeték, 
célvezeték, valamint 
egyéb gáz és gáztermék 
vezeték biztonsági 
övezetében valósul 
meg, és az építtető az 
üzemeltetőnek a 
203/1998. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 19/B. § 

Bányászati hatáskörében 
eljáró megyei 
kormányhivatal 

- -
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ásványi nyersanyag 
mennyisége, fajtája, a 
felhasználás, hasznosítás 
módjának 
meghatározása, az 
ásványvagyon- védelmi 
szempontok 
érvényesítése, valamint a 
bányajáradék-fizetési 
kötelezettség 
megállapítása. 

(2) bekezdése szerint 
egyetértésének 
megtagadását vagy az 
üzemeltető által az 
egyetértés 
megadásához szabott 
feltételeket sérelmesnek 
tartja, vagy 
c) ásványi nyersanyag 
kitermeléssel jár. 

20. Az elektronikus 
hírközlésről szóló 2003. 
évi C. törvény (a 
továbbiakban: 2003. évi C. 
törvény) 94. § (2f) 
bekezdése szerinti eljárás. 

A megtagadása okai 
fennállnak-e. 
 

A 2003. évi C. törvény 
94. § (2h) bekezdésének 
fennállása esetén a 
hálózatüzemeltető a 
távhő-, valamint 
villamosenergia-
infrastruktúrájának 
felhasználását 
megtagadja. 

Megyei kormányhivatal 
mérésügyi és műszaki 
biztonsági feladatkörében 
eljáró megyeszékhely 
szerinti járási hivatala és a 
Budapest Főváros 
Kormányhivatalának 
mérésügyi és műszaki 
biztonsági feladatkörében 
eljáró XII. Kerületi Hivatala 

- -

21. A 2003. évi C. törvény 94. 
§ (2f) bekezdése szerinti 
eljárás. 

A megtagadása okai 
fennállnak-e. 
 

A 2003. évi C. törvény 
94. § (2h) bekezdésének 
fennállása esetén a 
hálózatüzemeltető a 
víziközmű 
infrastruktúrájának 
felhasználását 
megtagadja. 

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
 

- -

22. A 2003. évi C. törvény 94. 
§ (2f) bekezdése szerinti 
eljárás. 

A megtagadása okai 
fennállnak-e. 
 

A 2003. évi C. törvény 
94. § (2h) bekezdésének 
fennállása esetén a 
hálózatüzemeltető az 
országos közút, helyi 
közút, valamint 
közforgalom elől el nem 
zárt magánút 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 232. szám

 
39185

infrastruktúrájának 
felhasználását 
megtagadja. 

23. A 2003. évi C. törvény 94. 
§ (2f) bekezdése szerinti 
eljárás. 

A megtagadása okai 
fennállnak-e. 
 

A 2003. évi C. törvény 
94. § (2h) bekezdésének 
fennállása esetén a 
hálózatüzemeltető a 
vasúti, hajózási és 
reptéri infrastruktúrája 
felhasználását 
megtagadja. 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -

24. A 2003. évi C. törvény 94. 
§ (2f) bekezdése szerinti 
eljárás. 

A felhasználással 
keletkező költség, kár 
megalapozott-e. 
 

A 2003. évi C. törvény 
94. § (2h) bekezdésének 
fennállása esetén ha a 
hálózatüzemeltetőnek a 
víziközmű 
infrastruktúrája 
felhasználásával 
költsége, kára 
keletkezik. 

Belügyminisztérium
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
 

 

- -

25. A 2003. évi C. törvény 94. 
§ (2f) bekezdése szerinti 
eljárás. 

A felhasználással 
keletkező költség, kár 
megalapozott-e. 
 

A 2003. évi C. törvény 
94. § (2h) bekezdésének 
fennállása esetén ha a 
hálózat- 
üzemeltetőnek az 
országos közút, helyi 
közút, valamint 
közforgalom elől el nem 
zárt magánút 
infrastruktúrája 
felhasználásával 
költsége, kára 
keletkezik. 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -

26. A 2003. évi C. törvény 94. 
§ (2f) bekezdése szerinti 
eljárás. 

A felhasználással 
keletkező költség, kár 
megalapozott-e. 
 

A 2003. évi C. törvény 
94. § (2h) bekezdésének 
fennállása esetén ha a 
hálózatüzemeltetőnek a 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -
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vasúti, hajózási és 
reptéri infrastruktúrája 
felhasználásával 
költsége, kára 
keletkezik. 

27. A 2003. évi C. törvény 94. 
§ (2f) bekezdése szerinti 
eljárás.   

A felhasználással 
keletkező költség 
megalapozott-e. 

 

A 2003. évi C. törvény 
94. § (2h) bekezdésének 
fennállása esetén ha a 
hálózat- 
üzemeltetőnek a távhő-, 
valamint 
villamosenergia-
infrastruktúrája 
felhasználásával 
költsége, kára 
keletkezik. 

Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási 
Hivatal 
 

- -

28. A 2003. évi C. törvény 94. 
§ (2f) bekezdése szerinti 
eljárás.   

A felhasználással 
keletkező kár 
megalapozott-e. 
 

A 2003. évi C. törvény 
94. § (2h) bekezdésének 
fennállása esetén ha a 
hálózat- 
üzemeltetőnek a távhő-, 
valamint 
villamosenergia-
infrastruktúrája 
felhasználásával 
költsége, kára 
keletkezik. 

Területileg illetékes 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

- -

29. A 2003. évi C. törvény 94. 
§ (2f) bekezdése szerinti 
eljárás. 

Annak vizsgálata, hogy a 
megtagadási ok 
megalapozott-e. 

Ha a hálózatüzemeltető 
a földgáz infrastruktúra 
tekintetében a 2003. évi 
C. törvény 94. § (2h) 
bekezdésének 
fennállása esetén a 
hálózatüzemeltető 
fizikai infrastruktúrája 
felhasználását 
megtagadja. 

Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat 

- -
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30. A 2003. évi C. törvény 94. 
§ (2f) bekezdése szerinti 
eljárás. 

A hálózatüzemeltetőnek a 
fizikai infrastruktúrája 
felhasználásával keletkező 
költsége, kára 
megalapozottságának 
vizsgálata. 

Ha a földgáz 
infrastruktúra 
tekintetében a 2003. évi 
C. törvény 94. § (2h) 
bekezdésének 
fennállása esetén a 
hálózatüzemeltető 
fizikai infrastruktúrája 
felhasználása miatt a 
hálózatüzemeltetőnek 
költség, kára keletkezett. 

Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat 

- -

31. A 2003. évi C. törvény 
83/B. § (1) bekezdése 
szerinti eljárás. 

A 2003. évi C. törvény 
83/A. § (4) bekezdése 
szerinti megtagadási 
okok, a 
hálózatüzemeltetőnél 
keletkező, az építési 
munkák 
összehangolásából eredő 
többletköltségek, 
valamint az építési 
munkák összehangolása 
érdekében alkalmazandó 
tisztességes és 
megkülönböztetéstől 
mentes feltételek 
megalapozottsága. 

A 2003. évi C. törvény 
83/B. § (5) 
bekezdésében 
meghatározott esetben; 
a víziközmű 
tekintetében. 

Belügyminisztérium
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
 

- -

32. A 2003. évi C. törvény 
83/B. § (1) bekezdése 
szerinti eljárás. 

A 2003. évi C. törvény 
83/A. § (4) bekezdése 
szerinti megtagadási 
okok, a 
hálózatüzemeltetőnél 
keletkező, az építési 
munkák 
összehangolásából eredő 
többletköltségek, 
valamint az építési 

A 2003. évi C. törvény 
83/B. § (5) 
bekezdésében 
meghatározott esetben; 
az országos közút, helyi 
közút, valamint a 
közforgalom elől el nem 
zárt magánút 
tekintetében. 

Közlekedésért felelős 
miniszter 
 

- -
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munkák összehangolása 
érdekében alkalmazandó 
tisztességes és 
megkülönböztetéstől 
mentes feltételek 
megalapozottsága. 

33. A 2003. évi C. törvény 
83/B. § (1) bekezdése 
szerinti eljárás. 

A 2003. évi C. törvény 
83/A. § (4) bekezdése 
szerinti megtagadási 
okok, a 
hálózatüzemeltetőnél 
keletkező, az építési 
munkák 
összehangolásából eredő 
többletköltségek, 
valamint az építési 
munkák összehangolása 
érdekében alkalmazandó 
tisztességes és 
megkülönböztetéstől 
mentes feltételek 
megalapozottsága. 

A 2003. évi C. törvény 
83/B. § (5) 
bekezdésében 
meghatározott esetben; 
a vasúti, hajózási és 
reptéri infrastruktúra 
tekintetében. 

Közlekedésért felelős 
miniszter 
 

- -

34. A 2003. évi C. törvény 
83/B. § (1) bekezdése 
szerinti eljárás. 

A 2003. évi C. törvény 
83/A. § (4) bekezdése 
szerinti megtagadási 
okok, valamint az építési 
munkák összehangolása 
érdekében alkalmazandó 
tisztességes és 
megkülönböztetéstől 
mentes feltételek 
megalapozottsága. 

A 2003. évi C. törvény 
83/B. § (5) 
bekezdésében 
meghatározott esetben; 
a távhő-, valamint 
villamosenergia-
infrastruktúra 
tekintetében. 

Mérésügyi és műszaki 
biztonsági feladatkörében 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

- -

35. A 2003. évi C. törvény 
83/B. § (1) bekezdése 
szerinti eljárás. 

Az építési munkák 
összehangolásából eredő 
többletköltségek 
megalapozottsága. 

A 2003. évi C. törvény 
83/B. § (5) 
bekezdésében 
meghatározott esetben; 
a távhő-, valamint 

Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási 
Hivatal 
 

- -
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villamosenergia-
infrastruktúra 
tekintetében. 

36. A 2003. évi C. törvény 
83/B. § (1) bekezdése 
szerinti eljárás. 

A 2003. évi C. törvény 
83/A. § (4) bekezdése 
szerinti megtagadási 
okok, a 
hálózatüzemeltetőnél 
keletkező, az építési 
munkák 
összehangolásából eredő 
többletköltségek, 
valamint az építési 
munkák összehangolása 
érdekében alkalmazandó 
tisztességes és 
megkülönböztetéstől 
mentes feltételek 
megalapozottságának 
vizsgálata.  

Ha a 2003. évi C. törvény 
83/B. § (1) bekezdése 
szerinti eljárásában, a 
83/B. § (5) 
bekezdésében 
meghatározott esetben, 
a 83/A. § (4) bekezdése 
szerinti megtagadási ok 
merül fel a földgáz 
infrastruktúra 
tekintetében. 
 

Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat 

- -

37. Elektronikus hírközlési 
építmények 
engedélyezési eljárása. 

Antenna, antennatartó 
szerkezet építése, 
elhelyezése a repülőtér és 
a repülés biztonságát 
szolgáló jogszabályban 
meghatározott földi 
berendezések 
jogszabályban 
meghatározott biztonsági 
övezetén belüli építése 
esetén, ha az építmény a 
repülőtér telekhatárától 
mért 15 kilométer 
távolságon belül 40 
méternél, bárhol máshol a 
beépítésre szánt területen 
100 méternél, beépítésre 

A polgári célú repülés 
biztonsága érdekében 
az építmény elhelyezés, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 

Légi közlekedési hatóság - -
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nem szánt területen 50 
méternél magasabb, 
illetve az építmény 
magasságát  
(legmagasabb pontját) 
növeli kizárólag 
helikopter-leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 500 
méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, ha az 
építmény magasságát 
(legmagasabb pontját) 
növeli. 

38. Elektronikus hírközlési 
építmények 
engedélyezési eljárása. 

Antenna, antennatartó 
szerkezet elhelyezése a 
repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
jogszabályban 
meghatározott földi 
berendezések 
jogszabályban 
meghatározott biztonsági 
övezetén belül létesített 
minden építmény esetén, 
a repülőtér telekhatárától 
mért 15 kilométer 
távolságon belül 40 
méternél, bárhol máshol a 
beépítésre szánt területen 
100 méternél, beépítésre 
nem szánt területen 50 
méternél magasabb 
építmény építése, az 
építmény magasságát 
(legnagyobb pontját) 

Az állami célú 
repülésbiztonsága 
érdekében az építmény 
elhelyezése, magassága 
közvetlen és közvetett 
hatásainak vizsgálata a 
légiközlekedésre, földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 

Katonai légügyi hatóság - -
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növelő bővítése, kizárólag 
helikopter-leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 500 
méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, az 
építmény magasságát 
(legnagyobb pontját) 
növelő bővítése. 

 
8. Kereskedelmi ügyek 

 
 A B C D E F 

1.
 

Közigazgatási hatósági 
eljárás 

Szakkérdés Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. Budapest Főváros 

Kormányhivatalának a 
biztonsági papírok 
országhatárt, illetve 
vámhatárt átlépő 
kereskedelmének 
engedélyezésére irányuló 
eljárása. 

A kérelemben 
meghatározott, vizsgált 
papírminta biztonsági 
papírnak minősítése 
esetén a biztonságos 
őrzés, tárolás feltételeinek 
való megfelelőség 
kérdése. 

Minden esetben. Országos Rendőr-
főkapitányság 

- -

3. Üzletek működési 
engedélyezési eljárása. 

Tűzvédelmi előírások 
érvényesülése. 

Olyan üzlet esetében, 
amelyben az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat 
szerint 
robbanásveszélyes 
osztályba tartozó vegyi 
árut és anyagot, 
pirotechnikai terméket, 
tüzelő- és az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat 
szerint tűzveszélyes 
osztályba tartozó 

Hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

Hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

-
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építőanyagot, járművet 
vagy üzemanyagot 
forgalmaznak, a 
Honvédelmi 
Minisztérium 
vagyonkezelésében álló 
földrészleten 
működtetni kívánt üzlet 
kivételével. 

4. A vásár és piac 
engedélyezésére irányuló 
eljárás. 

Közegészségügyi 
követelményeknek való 
megfelelés kérdésében. 

Vásár és piac létesítése. Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

-

5. Üzlet működési 
engedélyének kiadása. 
 

A higiénés és 
egészségvédelmi, 
táplálkozás-egészségügyi 
és dietetikai, az ivóvíz 
minőségi, a települési 
hulladékkal és nem 
közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos 
közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású 
követelményeknek, 
valamint a kémiai 
biztonságra és a 
dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak 
való megfelelés. 

Minden esetben. A Magyar Honvédség 
létesítményeinek 
területén kívül 
működtetni kívánt üzlet 
működésének 
engedélyezése esetén a 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
feladatkörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) 
hivatala 
 

- -

6. Üzlet működési 
engedélyének kiadása. 
 

A higiénés és 
egészségvédelmi, 
táplálkozás-egészségügyi 
és dietetikai, az ivóvíz 
minőségi, a települési 

Minden esetben. A magyar Honvédség 
létesítményeinek 
területén működtetni 
kívánt üzlet működésének 
engedélyezése esetén a 

- -
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hulladékkal és nem 
közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos 
közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású 
követelményeknek, 
valamint a kémiai 
biztonságra és a 
dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak 
való megfelelés. 

honvédelemért felelős 
miniszter 

7. Üzlet működési 
engedélyének kiadása. 

Az állatgyógyászati 
készítmények és azok 
hatóanyagának, valamint 
a növényvédő szerek és 
hatóanyagaik 
forgalmazására vonatkozó 
követelményeknek való 
megfelelés. 

Állatgyógyászati 
készítményt, annak 
hatóanyagát, 
növényvédő szert vagy 
annak hatóanyagát 
forgalmazó üzlet 
esetében. 

Állatgyógyászati 
készítmény 
nagykereskedelme, 
valamint állatgyógyászati 
készítmény 
hatóanyagainak 
forgalmazása 
vonatkozásában az 
élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatal 

- -

8. Üzlet működési 
engedélyének kiadása. 

Az állatgyógyászati 
készítmények és azok 
hatóanyagának, valamint 
a növényvédő szerek és 
hatóanyagaik 
forgalmazására vonatkozó 
követelményeknek való 
megfelelés. 

Állatgyógyászati 
készítményt, annak 
hatóanyagát, 
növényvédő szert vagy 
annak hatóanyagát 
forgalmazó üzlet 
esetében. 

Állatgyógyászati 
készítmény 
kiskereskedelme esetén a 
megyei kormányhivatal 
élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi 
feladatkörében eljáró 
járási hivatala, 
növényvédő szer és 
hatóanyagai forgalmazása 
esetén a megyei 
kormányhivatal növény- 

- 21 nap 
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és talajvédelmi 
feladatkörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatala 

9. Üzlet működési 
engedélyének kiadása. 

Annak vizsgálata, hogy a 
hulladékgyűjtés és -
tárolás eszközei, valamint 
a hulladékkezelés módja 
megfelel-e a 
hulladékgazdálkodási 
követelményeknek, okoz-
e a hulladékkezelés 
környezetterhelést, 
biztosított-e az üzlet 
hulladékszállítási 
szempontból történő 
megközelíthetősége. 

Nem veszélyes hulladék 
forgalmazása esetén, ha 
a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély nem 
szükséges. 

Területi környezetvédelmi 
hatóság 

- -

10. Üzlet működési 
engedélyének kiadása. 

Tűzvédelmi szakkérdés. Az üzletben az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat 
szerint 
robbanásveszélyes 
osztályba tartozó vegyi 
árut és anyagot, 
pirotechnikai terméket, 
tüzelő- és az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat 
szerint tűzveszélyes 
osztályba tartozó 
építőanyagot, járművet 
vagy üzemanyagot 
forgalmaznak. 

Az ingatlan-nyilvántartás 
szerint a Honvédelmi 
Minisztérium 
vagyonkezelésében álló 
földrészleten működtetni 
kívánt üzlet esetében a 
honvédelemért felelős 
miniszter 

- -

11. Üzlet működési 
engedélyének kiadása. 

A honvédelmi ágazati 
munkavédelmi és 
munkabiztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés. 

Az üzletet honvédelmi 
és katonai célú 
ingatlanon kívánják 
működtetni. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- -

12. Üzlet működési Az általános és sajátos Az üzletet honvédelmi Honvédelemért felelős - -
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engedélyének kiadása. építésügyi 
követelményeknek való 
megfelelés. 

és katonai célú 
ingatlanon kívánják 
működtetni. 

miniszter

13. Vásár vagy piac 
engedélyezésére irányuló 
eljárás. 

Közegészségügyi 
követelményeknek való 
megfelelés. 
 

Minden esetben. Népegészségügyi, 
élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi, 
növény- és talajvédelmi, 
valamint 
fogyasztóvédelmi 
feladatkörben eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatal 

- -

14. Vásár vagy piac 
engedélyezésére irányuló 
eljárás. 

Élelmiszer vagy állat 
vásári értékesítése esetén 
az élelmiszer-higiénia és 
állategészségügyi 
követelményeknek való 
megfelelés. 
 

Minden esetben. Népegészségügyi, 
élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi, 
növény- és talajvédelmi, 
valamint 
fogyasztóvédelmi 
feladatkörben eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatal 

- -

15. Az egyes áruk, 
szolgáltatások és anyagi 
értéket képviselő jogok 
vámhatárt vagy 
országhatárt átlépő 
kereskedelméről szóló 
52/2012. (III. 28.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 
52/2012. (III. 28.) Korm. 
rendelet] szerinti, 
biztonsági papír 
behozatalának,  
kivitelének, reexportjának 
engedélyezésére 
vonatkozó eljárás. 
 

A kérelemben 
meghatározott, vizsgált 
papírminta biztonsági 
papírnak 
minősíthetősége, vagyis a 
vizsgált papírmintának a 
biztonsági papír 
jogszabályban 
meghatározott 
feltételrendszerének való 
megfelelősége és a 
kérelemben 
meghatározott, vizsgált 
papírminta biztonsági 
papírnak minősítése 
esetén a vizsgált 
papírminta és bármely 
forgalomban lévő magyar 

Biztonsági papírok 
országhatárt, illetve 
vámhatárt átlépő 
kereskedelmének 
engedélyezésére 
irányuló eljárásban 
minden esetben. 

Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat 

- -
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bankjegy, biztonsági 
okmány vagy értékpapír 
közötti azonosság 
megállapítása. 

16. Az 52/2012. (III. 28.) Korm. 
rendelet szerinti, 
biztonsági papír 
behozatalának, 
kivitelének, reexportjának 
engedélyezésére 
vonatkozó eljárás. 

A kérelemben 
meghatározott, vizsgált 
papírminta biztonsági 
papírnak minősítése 
esetén a biztonságos 
őrzés, tárolás feltételeinek 
való megfelelőség 
megállapítása. 

Biztonsági papírok 
országhatárt, illetve 
vámhatárt átlépő 
kereskedelmének 
engedélyezésére 
irányuló eljárásban 
minden esetben. 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

- -

17. A kábítószer-
prekurzorokról szóló, 
2004. február 11-i 
273/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: 
273/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet) 3. cikk (2) 
bekezdésében, illetve a 
kábítószer-
prekurzoroknak a 
Közösség és harmadik 
országok közötti 
kereskedelme nyomon 
követésére vonatkozó 
szabályok 
megállapításáról szóló, 
2004. december 22-i 
111/2005/EK tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: 
111/2005/EK tanácsi 
rendelet) 6. cikk (1) 
bekezdésében 
hivatkozott jegyzékekben 

A kábítószer-prekurzorok 
eltérítésének 
megakadályozását 
szolgáló tárolási feltételek 
és a nyilvántartási 
dokumentációk előírása, 
illetve ezen feltételek 
vizsgálata. 

A kábítószer-prekurzor 
birtoklása, forgalomba 
hozatala, illetve azok 
behozatala, kivitele vagy 
kereskedelmi 
közvetítésével 
kapcsolatos 
tevékenység 
engedélyezésére 
irányuló eljárásban 
minden esetben. 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

- -
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szereplő anyagok 
(kábítószer-prekurzor) 
birtoklására, forgalomba 
hozatalára, behozatalára, 
kivitelére, kereskedelmi 
közvetítésével kapcsolatos tevékenységre 
vonatkozó engedély 
kiadására irányuló eljárás. 

18. A 273/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet 3. cikk (2) 
bekezdésében, illetve a 
111/2005/EK tanácsi 
rendelet 6. cikk (1) 
bekezdésében 
hivatkozott jegyzékekben 
szereplő anyagok 
(kábítószer-prekurzor) 
behozatalára, kivitelére 
vonatkozó, a 111/2005/EK 
tanácsi rendelet 12. és 20. 
cikke szerinti eljárás. 

Annak megállapítása, 
hogy a kérelemben 
feltüntetett 
határátkelőhelyen a 
kérelem szerinti termékek 
forgalma 
engedélyezhető-e a 
vámeljárásra vonatkozó 
követelmények alapján. 

A kábítószer-prekurzor 
behozatala és kivitele 
engedélyezésére 
irányuló eljárásban 
minden esetben. 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 

- -

19. Az 52/2012. (III. 28.) Korm. 
rendelet szerinti, 
közbiztonságra különösen 
veszélyes eszközök 
behozatalának 
engedélyezésére 
vonatkozó eljárás. 

A kérelemben megjelölt, 
közbiztonságra különösen 
veszélyes eszköz, annak 
behozatali céljára 
figyelemmel 
közbiztonsági kockázatot 
jelent-e. 

A közbiztonságra 
különösen veszélyes 
eszközök behozatalának 
engedélyezésére 
irányuló eljárásban 
minden esetben. 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

- -

20. Üzletek működési 
engedélyezési eljárása 
honvédelmi létesítmény 
területén. 
 

Tűzvédelmi előírások 
érvényesülése. 

Olyan üzlet esetében, 
amelyben az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat 
szerint 
robbanásveszélyes 
osztályba tartozó vegyi 
árut és anyagot, 
pirotechnikai terméket, 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap 
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tüzelő- és az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat 
szerint tűzveszélyes 
osztályba tartozó 
építőanyagot, járművet 
vagy üzemanyagot 
forgalmaznak, a 
Honvédelmi 
Minisztérium 
vagyonkezelésében álló 
földrészleten 
működtetni kívánt üzlet 
kivételével. 

21. Magyar Honvédség 
létesítményeinek 
területén működtetni 
kívánt üzlet működésének 
engedélyezése esetében. 

Higiénés és 
egészségvédelmi, 
táplálkozás-egészségügyi 
és dietetikai, az ivóvíz 
minőségi, a települési 
hulladékkal és nem 
közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos köz-
egészségügyi, járványügyi 
vonatkozású 
követelmények, valamint 
a kémiai biztonságra és a 
dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó 
jogszabályi előírások 
érvényesítése. 

A kizárólag 
kereskedelmi üzletben 
forgalmazható 
termékekre, valamint az 
ilyen termékeket 
forgalma-zó üzletek 
működési 
engedélyezése. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap 

22. A 10 fő feletti befogadó 
képességű szálláshely 
engedélyezése esetében, 
ha a honvédelmi és 
katonai célú ingatlanon 
kívánják működtetni. 

Honvédelmi ágazati 
tűzvédelmi 
követelményeknek való 
megfelelés. 

A szálláshely-
szolgáltatási tevékenyég 
engedélyeztetése. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap 

23. Honvédelmi és katonai Magyar Honvédség A szálláshely- Honvédelemért felelős - 21 nap 
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célú ingatlanon 
működtetni kívánt 
szálláshely engedélyezése 
esetében arra az 
építményre vonatkozóan, 
amelyben a szálláshelyet 
működtetni kívánják és 
ugyanarra a rendeltetésre 
vonatkozóan a kérelem 
benyújtását megelőző hat 
hónapon belül 
használatbavételi 
engedélyt vagy 
fennmaradási engedélyt 
nem adtak ki az általános 
építésügyi 
követelményeknek való 
megfelelés kérdésében.  

nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a 
kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy 
további feltételek mellett 
biztosíthatóak-e. 

szolgáltatási tevékenyég 
engedélyeztetése. 

miniszter

24. A hatósági eljárás 
honvédelmi és katonai 
célú ingatlanon 
működtetni kívánt 
szálláshely működési 
engedélyezési eljárásra 
irányul. 

Honvédelmi ágazati 
munka-védelmi 
követelményeknek való 
megfelelés. 

A szálláshely-
szolgáltatási tevékenyég 
engedélyeztetése. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap 

25. A hatósági eljárás 
honvédelmi és katonai 
célú ingatlanon 
működtetni kívánt 
szálláshely működési 
engedélyezésére irányul. 

A higiénés és 
egészségvédelmi, 
táplálkozás-egészségügyi 
és dietetikai, az ivóvíz 
minőségi – ide nem értve 
ha a szálláshelyen 
élelmiszert, élelmiszer-
nyersanyagot állítanak 
elő, használnak fel, 
hoznak forgalomba – a 
települési hulladékkal és 
nem közművel 

A szálláshely-
szolgáltatási tevékenyég 
engedélyeztetése. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap 
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összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos 
köz-egészségügyi, 
járványügyi vonatkozású 
követelmények, valamint 
a kémiai biztonságra és a 
dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó 
jogszabályi előírások 
érvényesítése. 

 
9. Környezet- és természetvédelmi ügyek 

 
A B C D E F 

1.
 

Közigazgatási hatósági 
eljárás 

Szakkérdés Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. Előzetes vizsgálati, 

környezeti hatásvizsgálati, 
egységes 
környezethasználati 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység vízellátása, a 
keletkező csapadék- és 
szennyvíz elvezetése, 
valamint a szennyvíz 
tisztítása biztosított-e, 
vízbázis védőterületére, 
védőidomára, 
jogszabályban, illetve 
határozatban 
meghatározott előírások 
érvényesíthetők-e, 
továbbá annak elbírálása, 
hogy a tevékenység az 
árvíz és a jég levonulására, 
a mederfenntartásra 
milyen hatást gyakorol. 

Minden esetben. Területi vízügyi hatóság, a 
honvédelmi és katonai 
célú sajátos 
építményekkel 
összefüggő eljárásban 
országos illetékességgel a 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

Országos vízügyi hatóság -

3. Előzetes vizsgálati, 
környezeti hatásvizsgálati, 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység kapcsán a 

Minden esetben. Területi vízvédelmi 
hatóság, a honvédelmi és 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-
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egységes 
környezethasználati 
engedélyezési eljárás. 

felszíni és felszín alatti 
vizek minősége, 
mennyisége védelmére és 
állapotromlására 
vonatkozó jogszabályban, 
illetve határozatban 
meghatározott előírások 
érvényesíthetők-e. 

katonai célú sajátos 
építményekkel 
összefüggő eljárásban 
országos illetékességgel a 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

4. Környezeti hatásvizsgálati 
eljárás. 

Az ipari baleseti 
kockázatok tekintetében a 
veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
baleseteknek való 
kitettségből eredő 
várható hatások 
elbírálása. 
A természeti 
katasztrófáknak való 
kitettség tekintetében: 
annak elbírálása, hogy a 
kérelem megfelelően 
tartalmazza-e a telepítési 
hely környezetében feltárt 
kockázatokat és azok 
várható hatásait. 

Minden esetben. Hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

Hivatásos katasztrófa-
védelmi szerv központi 
szerve 

-

5. Előzetes vizsgálati, 
környezeti hatásvizsgálati 
eljárás. 

Az atomenergia 
biztonságos 
alkalmazásával, a 
nukleáris baleset- 
elhárítással kapcsolatos 
kérdésben. 

Ha a tevékenység 
következtében olyan 
környezet- 
veszélyeztetés fordulhat 
elő, amely elleni 
védelmet jogszabály 
feladat- és hatáskörébe 
utalja. 

Országos Atomenergia 
Hivatal 

- -

6. Egységes környezet 
használati engedélyezési 
eljárás. 

Az ipari baleseteknek és 
katasztrófáknak való 
kitettségből eredő 
várható hatások 

Minden esetben. Hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

Hivatásos katasztrófa-
védelmi szerv központi 
szerve 

-
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tekintetében.
7. Egységes környezet 

használati engedélyezési 
eljárás. 

Az egységes 
környezethasználati 
engedély megszerzésére 
irányuló eljárás nukleáris 
anyagot érint. 

Ha a tevékenység 
következtében olyan 
környezet- 
veszélyeztetés fordulhat 
elő, amely elleni 
védelmet jogszabály 
feladat- és hatáskörébe 
utalja. 

Országos Atomenergia 
Hivatal 

- -

8. Környezetvédelmi 
felülvizsgálatra való 
kötelezésre irányuló 
eljárás. 

A felülvizsgálat elvégzése 
felszíni és felszín alatti 
vizek minősége védelme 
szempontjából indokolt-e, 
továbbá a benyújtandó 
felülvizsgálati 
dokumentáció vízvédelmi 
tartalmának 
meghatározása. 

Minden esetben. Területi vízvédelmi 
hatóság, a honvédelmi és 
katonai célú sajátos 
építményekkel 
összefüggő eljárásban 
országos illetékességgel a 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

9. Környezetvédelmi 
felülvizsgálatra való 
kötelezésre irányuló 
eljárás. 

A felülvizsgálat elvégzése 
vízgazdálkodási, 
vízbázisvédelmi és 
vízkárelhárítási 
szempontból indokolt-e, 
továbbá a benyújtandó 
felülvizsgálati 
dokumentáció 
vízgazdálkodási 
tartalmának 
meghatározása. 

Minden esetben. Területi vízügyi hatóság, a 
honvédelmi és katonai 
célú sajátos 
építményekkel 
összefüggő eljárásban 
országos illetékességgel a 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

Országos vízügyi hatóság -

10. Környezetvédelmi 
működési engedélyezési 
eljárás – felülvizsgálat, 
teljesítményértékelés 
alapján – a 
környezetvédelmi 
teljesítményértékelés 

A felszíni és felszín alatti 
vizek minősége 
védelmére jogszabályban, 
illetve határozatban 
meghatározott előírások 
érvényesülnek-e a 
tevékenység vízellátása, a 

Minden esetben. Területi vízvédelmi 
hatóság, a honvédelmi és 
katonai célú sajátos 
építményekkel 
összefüggő eljárásban 
országos illetékességgel a 
Jász-Nagykun-Szolnok 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-
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jóváhagyása. keletkező csapadék- és 
szennyvíz elvezetése, 
valamint a szennyvíz 
tisztítása biztosított-e, a 
vízbázis védőterületére, 
védőidomára, 
jogszabályban, illetve 
határozatban 
meghatározott előírások 
érvényesülnek-e, továbbá 
annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
tevékenység az árvíz és a 
jég levonulására, a 
mederfenntartásra milyen 
hatást gyakorol. 

Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

11. Környezetvédelmi 
működési engedélyezési 
eljárás  – felülvizsgálat, 
teljesítményértékelés 
alapján – a 
környezetvédelmi 
teljesítményértékelés 
jóváhagyása. 

A felszíni és felszín alatti 
vizek minősége 
védelmére jogszabályban, 
illetve határozatban 
meghatározott előírások 
érvényesülnek-e a 
tevékenység vízellátása, a 
keletkező csapadék- és 
szennyvíz elvezetése, 
valamint a szennyvíz 
tisztítása biztosított-e, a 
vízbázis védőterületére, 
védőidomára, 
jogszabályban, illetve 
határozatban 
meghatározott előírások 
érvényesülnek-e, továbbá 
annak elbírálása, hogy a 
tevékenység az árvíz és a 
jég levonulására, a 
mederfenntartásra milyen 

Minden esetben. Területi vízügyi hatóság, a 
honvédelmi és katonai 
célú sajátos 
építményekkel 
összefüggő eljárásban 
országos illetékességgel a 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

Országos vízügyi hatóság -
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hatást gyakorol.
12. A felszín alatti vizek 

védelméről szóló 
kormányrendelet szerinti, 
a tényfeltárásra 
kötelezésre a tényfeltárási 
terv elfogadására, a 
tényfeltárási 
záródokumentáció 
elbírálására, az „(E) egyedi 
szennyezettségi 
határérték” 
megállapítására, a 
szennyezettséggel, 
károsodással kapcsolatos 
beavatkozás 
szükségességének 
megítélésére, a 
beavatkozási terv 
elfogadására a „(D) 
kármentesítési célállapot 
határérték” 
megállapítására, a 
beavatkozás 
elégtelensége esetén 
annak folytatásáról, a 
további tényfeltárás 
elrendelésére, a 
beavatkozási 
záródokumentáció 
elfogadásával való 
befejezésére, a 
kármentesítési 
monitoring elrendelésére, 
a kármentesítés 
befejezésére, a 
kármentesítési 

A felszín alatti vizek 
védelmére vonatkozó 
jogszabályi 
követelmények 
érvényesítése vízbázis 
védőterületére, 
védőidomára, 
jogszabályban, illetve 
határozatban 
meghatározott előírások 
érvényesülnek-e. 

Minden esetben. Területi vízvédelmi 
hatóság, a honvédelmi és 
katonai célú sajátos 
építményekkel 
összefüggő eljárásban 
országos illetékességgel a 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-
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monitoring 
záródokumentáció 
elbírálására irányuló 
döntés meghozatala iránti 
eljárás. 

13. A felszín alatti vizek 
védelméről szóló 
kormányrendelet szerinti, 
a tényfeltárásra 
kötelezésre a tényfeltárási 
terv elfogadására, a 
tényfeltárási 
záródokumentáció 
elbírálására, az „(E) egyedi 
szennyezettségi 
határérték” 
megállapítására, a 
szennyezettséggel, 
károsodással kapcsolatos 
beavatkozás 
szükségességének 
megítélésére, a 
beavatkozási terv 
elfogadására a „(D) 
kármentesítési célállapot 
határérték” 
megállapítására, a 
beavatkozás 
elégtelensége esetén 
annak folytatásáról, a 
további tényfeltárás 
elrendelésére, a 
beavatkozási 
záródokumentáció 
elfogadásával való 
befejezésére, a 
kármentesítési 

A felszín alatti vizek 
védelmére vonatkozó 
jogszabályi 
követelmények 
érvényesítése vízbázis 
védőterületére, 
védőidomára, 
jogszabályban, illetve 
határozatban 
meghatározott előírások 
érvényesülnek-e. 

Minden esetben. Területi vízügyi hatóság, a 
honvédelmi és katonai 
célú sajátos 
építményekkel 
összefüggő eljárásban 
országos illetékességgel a 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

Országos vízügyi hatóság -
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monitoring elrendelésére, 
a kármentesítés 
befejezésére, a 
kármentesítési 
monitoring 
záródokumentáció 
elbírálására irányuló 
döntés meghozatala iránti 
eljárás. 

14. A környezetkárosodás 
megelőzésének és 
elhárításának rendjéről 
szóló kormányrendelet 
szerinti területi terv és 
üzemi terv jóváhagyására 
irányuló eljárás. 

A tevékenységnek, 
létesítménynek a felszíni 
és felszín alatti vizek 
védelmére, valamint a 
vizek állapotára gyakorolt 
hatás vizsgálata. 

Minden esetben. Területi vízvédelmi 
hatóság, a honvédelmi és 
katonai célú sajátos 
építményekkel 
összefüggő eljárásban 
országos illetékességgel a 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

15. A környezetkárosodás 
megelőzésének és 
elhárításának rendjéről 
szóló kormányrendelet 
szerinti területi terv és 
üzemi terv jóváhagyására 
irányuló eljárás. 

A tevékenységnek, 
létesítménynek vízbázisra, 
a vizek lefolyására, az árvíz 
és a jég levonulására 
gyakorolt hatás vizsgálata. 

Minden esetben. Területi vízügyi hatóság, a 
honvédelmi és katonai 
célú sajátos 
építményekkel 
összefüggő eljárásban 
országos illetékességgel a 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

Országos vízügyi hatóság -

16. A környezetvédelmi 
nyilatkozat elbírálására, a 
környezeti 
állapotvizsgálatra 
kötelezésre és 
állapotvizsgálat 
eredményének 
elbírálására irányuló 

A felszíni és felszín alatti 
vizekre gyakorolt 
környezeti hatások 
megállapítása. 

Minden esetben. Területi vízvédelmi 
hatóság, a honvédelmi és 
katonai célú sajátos 
építményekkel 
összefüggő eljárásban 
országos illetékességgel a 
Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-
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eljárás. Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

17. A helyhez kötött 50 MWth 
és annál nagyobb teljes 
névleges bemenő 
hőteljesítményű 
tüzelőberendezéshez 
kapcsolt 
kibocsátáscsökkentő 
berendezés 
meghibásodása esetén a 
tüzelőberendezés tovább- 
működtetésének 
engedélyezésére irányuló 
eljárás. 

Az energiaellátás 
fenntartása, beleértve a 
hőszolgáltatást is, a 
tüzelőberendezés 
működése nélkül, más 
módon biztosítható-e. 

Minden esetben. Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási 
Hivatal 

- -

18. A hulladékégetés műszaki 
követelményeiről, 
működési feltételeiről és a 
hulladékégetés 
technológiai kibocsátási 
határértékeiről szóló 
rendelet alapján indított 
eljárás. 

A hulladékégető vagy 
hulladék-együttégető 
műre vonatkozó engedély 
szennyvízkibocsátási 
követelményeinek 
megállapítása. 

Minden esetben. Területi vízvédelmi 
hatóság 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

19. Állatkert létesítésének, 
működésének 
engedélyezésére irányuló 
eljárásban. 

Településrendezési 
eszköznek és 
településfejlesztési 
tervnek való megfelelés 
kérdésében. 

Minden esetben. Települési önkormányzat 
jegyzője, fővárosban a 
főjegyző 

- -

20. A különösen és 
közepesen veszélyes állat 
tartására, szaporítására, 
elidegenítésére, 
megvételére, illetve 
bemutatására irányuló 
engedélyezési eljárásban. 

Az állattartás helyi 
szabályainak való 
megfelelés kérdésében. 

Minden esetben. Települési önkormányzat 
jegyzője, fővárosban a 
főjegyző 

- -
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10. Közlekedési ügyek 
 

 A B C D E F 

1. 
 

Közigazgatási hatósági 
eljárás 

Szakkérdés Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. Útügyi hatósági eljárás. Az adott útszakasz 

tervezett közúti jelzései és 
forgalomtechnikai elemei 
az adott hely ismeretében 
közlekedésbiztonsági 
szempontból 
megfelelőek-e. 

A transzeurópai 
közúthálózatnak 
Magyarország területén 
lévő alagútjaival 
kapcsolatos, az alagút 
kiviteli tervének 
jóváhagyása, az alagút 
működési engedélyének 
kiadása, a működési 
engedélytől történő 
eltérések 
engedélyezése, a 
működési engedélynek 
– a biztonsági 
minimum- 
követelmények sérelme 
esetén történő – 
korlátozása, 
felfüggesztése, a 
biztonsági minimum- 
követelményektől való 
eltérések engedélyezése 
iránti, valamint azoknak 
a feltételeknek a 
meghatározására 
irányuló útügyi hatósági 
eljárás, amelyek 
teljesülése esetén az 
alagútban a 
rendeltetésszerű üzem 
helyreállítható, illetve az 

Országos Rendőr-
főkapitányság 
 

- -
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alagút a közforgalom 
számára újra 
megnyitható. 

3.  Útügyi hatósági eljárás. A katasztrófa-
védelemmel összefüggő 
létesítési és használati 
szabályok érvényre 
juttatása kérdésében. 
 

A transzeurópai 
közúthálózatnak 
Magyarország területén 
lévő alagútjaival 
kapcsolatos, az alagút 
kiviteli tervének 
jóváhagyása, az alagút 
működési engedélyének 
kiadása, a működési 
engedélytől történő 
eltérések 
engedélyezése, a 
működési engedélynek 
– a biztonsági 
minimum- 
követelmények sérelme 
esetén történő – 
korlátozása, 
felfüggesztése, a 
biztonsági minimum- 
követelményektől való 
eltérések engedélyezése 
iránti, valamint azoknak 
a feltételeknek a 
meghatározására 
irányuló útügyi hatósági 
eljárás, amelyek 
teljesülése esetén az 
alagútban a 
rendeltetésszerű üzem 
helyreállítható, illetve az 
alagút a közforgalom 
számára újra 
megnyitható. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve 

- -
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4.  Útügyi hatósági eljárás. Annak elbírálása, hogy az 
adott tevékenység 
megfelel-e a felszín alatti 
vizek minősége 
védelmére vonatkozó 
jogszabályi 
követelményeknek. 

Gyorsforgalmi út, illetve 
ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, főút, 
összekötő út, bekötőút, 
állomáshoz vezető út, 
belterületi 
gyorsforgalmi út, 
belterületi elsőrendű 
főút, belterületi 
másodrendű főút, 
gyűjtőút, közforgalom 
elől el nem zárt 
magánút – a felsorolt 
utakon autóbusz öböl 
át-, kiépítése, 
forgalomba helyezése 
kivételével –, parkoló, 
zajárnyékoló fal, 
zajárnyékoló töltés, 
valamint híd, felüljáró, 
alagút, aluljáró, 
kerékpárút – ha ezen 
létesítmények nem 
kizárólag gyalogos vagy 
kerékpáros forgalom 
lebonyolítására 
szolgálnak – 
engedélyezése esetén. 

Területi vízvédelmi 
hatóság 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-
 

5.  Útügyi hatósági eljárás. Annak elbírálása, hogy az 
adott tevékenység 
megfelel-e az ivóvízbázis 
védelmére vonatkozó 

Gyorsforgalmi út, illetve 
ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -
 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 232. szám

 
39211

jogszabályi 
követelményeknek. 

engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, főút, 
összekötő út, bekötőút, 
állomáshoz vezető út, 
belterületi 
gyorsforgalmi út, 
belterületi elsőrendű 
főút, belterületi 
másodrendű főút, 
gyűjtőút, közforgalom 
elől el nem zárt 
magánút – a felsorolt 
utakon autóbusz öböl 
át-, kiépítése, 
forgalomba helyezése 
kivételével –, parkoló, 
zajárnyékoló fal, 
zajárnyékoló töltés, 
valamint híd, felüljáró, 
alagút, aluljáró, 
kerékpárút - ha ezen 
létesítmények nem 
kizárólag gyalogos vagy 
kerékpáros forgalom 
lebonyolítására 
szolgálnak - 
engedélyezése esetén. 

6.  Útügyi hatósági eljárás. Annak elbírálása, hogy az 
adott tevékenység 
megfelel-e a vizek 
lefolyására, az árvíz és a 
jég levonulására 
vonatkozó 
követelményeknek. 

Gyorsforgalmi út, illetve 
ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, főút, 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -
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összekötő út, bekötőút,
állomáshoz vezető út, 
belterületi 
gyorsforgalmi út, 
belterületi elsőrendű 
főút, belterületi 
másodrendű főút, 
gyűjtőút, közforgalom 
elől el nem zárt 
magánút – a felsorolt 
utakon autóbusz öböl 
át-, kiépítése, 
forgalomba helyezése 
kivételével –, parkoló, 
zajárnyékoló fal, 
zajárnyékoló töltés, 
valamint híd, felüljáró, 
alagút, aluljáró, 
kerékpárút – ha ezen 
létesítmények nem 
kizárólag gyalogos vagy 
kerékpáros forgalom 
lebonyolítására 
szolgálnak – 
engedélyezése esetén. 

7.  Útügyi hatósági eljárás. A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírásoknak 
való megfelelés. 

Abban az esetben, ha az 
eljárás  
- polgári repülőteret, a 
metró és földalatti 
vasúti létesítményét, az 
Országház, 
Országgyűlési Irodaház, 
Miniszterelnökség 
létesítményét, valamint 
az alábbi, első végleges 
használatbavétellel nem 
rendelkező építmény 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve 

-
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létesítményét érinti,
- magas építmények, 
- 20000 m2 összesített 
szint alapterületűnél 
nagyobb, 14,00 métert 
meghaladó legfelső 
építményszinttel 
rendelkező építmény, 
- a 4000 főnél nagyobb 
befogadóképességű 
művelődési, kulturális 
rendeltetésű 
közhasználatú 
építmény, 
- a 10.000 főnél 
nagyobb 
befogadóképességű 
sport rendeltetésű 
közhasználatú 
építmény, 
- az 50 MW és annál 
nagyobb teljesítményű 
erőmű, 
- a fekvőbeteg-ellátásra, 
továbbá a 
menekülésben 
korlátozottak 
elhelyezésére szolgáló 
építmény, amennyiben 
az elhelyezés 14,00 
méter felett történik. 

8.  Útügyi hatósági eljárás. A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírásoknak 
való megfelelés. 

Minden, az a) ponttól 
eltérő esetben. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 
 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

9.  A közutak, a 
közforgalom elől el nem 

Közúti jelzések, 
forgalomtechnikai elemek 

Gyorsforgalmi utak 
esetében. 

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-
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zárt magánutak, a 
kerékpárutak, a 
gyalogutak, a gyalog- és 
kerékpárutak, a járdák, 
valamint ezek műtárgyai 
és tartozékai építésének, 
forgalomba 
helyezésének, 
fennmaradásának és 
megszüntetésének 
engedélyezésére, 
építésének elvi 
engedélyezésére, 
forgalomba 
helyezésének ideiglenes 
engedélyezésére, a 
közlekedési hatósági 
engedélyek időbeli 
hatályának 
meghosszabbítására 
irányuló, továbbá – ha a 
kérelem a szakhatóság 
korábbi 
állásfoglalásában foglalt 
feltételeket érinti – az 
építési engedélyben 
foglaltaktól való eltérés 
engedélyezésére 
irányuló útügyi hatósági 
eljárás. 

és elhelyezésük 
vizsgálata. 

10.  A közutak, a 
közforgalom elől el nem 
zárt magánutak, a 
kerékpárutak, a 
gyalogutak, a gyalog- és 
kerékpárutak, a járdák, 
valamint ezek műtárgyai 

Közlekedésbiztonsági 
szempontból való 
megfelelőségének 
vizsgálata. 
 

Gyorsforgalmi útnak 
nem minősülő országos 
közutak esetében. 
 

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-
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és tartozékai építésének, 
forgalomba 
helyezésének, 
fennmaradásának és 
megszüntetésének 
engedélyezésére, 
építésének elvi 
engedélyezésére, 
forgalomba 
helyezésének ideiglenes 
engedélyezésére, a 
közlekedési hatósági 
engedélyek időbeli 
hatályának 
meghosszabbítására 
irányuló, továbbá – ha a 
kérelem a szakhatóság 
korábbi 
állásfoglalásában foglalt 
feltételeket érinti – az 
építési engedélyben 
foglaltaktól való eltérés 
engedélyezésére 
irányuló útügyi hatósági 
eljárás. 

11.  A közutak, a 
közforgalom elől el nem 
zárt magánutak, a 
kerékpárutak, a 
gyalogutak, a gyalog- és 
kerékpárutak, a járdák, 
valamint ezek műtárgyai 
és tartozékai építésének, 
forgalomba 
helyezésének, 
fennmaradásának és 
megszüntetésének 

Közlekedésbiztonsági 
szempontból való 
megfelelőségének 
vizsgálata. 

Helyi közutak esetében. Városi (kerületi) 
rendőrkapitányság 

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

-
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engedélyezésére, 
építésének elvi 
engedélyezésére, 
forgalomba 
helyezésének ideiglenes 
engedélyezésére, a 
közlekedési hatósági 
engedélyek időbeli 
hatályának 
meghosszabbítására 
irányuló, továbbá – ha a 
kérelem a szakhatóság 
korábbi 
állásfoglalásában foglalt 
feltételeket érinti – az 
építési engedélyben 
foglaltaktól való eltérés 
engedélyezésére 
irányuló útügyi hatósági 
eljárás. 

12.  A közutak, a 
közforgalom elől el nem 
zárt magánutak, a 
kerékpárutak, a 
gyalogutak, a gyalog- és 
kerékpárutak, a járdák, 
valamint ezek műtárgyai 
és tartozékai építésének, 
forgalomba 
helyezésének, 
fennmaradásának és 
megszüntetésének 
engedélyezésére, 
építésének elvi 
engedélyezésére, 
forgalomba 
helyezésének ideiglenes 

A vízmentesítése során 
összegyűjtött 
csapadékvizek első vízjogi 
engedéllyel rendelkező 
befogadóig történő 
ártalommentes 
elvezetésének vizsgálata. 
 

Minden esetben. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -
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engedélyezésére, a 
közlekedési hatósági 
engedélyek időbeli 
hatályának 
meghosszabbítására 
irányuló, továbbá – ha a 
kérelem a szakhatóság 
korábbi 
állásfoglalásában foglalt 
feltételeket érinti – az 
építési engedélyben 
foglaltaktól való eltérés 
engedélyezésére 
irányuló útügyi hatósági 
eljárás. 

13.  A radioaktív anyag 
közúti fuvarozási 
tevékenység keretében 
történő továbbítása 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

A radioaktív anyag 
szállítása biztonsági 
feltételeinek, valamint 
annak vizsgálata 
kérdésében, hogy 
szükséges-e a szállítmány 
fokozott őrzés-
védelmének biztosítása. 

Minden esetben. Országos Rendőr-
főkapitányság 

- -

14.  Útépítéssel kapcsolatos 
eljárások. 

Közúti jelzések, 
forgalomtechnikai elemek 
és elhelyezésük 
közlekedésbiztonsági 
szempontból való 
megfelelőségének 
vizsgálata. 

Gyorsforgalmi utak, 
gyorsforgalmi útnak 
nem minősülő országos 
közutak esetében. 

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

15.  Útépítéssel kapcsolatos 
eljárások. 

Közúti jelzések, 
forgalomtechnikai elemek 
és elhelyezésük 
közlekedésbiztonsági 
szempontból való 
megfelelőségének 
vizsgálata. 

Helyi közutak, 
közforgalom elől el nem 
zárt magánutak 
esetében. 

Városi (kerületi) 
rendőrkapitányság 

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

-
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16.  Útépítés engedélyezése. Annak elbírálása, hogy a 
Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a 
kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy 
további feltételek mellett 
biztosíthatóak-e. 

Az eljárás honvédelmi és 
katonai célú létesítmény 
működési vagy 
védőterületén tervezett 
utak építésének 
engedélyezésére 
irányul. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap 

17.  Útépítéssel kapcsolatos 
eljárások. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy az 
adott tevékenység 
megfelel-e a felszín alatti 
vizek minősége 
védelmére vonatkozó 
jogszabályi 
követelményeknek. 

Gyorsforgalmi út esetén. Területi vízvédelmi 
hatóság 
 

Országos vízvédelmi 
hatóság 
 

-

18.  Útépítéssel kapcsolatos 
eljárások. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy az 
adott tevékenység 
megfelel-e az ivóvízbázis 
védelmére vonatkozó 
jogszabályi 
követelményeknek. 

Gyorsforgalmi út esetén. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság
 

-

19.  Útépítéssel kapcsolatos 
eljárások. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy az 
adott tevékenység 
megfelel-e a vizek 
lefolyására, az árvíz és a 
jég levonulására 
vonatkozó 
követelményeknek. 

Gyorsforgalmi út esetén. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -

20.  Útépítéssel kapcsolatos 
eljárások. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy az 
adott tevékenység 
megfelel-e a felszín alatti 
vizek minősége 
védelmére vonatkozó 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 

Területi vízvédelmi 
hatóság 
 

Országos vízvédelmi 
hatóság 
 

-
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jogszabályi 
követelményeknek. 

szükséges, főút, 
összekötő út, bekötőút, 
állomáshoz vezető út, 
belterületi 
gyorsforgalmi út, 
belterületi elsőrendű 
főút, belterületi 
másodrendű főút, 
gyűjtőút, közforgalom 
elől el nem zárt 
magánút – a felsorolt 
utakon autóbusz öböl 
át-, kiépítése, 
forgalomba helyezése 
kivételével –, parkoló, 
zajárnyékoló fal, 
zajárnyékoló töltés, 
valamint híd, felüljáró, 
alagút, aluljáró, 
kerékpárút – ha ezen 
létesítmények nem 
kizárólag gyalogos vagy 
kerékpáros forgalom 
lebonyolítására 
szolgálnak – 
engedélyezése esetén. 

21.  Útépítéssel kapcsolatos 
eljárások. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy az 
adott tevékenység 
megfelel-e az ivóvízbázis 
védelmére vonatkozó 
jogszabályi 
követelményeknek. 
 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, főút, 
összekötő út, bekötőút, 
állomáshoz vezető út, 
belterületi 
gyorsforgalmi út, 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -
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belterületi elsőrendű 
főút, belterületi 
másodrendű főút, 
gyűjtőút, közforgalom 
elől el nem zárt 
magánút – a felsorolt 
utakon autóbusz öböl 
át-, kiépítése, 
forgalomba helyezése 
kivételével –, parkoló, 
zajárnyékoló fal, 
zajárnyékoló töltés, 
valamint híd, felüljáró, 
alagút, aluljáró, 
kerékpárút – ha ezen 
létesítmények nem 
kizárólag gyalogos vagy 
kerékpáros forgalom 
lebonyolítására 
szolgálnak – 
engedélyezése esetén. 

22.  Útépítéssel kapcsolatos 
eljárások. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy az 
adott tevékenység 
megfelel-e a vizek 
lefolyására, az árvíz és a 
jég levonulására 
vonatkozó 
követelményeknek. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, főút, 
összekötő út, bekötőút, 
állomáshoz vezető út, 
belterületi 
gyorsforgalmi út, 
belterületi elsőrendű 
főút, belterületi 
másodrendű főút, 
gyűjtőút, közforgalom 
elől el nem zárt 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -
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magánút – a felsorolt 
utakon autóbusz öböl 
át-, kiépítése, 
forgalomba helyezése 
kivételével –, parkoló, 
zajárnyékoló fal, 
zajárnyékoló töltés, 
valamint híd, felüljáró, 
alagút, aluljáró, 
kerékpárút – ha ezen 
létesítmények nem 
kizárólag gyalogos vagy 
kerékpáros forgalom 
lebonyolítására 
szolgálnak – 
engedélyezése esetén. 

23.  Útépítés engedélyezése. Annak elbírálása, hogy a 
létesítmény a kérelemben 
foglaltak szerinti vagy 
további feltételek melletti 
megvalósítása esetén az 
államhatár rendje 
biztosított-e, a 
határrendsértések és 
határesemények 
megelőzhetők-e. 

Az államhatártól 
számított 100 méteren 
belül épülő létesítmény 
esetén. 

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

24.  Útépítés engedélyezése. A vasúti pálya területének 
igénybevétele a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
tervezett igénybevétel a 
vasút állagára, a vasúti 
forgalom biztonságára, a 
vasút kezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, fejlesztési 

A vasúti pálya szélső 
vágányának tengelyétől 
számított 100 méteren 
belüli útügyi építmény 
építése, elhelyezése, 
megszüntetése esetén, 
ha az építtető a vasúti 
pályahálózat 
működtetője 
hozzájárulásának a 
megtagadását vagy a 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -
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terveinek végrehajtására 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

25.  Útépítés engedélyezése. Az építmény elhelyezése 
megfelel-e a 
településrendezési 
követelményeknek és a 
helyi építési 
szabályzatnak. 

Minden esetben, kivéve 
a nemzetgazdaságilag 
szempontból kiemelt 
jelentőségű 
beruházások 
megvalósításának 
gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény (a 
továbbiakban: 2006. évi 
LIII. törvény) 6/H. § (14) 
bekezdés szerint 
megindított eljárás. 

Az építési tevékenység 
helye szerinti települési, 
fővárosi kerületi 
önkormányzat jegyzője, a 
Fővárosi Önkormányzat 
által közvetlenül 
igazgatott terület 
tekintetében a fővárosi 
önkormányzat főjegyzője 

Állami főépítészi 
hatáskörben eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal 

-

26.  Útépítés engedélyezése. Annak elbírálása, hogy a 
létesítmény vagy 
tevékenység a helyi 
önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Helyi jelentőségű védett 
természeti területen 
vagy arra közvetlen 
hatást gyakorló módon 
megvalósuló 
létesítmény esetén. 

Települési önkormányzat 
jegyzője, a fővárosban a 
főjegyző 

Fővárosi, illetve megyei 
kormányhivatal 

21 nap 

27.  A közúti alagutaknak a 
178/2017. (VII. 5.) Korm. 
rendelettel kihirdetett, a 
Veszélyes Áruk 
Nemzetközi Közúti 
Szállításáról szóló 
Európai Megállapodás 
„B” Mellékletének 9. rész 
9.1 fejezet szerinti 

A járműre szerelt 
felépítmény műszaki 
biztonsági szempontú 
megfelelőségének a 
megállapítása. 

Minden esetben. Műszaki biztonsági 
feladatkörben eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
közlekedési hatósági 
feladatkörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) 
hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

-
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jármű-jóváhagyási 
eljárás. 

28.  A közúti alagutaknak a 
178/2017. (VII. 5.) Korm. 
rendelettel kihirdetett, a 
Veszélyes Áruk 
Nemzetközi Közúti 
Szállításáról szóló 
Európai Megállapodás 
„A” Melléklet 1. rész 
1.9.5 pontja szerinti 
kategóriához 
rendelésében. 

A katasztrófa-védelemmel 
összefüggő létesítési és 
használati szempontok 
érvényre juttatása. 
 

Minden esetben. Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

- -

29.  A radioaktív anyag 
közúti fuvarozási 
tevékenység keretében 
történő továbbítása 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 
 

A radioaktív anyag 
szállítása biztonsági 
feltételeinek, valamint 
annak vizsgálata 
kérdésében, hogy 
szükséges-e a szállítmány 
fokozott őrzés-
védelmének biztosítása. 

Minden esetben Országos Rendőr-
főkapitányság 
 

- -

30.  A transzeurópai 
közúthálózatnak 
Magyarország területén 
lévő alagútjaival 
kapcsolatos, az alagút 
kiviteli tervének 
jóváhagyása, az alagút 
működési engedélyének 
kiadása, a működési 
engedélytől történő 
eltérések 
engedélyezése, a 
működési engedélynek 
– a biztonsági 
minimumkövetelménye
k sérelme esetén 

Az adott útszakasz 
tervezett közúti jelzései és 
forgalomtechnikai elemei 
az adott hely ismeretében 
közlekedésbiztonsági 
szempontból 
megfelelőek-e. 
 

Minden esetben. Országos Rendőr-
főkapitányság 

- -
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történő – korlátozása, 
felfüggesztése, a 
biztonsági 
minimumkövetelménye
ktől való eltérések 
engedélyezése iránti, 
valamint azoknak a 
feltételeknek a 
meghatározására 
irányuló eljárásban, 
amelyek teljesülése 
esetén az alagútban a 
rendeltetésszerű üzem 
helyreállítható, illetve az 
alagút a közforgalom 
számára újra 
megnyitható. 

31.  Repülőtérré minősítésre 
irányuló hatósági 
eljárás. 

A katasztrófa- és 
tűzvédelemmel 
összefüggő létesítési és 
használati szabályoknak 
való megfelelés 
kérdésében. 

Minden estben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

- -

32.  Repülőtérré minősítésre 
irányuló hatósági 
eljárás. 

Abban a kérdésben, hogy 
a repülőtér tervezett 
meteorológiai 
műszerezettsége, a 
műszerek mennyisége, 
elhelyezése, illetve mérési 
pontossága megfelel-e az 
1971. évi 25. törvényerejű 
rendelettel kihirdetett, a 
nemzetközi polgári 
repülésről szóló, 
Chicagóban, 1944. évi 
december 7. napján aláírt 
Egyezmény (a 

Minden esetben. Országos Meteorológiai 
Szolgálat 

- -



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 232. szám

 
39225

továbbiakban: Chicagói 
Egyezmény) alapján a 
Meteorológiai 
Világszervezet és a 
Nemzetközi Polgári 
Repülési Szervezet által 
megállapított 
előírásoknak, a futópályák 
tervezett kiépítése az 
uralkodó széliránynak 
megfelelő-e, hiteles 
éghajlati adatokból, 
megfelelő szakismerettel 
készült-e az 
engedélyezési 
dokumentációnak a 
repülések végrehajtása 
szempontjából mérvadó 
meteorológiai 
körülményeket bemutató 
része. 

33.  Repülőtérré minősítésre 
irányuló hatósági 
eljárás. 

Termőföldön 
megvalósuló tevékenység 
esetén, – a termőföld 
minőségi védelme 
kérdésében – polgári 
repülőtér elvi 
létesítésének és 
használatbavételének 
engedélyezése, illetve a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 

Minden esetben. Megyei kormányhivatal 
talajvédelmi 
feladatkörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatala 

- -



39226 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 232. szám
 

kormányrendelet hatálya 
alá tartozó általános 
építmények 
megszüntetésének 
engedélyezése 
kivételével. 

34.  Repülőtérré minősítésre 
irányuló hatósági 
eljárás. 

Az egészségkárosító 
kockázatok és esetleges 
hatások, valamint a 
repülőtér környezetében 
a légiközlekedésből 
adódó zaj és rezgés 
okozta, egészségre 
gyakorolt hatások 
vizsgálatával kapcsolatos 
szakkérdésben. 

Minden esetben. A fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
feladatkörében eljáró 
járási (fővárosi) kerületi 
hivatala 

- -

35.  Repülőtérré minősítésre 
irányuló hatósági 
eljárás. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem szükséges, 
vagy az engedélyezési 
eljárás a Khvr. 3. számú 
mellékletében 
meghatározott olyan 
tevékenység 
megkezdését vagy 
folytatását szolgálja, 
amely a Khvr.-ben 
meghatározott 
küszöbértéket nem éri el 
vagy a tevékenységre a 
Khvr.-ben megállapított 
feltétel nem teljesül – az 
V. osztályú repülőtér 
kivételével – annak 

Minden esetben. A területi 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatóság 

- 21 nap 
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elbírálása kérdésében, 
hogy a tevékenység a 
természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és 
európai uniós jogi 
követelményeknek, a 
tájvédelem jogszabályban 
rögzített 
követelményeinek, a 
környezeti zaj és rezgés 
elleni védelemre 
vonatkozó szabályoknak a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e, valamint hogy 
a tevékenység 
következtében jelentős 
környezeti hatások 
feltételezhetők-e. 

36.  A légi közlekedési 
hatóságnak a repülőtér 
légi közlekedés védelme 
szempontjából kis 
repülőtérré minősítése 
iránti eljárása. 

A repülőtér megfelel-e a 
fegyveres biztonsági 
őrség működtetéséhez 
szükséges feltételeknek, 
valamint teljesülnek-e a 
300/2008/EK rendeletben 
foglalt 
alapkövetelmények. 

Minden esetben. Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

37.  A légi közlekedési 
hatóságnak a repülőtér 
légi közlekedés védelme 
szempontjából kis 
repülőtérré minősítése 
iránti eljárása. 

Hatáskörébe tartozó 
feladatrendszer alapján 
végrehajtott védelmi 
kockázat felmérése 
céljából. 

Minden esetben. Alkotmányvédelmi 
Hivatal 

- -

38.  A légi közlekedési 
hatóságnak a polgári 
repülőtér elvi 

A repülőtér megfelel-e a 
fegyveres biztonsági 
őrség működtetéséhez, 

Minden esetben. Rendőr-főkapitányság, 
Budapesten és Pest 
megyében a Repülőtéri 

Országos Rendőr-
főkapitányság 
 

-
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létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárása. 

nemzetközi repülőtér 
esetében a 
határellenőrzéshez 
szükséges feltételeknek, 
továbbá teljesülnek-e a 
repülőtérre vonatkozó 
biztonsági 
alapkövetelmények. 
 
 

Rendőr Igazgatóság
 

39.  A légi közlekedési 
hatóságnak a polgári 
repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 

A katasztrófa- és 
tűzvédelemmel 
összefüggő létesítési és 
használati szabályoknak 
való megfelelés 
kérdésében. 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve 
 

-
 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 232. szám

 
39229

megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárása. 

40.  A légi közlekedési 
hatóságnak a polgári 
repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 

A tevékenység a felszín 
alatti vizek védelmére 
vonatkozó szabályoknak a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 
 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, vagy az 
engedélyezési eljárás a 
Khvr. 3. számú 
mellékletében 
meghatározott olyan 
tevékenység 
megkezdését vagy 
folytatását szolgálja, 
amely az ott 
meghatározott 
küszöbértéket nem éri 
el, vagy a tevékenységre 
az ott megállapított 
feltétel nem teljesül, az 
V. osztályú repülőtér 
kivételével. 

Területi vízvédelmi 
hatóság 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-
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hatósági eljárása. 
41.  A légi közlekedési 

hatóságnak a polgári 
repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárása. 

A tevékenység az 
ivóvízbázisok védelmére 
vonatkozó szabályoknak a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, vagy az 
engedélyezési eljárás a 
Khvr. 3. számú 
mellékletében 
meghatározott olyan 
tevékenység 
megkezdését vagy 
folytatását szolgálja, 
amely az ott 
meghatározott 
küszöbértéket nem éri 
el, vagy a tevékenységre 
az ott megállapított 
feltétel nem teljesül, az 
V. osztályú repülőtér 
kivételével. 

Területi vízügyi hatóság
 
 

Országos vízügyi hatóság -
 

42.  A légi közlekedési 
hatóságnak a 
légiforgalmi 
berendezések 
engedélyezési 
eljárásában. 

Az államhatár rendje, a 
határrend-sértések és 
határesemények 
megelőzéséhez szükséges 
feltételek megléte. 

Az államhatártól 
számított 100 méteren 
belül telepített 
légiforgalmi 
berendezések esetén. 

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

43.  A légi közlekedési 
hatóságnak a radioaktív 
anyag belföldi légi 
fuvarozási tevékenység 

A radioaktív anyag 
szállítása biztonsági 
feltételeinek, valamint 
annak vizsgálata 

Minden esetben. Országos Rendőr-
főkapitányság 

- -
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keretében történő 
továbbítása, valamint 
földi kiszolgálásának 
engedélyezésére 
irányuló eljárása. 

kérdésében, hogy 
szükséges-e a szállítmány 
fokozott őrzés-
védelmének biztosítása. 

44.  A légi közlekedési 
hatóságnak a polgári 
légiközlekedés 
védelmének 
szabályairól és a 
Légiközlekedés Védelmi 
Bizottság jogköréről, 
feladatairól és 
működésének rendjéről 
szóló kormányrendelet 
alapján védelmi tiszt 
kijelölésére kötelezett 
szervezetek védelmi 
tisztje és a védelmi 
felelős kijelölésének és 
visszavonásának 
jóváhagyására irányuló 
eljárása. 

A kijelölni tervezett 
személy beosztás 
betöltése során hordozott 
lehetséges biztonsági 
kockázati szintjének 
vizsgálata. 

Minden esetben. Az Alkotmányvédelmi 
Hivatal és a 
Terrorelhárítási Központ 

- -

45.  A légi közlekedési 
hatóságnak a nemzeti 
légiközlekedés védelmi 
minőségbiztosítási 
ellenőrök kijelölésére 
irányuló eljárása. 

A nemzeti légiközlekedés 
védelmi 
minőségbiztosítási 
ellenőrként kijelölni 
tervezett személy 
beosztás betöltése során 
hordozott lehetséges 
biztonsági kockázati 
szintjének vizsgálata. 

Minden esetben. Az Alkotmányvédelmi 
Hivatal és a 
Terrorelhárítási Központ 

- -

46.  A légi közlekedési 
hatóságnak a repülőtéri 
védelmi program, az 
ahhoz kapcsolódó belső 
védelmi 

A repülőtéri védelmi 
program, az ahhoz 
kapcsolódó belső védelmi 
minőségbiztosítási 
program és védelmi 

Minden esetben. Rendőr-főkapitányság, 
Budapesten és Pest 
megyében a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-
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minőségbiztosítási 
program és védelmi 
képzési terv 
jóváhagyására irányuló 
eljárása. 

képzési terv a 
légiközlekedés 
biztonságával kapcsolatos 
követelményeknek 
megfelel-e. 

47.  A légi közlekedési 
hatóságnak a 
légiközlekedés védelmi 
berendezések, eszközök 
és védelmi rendszerek 
üzembe helyezésének 
és működtetésének 
jóváhagyására irányuló 
eljárása. 

A légiközlekedés védelmi 
berendezések, eszközök 
és védelmi rendszerek 
megfelelősége. 

Minden esetben. A repülőtér fekvése 
szerint illetékes rendőr-
főkapitányság, 
Budapesten és Pest 
megyében a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

48.  A légi közlekedési 
hatóságnak a 
légiközlekedés védelmi 
berendezések, eszközök 
és védelmi rendszerek 
üzembe helyezésének 
és működtetésének 
jóváhagyására irányuló 
eljárása. 

A lehetséges biztonsági 
kockázati szintjének 
kérdésében. 

Minden esetben. Alkotmányvédelmi 
Hivatal 

- -

49.  A légi közlekedési 
hatóságnak a repülőtér 
kényszerhelyzeti 
tervének jóváhagyására 
irányuló eljárása. 

A repülőtér 
kényszerhelyzeti terve a 
jogellenes cselekmények 
megelőzésével és 
felszámolásával 
kapcsolatos 
követelményeknek 
megfelel-e. 

Minden esetben.
 

A repülőtér fekvése 
szerint illetékes rendőr-
főkapitányság, 
Budapesten és Pest 
megyében a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság 
 

Országos Rendőr-
főkapitányság 
 
 
 

-

50.  A légi közlekedési 
hatóságnak a radioaktív 
anyag belföldi légi 
fuvarozási tevékenység 
keretében történő 
továbbítása, valamint 

A radioaktív anyag 
munkavállalókra és 
lakosságra gyakorolt 
hatása. 

Minden esetben. Országos Atomenergia 
Hivatal 

- -
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földi kiszolgálásának 
engedélyezésére 
irányuló eljárása. 

51.  A légi közlekedési 
hatóságnak a repülőtér 
kényszerhelyzeti 
tervének jóváhagyására 
irányuló eljárása. 

A repülőtér 
kényszerhelyzeti tervében 
foglaltak megfelel-e a 
katasztrófavédelem erő- 
és 
eszközrendszerénekbeépí
tett mobil és  
stabil felszerelése. 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve 
 

-

52.  A légi közlekedési 
hatóságnak a 2015/1998 
bizottsági (EU) 
végrehajtási rendelet 
Melléklet 1.3.1.4. 
pontjával összhangban 
a szigorított védelmi 
területre történő 
belépés során egyes 
személyek, vagy 
csoportok részére a 
tiltott tárgyak 
bevitelének tilalma alóli 
felmentés megadására 
irányuló eljárása. 

A tiltott tárgyak bevitele 
és biztonságos őrzése, 
tárolása feltételeinek való 
megfelelés, valamint 
annak elbírálása 
kérdésében, hogy a tiltott 
tárgy, annak beviteli 
céljára figyelemmel, 
kockázatot jelent-e a 
légiközlekedés 
biztonságára vagy a 
közbiztonságra. 

Ha a bevinni 
szándékozott tiltott 
tárgy a 2015/1998 
bizottsági (EU) 
végrehajtási rendelet 
Melléklet 4-C. Függelék 
a), b) és f) pontjába 
tartozik. 

A repülőtér fekvése 
szerint illetékes rendőr-
főkapitányság, 
Budapesten és Pest 
megyében a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság 

- -

53.  A légi közlekedési 
hatóságnak a 2015/1998 
bizottsági (EU) 
végrehajtási rendelet 
Melléklet 1.3.1.4. 
pontjával összhangban 
a szigorított védelmi 
területre történő 
belépés során egyes 
személyek, vagy 
csoportok részére a 

A bevitel és a szigorított 
védelmi területen történő 
munkavégzés során 
kialakuló biztonsági 
kockázat szintjének 
vizsgálata. 

Ha a bevinni 
szándékozott tiltott 
tárgy a 2015/1998 
bizottsági (EU) 
végrehajtási rendelet 
Melléklet 4-C. Függelék 
a), b) és f) pontjába 
tartozik. 

Alkotmányvédelmi 
Hivatal 

- -
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tiltott tárgyak 
bevitelének tilalma alóli 
felmentés megadására 
irányuló eljárása. 

54.  A légi közlekedési 
hatóságnak a a 
2015/1998 bizottsági 
(EU) végrehajtási 
rendelet melléklet 4.4.2. 
pontja alapján a 
légijármű fedélzetére 
tiltott eszközök 
felvitelére irányuló 
engedélyezési eljárás. 

Az engedélyben foglaltak 
jelentenek-e kockázatot a 
légiközlekedés védelme 
szempontjából. 

Minden esetben. Az Alkotmányvédelmi 
Hivatal, az általános 
rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott 
szerv és a Terrorelhárítási 
Központ 

- -

55.  A légi közlekedési 
hatóságnak a 2015/1998 
bizottsági (EU) 
végrehajtási rendelet 
Melléklet 1.3.1.4. 
pontjával összhangban 
a szigorított védelmi 
területre történő 
belépés során egyes 
személyek, vagy 
csoportok részére a 
tiltott tárgyak 
bevitelének tilalma alóli 
felmentés megadására 
irányuló eljárása. 

A tiltott tárgyak bevitele 
és biztonságos őrzése, 
tárolása, felhasználása 
kérdésében, valamint 
terrorveszély kérdésében. 

Ha a bevinni 
szándékozott tiltott 
tárgy a 2015/1998 
bizottsági (EU) 
végrehajtási rendelet 
Melléklet 4-C. Függelék 
a), b) és f) pontjába 
tartozik. 

Terrorelhárítási Központ - -

56.  A légi közlekedési 
hatóságnak légiforgalmi 
irányító szolgálat 
védelmi tervének 
jóváhagyására irányuló 
elsőfokú eljárása. 

A védelmi terv a 
terrorizmus elleni 
védekezés és a 
nemzetbiztonsági 
szempontoknak megfelel-
e. 

Minden esetben. Az Alkotmányvédelmi 
Hivatal és a 
Terrorelhárítási Központ 

- -

57.  A légi közlekedési 
hatóságnak a 

A védelmi ellenőrzések 
végrehajtása és a fizikai 

Minden esetben. Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-
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meghatalmazott 
ügynök, az ismert feladó 
és a fedélzeti ellátmány 
meghatalmazott 
beszállítója minősítése 
tárgyában indult eljárás. 

védelem biztosítása.

58.  A légi közlekedési 
hatóságnak a 
meghatalmazott 
ügynök, az ismert feladó 
és a fedélzeti ellátmány 
meghatalmazott 
beszállítója minősítése 
tárgyában indult eljárás. 

Az engedélyben foglaltak 
jelentenek-e kockázatot a 
légiközlekedés védelme 
szempontjából. 

Minden esetben. Alkotmányvédelmi 
Hivatal 

- -

59.  A légi közlekedési 
hatóságnak a 
meghatalmazott 
ügynök, az ismert feladó 
és a fedélzeti ellátmány 
meghatalmazott 
beszállítója minősítése 
tárgyában indult eljárás. 

Az engedélyben foglaltak 
jelentenek-e kockázatot a 
légiközlekedés védelme 
szempontjából. 

Minden esetben. Az általános rendőrségi 
feladatok ellátására 
létrehozott szerv  
 

- -

60.  A légi közlekedési 
hatóságnak a 
meghatalmazott 
ügynök, az ismert feladó 
és a fedélzeti ellátmány 
meghatalmazott 
beszállítója minősítése 
tárgyában indult 
eljárása. 

Az engedélyben foglaltak 
jelentenek-e kockázatot a 
légiközlekedés védelme 
szempontjából. 

Minden esetben. Terrorelhárítási Központ - -

61.  A polgári repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 

A katasztrófa- és 
tűzvédelemmel 
összefüggő létesítési és 
használati szabályoknak 
való megfelelés. 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve 

-



39236 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 232. szám
 

engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárás. 

62.  Leszállóhely létesítésére 
irányuló engedélyezési 
eljárás. 

A katasztrófa- és 
tűzvédelemmel 
összefüggő létesítési és 
használati szabályoknak 
való megfelelés 
kérdésében. 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve 

-

63.  A légiforgalmi 
berendezések 
engedélyezési eljárásai. 

A légiforgalmi 
berendezések létesítésére 
vonatkozó tűzvédelmi 
előírások érvényesítése. 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve 

-

64.  A repülőtér légi 
közlekedés védelme 
szempontjából kis 
repülőtérré minősítése 
iránti eljárás. 

Abban a kérdésben, hogy 
a repülőtér megfelel-e a 
fegyveres biztonsági 
őrség működtetéséhez 
szükséges feltételeknek, 
valamint teljesülnek-e a 
300/2008/EK rendeletben 
foglalt 
alapkövetelmények. 

Minden esetben. Repülőtéri Rendőr 
Igazgatóság 

Országos Rendőr-
főkapitányság  

-
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65.  A repülőtér légi 
közlekedés védelme 
szempontjából kis 
repülőtérré minősítése 
iránti eljárás. 

A hatáskörébe tartozó 
feladatrendszer alapján 
végrehajtott védelmi 
kockázat felmérése 
céljából. 

Minden esetben. Alkotmányvédelmi 
Hivatal 

- -

66.  A polgári repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárás. 

Abban a kérdésben, hogy 
a repülőtér megfelel-e a 
fegyveres biztonsági 
őrség működtetéséhez, 
nemzetközi repülőtér 
esetében a 
határellenőrzéshez 
szükséges feltételeknek, 
továbbá teljesülnek-e a 
repülőtérre vonatkozó 
biztonsági 
alapkövetelmények. 

Minden esetben. A repülőtér fekvése 
szerint illetékes rendőr-
főkapitányság, 
Budapesten és Pest 
megyében a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság 

Országos Rendőr-
főkapitányság  

-

67.  A polgári repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 

A légiforgalmi 
berendezések létesítésére 
vonatkozó tűzvédelmi 
előírások érvényesítése. 
 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve 

-
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fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárás. 

68.  A polgári repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 

Annak elbírálása, hogy a 
repülőtéri meteorológiai 
berendezések létesítése, 
üzembe helyezése, 
üzemeltetése, az eszközök 
karbantartottsága 
megfelel-e a Chicagói 
Egyezmény alapján a 
Meteorológiai 
Világszervezet és a 
Nemzetközi Polgári 
Repülési Szervezet által 
megállapított 
előírásoknak, valamint a 
repülésmeteorológiai 
információk hiteles 
forrásból származnak-e. 

Repülőtéri 
meteorológiai 
berendezések létesítési 
és üzembe helyezési 
eljárása során. 

Országos Meteorológiai 
Szolgálat  

- -
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engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárás. 

69.  A polgári repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárás. 

A termőföldön 
megvalósuló tevékenység 
esetén – a termőföld 
minőségi védelme 
kérdésében – a polgári 
repülőtér elvi 
létesítésének és 
használatbavételének 
engedélyezése, illetve a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet hatálya 
alá tartozó általános 
építmények 
megszüntetésének 
engedélyezése 
kivételével. 

Minden esetben. A megyei kormányhivatal 
talajvédelmi igazgatási 
hatáskörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatal 

- -

70.  A polgári repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 

Az egészségkárosító 
kockázatok és esetleges 
hatások, valamint a 
repülőtér környezetében 
a légiközlekedésből 
adódó zaj és rezgés 
okozta, egészségre 
gyakorolt hatások 
vizsgálatával kapcsolatos 
szakkérdésben. 

Minden esetben. A fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

A népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

-
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valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárás. 

71.  A polgári repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem szükséges, 
vagy az engedélyezési 
eljárás a Khvr. 3. számú 
mellékletében 
meghatározott olyan 
tevékenység 
megkezdését vagy 
folytatását szolgálja, 
amely a Khvr.-ben 
meghatározott 
küszöbértéket nem éri el, 
vagy a tevékenységre a 
Khvr.-ben megállapított 
feltétel nem teljesül  – az 
V. osztályú repülőtér 
kivételével – annak 
elbírálása kérdésében, 
hogy a tevékenység a 

Minden esetben. A megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap 
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hatósági eljárás. természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi 
követelményeknek, a 
tájvédelem jogszabályban 
rögzített 
követelményeinek, a 
környezeti zaj és rezgés 
elleni védelemre 
vonatkozó szabályoknak a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e, valamint hogy 
a tevékenység 
következtében jelentős 
környezeti hatások 
feltételezhetők-e. 

72.  A polgári repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 

A nemzetközi forgalom 
számára tervezett 
repülőtér esetében, annak 
elbírálása kérdésében, 
hogy biztosítottak-e a 
vámeljárás feltételei. 

Minden esetben. Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Repülőtéri 
Igazgatósága 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Központi 
Irányítás 

-
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engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárás. 

73.  A polgári repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
tervezett tevékenység a 
kulturális örökség 
védelme jogszabályban 
rögzített 
követelményeinek – a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – 
megfelel-e, amennyiben a 
repülőtér létesítése, 
valamint fejlesztése 
esetén a futópályák 
számának növelésére, 
műszaki jellemzőinek 
megváltoztatására, füves 
repülőtéren szilárd 
burkolatú futópálya 
kiépítésére, a meglévő 
futópálya hosszának 
hosszabbítására, gurulóút 
hálózat bővítésére, 
továbbá a több 
megvalósulási szakaszra 
bontott építkezés 
esetében, a további 
szakaszokban 
megépítendő építmény 
építésére irányuló 
tevékenység 
nyilvántartott régészeti 
lelőhelyen vagy régészeti 

Minden esetben. A fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

-
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védőövezet területén 
valósul meg. 

74.  A polgári repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárás. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
tervezett tevékenység a 
kulturális örökség 
védelme jogszabályban 
rögzített 
követelményeinek – a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – 
megfelel-e, ha a 
tevékenység műemléki 
területen vagy 
nyilvántartott műemléki 
értéket, műemléket 
érintően valósul meg. 

Minden esetben. A fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

-

75.  A polgári repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 

A repülőtér területén lévő, 
a repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet hatálya 
alá tartozó általános 
építményekkel 

Minden esetben. A repülőtér fekvése 
szerinti az építésügyi és az 
építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről és 
működési feltételeiről 
szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (2) 
bekezdésében 
meghatározott elsőfokú 
kiemelt építésügyi 
hatóság 

Az építésügyi és az 
építésfelügyeleti hatóságok 
kijelöléséről és működési 
feltételeiről szóló 343/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 1. § 
(5) bekezdésében 
meghatározott hatóság 

-
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létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárás. 

kapcsolatos eljárásokban 
– az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági 
eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint 
az építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 
312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet] 57. §-ában 
meghatározottak szerint a 
helyi építési 
szabályzatnak, a 
szabályozási tervnek, az 
általános érvényű 
kötelező építésügyi 
előírásoknak, valamint az 
épített környezet 
alakításáról és védelméről 
szóló törvényben foglalt 
feltételeknek való 
megfelelés kérdésében. 

76.  A polgári repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem szükséges, 
vagy az engedélyezési 
eljárás a Khvr. 3. számú 
mellékletében 
meghatározott olyan 
tevékenység 
megkezdését vagy 
folytatását szolgálja, 
amely a Khvr.-ben 

Minden esetben. A területi vízvédelmi, 
illetve vízügyi hatóság 

Az országos vízvédelmi, 
illetve vízügyi hatóság 

-
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kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárás. 

meghatározott 
küszöbértéket nem éri el, 
vagy a tevékenységre a 
Khvr.-ben megállapított 
feltétel nem teljesül – az 
V. osztályú repülőtér 
kivételével – annak 
elbírálása kérdésében, 
hogy a tevékenység a 
felszín alatti vizek, illetve 
az ivóvízbázisok 
védelmére vonatkozó 
szabályoknak a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

77.  A vízi repülőtér, állami 
repülések céljára 
szolgáló repülőtér és 
közös felhasználású 
repülőtér kivételével 
repülőtér 
üzemeltetésének 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

Ha az üzemeltetéshez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem szükséges, 
annak elbírálása 
kérdésében, hogy 
szükséges-e zajgátló 
intézkedések előírása, 
továbbá az üzemeltetés a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e a természet 
védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek. 

Minden esetben. A megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap 

78.  A vízi repülőtér, állami 
repülések céljára 
szolgáló repülőtér és 

Annak elbírálása, hogy a 
repülőtéri meteorológiai 
berendezések 

Minden esetben. Országos Meteorológiai 
Szolgálat 

- -
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közös felhasználású 
repülőtér kivételével 
repülőtér 
üzemeltetésének 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

üzemeltetése, az eszközök 
karbantartottsága 
megfelel-e Chicagói 
Egyezmény alapján a 
Meteorológiai 
Világszervezet és a 
Nemzetközi Polgári 
Repülési Szervezet által 
megállapított 
előírásoknak. 

79.  A légiforgalmi 
berendezések 
engedélyezési 
eljárásaiban. 

A légiforgalmi 
berendezések létesítésére 
vonatkozó tűzvédelmi 
előírások érvényesítése. 

- A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 
 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerv 

-

80.  A légiforgalmi 
berendezések 
engedélyezési 
eljárásaiban. 

Az államhatár rendje, a 
határrend-sértések és 
határesemények 
megelőzéséhez szükséges 
feltételek megléte. 

Az államhatártól 
számított 100 méteren 
belül telepített 
légiforgalmi 
berendezések esetén. 

A megyei, fővárosi 
rendőr-főkapitányság 
 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

81.  A légiforgalmi 
berendezések 
engedélyezési 
eljárásaiban. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a légiforgalmi 
berendezés védett 
természeti területen, 
Natura 2000 területen 
történik vagy ezekre 
közvetlen hatással van, 
valamint a légiforgalmi 
berendezés 
telepítéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

A megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 
 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap 

82.  A légiforgalmi 
berendezések 
engedélyezési 
eljárásaiban. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
repülőtéri meteorológiai 
berendezések létesítése, 

Repülőtéri 
meteorológiai 
berendezések létesítési 
és üzembe helyezési 

Országos Meteorológiai 
Szolgálat 

- -
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üzembe helyezése, 
üzemeltetése, az eszközök 
karbantartottsága 
megfelel-e a nemzetközi 
polgári repülésről szóló, 
Chicagóban, 1944. évi 
december 7. napján aláírt 
Egyezmény alapján a 
Meteorológiai 
Világszervezet és a 
Nemzetközi Polgári 
Repülési Szervezet által 
megállapított 
előírásoknak, valamint a 
repülésmeteorológiai 
információk hiteles 
forrásból származnak-e 

eljárása során.

83.  A légiforgalmi 
berendezések 
engedélyezési 
eljárásaiban. 

A berendezés sugár-
egészségügyi hatásai, 
kockázatai. 

A berendezés 
típuscseréje, valamint a 
repülőtér területén 
történő légiforgalmi 
berendezés telepítése 
kivételével a nem 
ionizáló sugárzó 
berendezést szolgáló 
építmény hatósági 
engedélyezése esetén. 

A sugár-egészségügyi 
feladatokra 
illetékességgel 
rendelkező fővárosi és 
megyei kormányhivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

-
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84.  A repülőterek 
környezetében 
létesítendő zajgátló 
védőövezetek 
kijelölésével kapcsolatos 
eljárás. 

Az egészségkárosító 
kockázatok és esetleges 
hatások felmérésével, 
valamint a repülőtér 
környezetében a légi 
közlekedésből adódó zaj 
és rezgés okozta 
egészségre gyakorolt 
hatások vizsgálatával 
kapcsolatos 
szakkérdésekben, 
valamint kórházra vagy 
jelentős 
gyógyüdülőhelyre való 
tekintettel az E-jelű 
zajgátló övezet kijelölése 
szükségességének 
elbírálása kérdésében. 

Minden esetben. A fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

A népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

-

85.  A repülőterek 
környezetében 
létesítendő zajgátló 
védőövezetek 
kijelölésével kapcsolatos 
eljárás. 

Annak vizsgálata, hogy a 
zajmonitoring rendszer 
kiépítése a környezeti zaj 
mérésére indokolt-e, hogy 
a tervezett zajcsökkentési 
intézkedések milyen 
feltételek mellett segítik 
elő a környezet 
zajvédelmi állapotának 
javítását, valamint, 
országos jelentőségű 
védett természeti 
területek és Natura 2000 
területek érintettsége 
esetén, annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
zajgátló védőövezet 
kijelölése a természet 
védelmére vonatkozó 

Minden esetben. A megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap 
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nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

86.  A radioaktív anyag 
belföldi légi fuvarozási 
tevékenység keretében 
történő továbbítása, 
valamint földi 
kiszolgálásának 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

A radioaktív anyag 
szállítása biztonsági 
feltételeinek, valamint 
annak vizsgálata 
kérdésében, hogy 
szükséges-e a szállítmány 
fokozott őrzés-
védelmének biztosítása. 

Minden esetben. Országos Rendőr-
főkapitányság 

- -

87.  A nyilvános repülőtérre, 
leszállóhelyre 
vonatkozó hatósági 
engedélyezési eljárás. 

Annak kérdésében, hogy 
a tervezett tevékenység a 
honvédelmi célú 
légiközlekedés 
biztonságát, így 
különösen a 
honvédelemért felelős 
miniszter által létrehozott 
légi kutató-mentő 
szolgálat hatáskörébe 
tartozó feladatok 
ellátását, Magyarország 
légterének védelmét 
ellátó szolgálatok 
tevékenységét vagy a 
Magyar Honvédség, 
illetve a szövetséges 
fegyveres erők 
feladatainak ellátását 
akadályozza-e. 

Minden esetben. A katonai légügyi hatóság - -

88.  A leszállóhely 
létesítésére irányuló 
engedélyezési eljárás. 

A katasztrófa- és 
tűzvédelemmel 
összefüggő létesítési és 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve 
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használati szabályoknak 
való megfelelés 
kérdésében. 

89.  A leszállóhely 
létesítésére irányuló 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek, a 
tájvédelem jogszabályban 
rögzített 
követelményeinek, a 
környezeti zaj és rezgés 
elleni védelemre 
vonatkozó szabályoknak, 
valamint a tájvédelem 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Minden esetben. A megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap 

90.  Környezetvédelmi 
szempontból 
korlátozott légtér 
hajtóművel felszerelt 
légijárművel, valamint 
hőlégballonnal történő 
igénybevételének 
előzetes hatósági 
engedélyezési eljárás. 

a) térképezés céljából 
történő repülés, 
b) mérőkamerás légi 
fényképezés vagy egyéb, 
távérzékelési célú repülés, 
c) egyéb képrögzítés, 
illetve felvételkészítés 
céljából történő repülés, 
d) szúnyogirtás, mező- és 
erdőgazdasági légi 
munkavégzés céljából 
végzett repülés, 
e) polgári célú légi 
felderítés és megfigyelés 
(például 
vezetékellenőrzés, 

Minden esetben. A megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap 
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vadszámlálás) céljából 
végzett repülés, 
f) egyéb, közérdekű célból 
történő repülés 
esetén – a (2) 
bekezdésben 
meghatározott 
szakkérdésben – 
(2) Az (1) bekezdésben 
meghatározott 
szakhatóság 
állásfoglalásában 
a) értékeli az 
engedélyezés tárgyát 
képező tevékenységnek a 
védett és a fokozottan 
védett, valamint a 
közösségi jelentőségű 
madárfajok egyedeire, 
populációira, élő-, 
táplálkozó- és 
szaporodóhelyeire 
gyakorolt várható hatását, 
és 
b) a természeti értékek 
veszélyeztetésének 
elkerülése, valamint a 
veszélyeztetés 
mértékének csökkentése 
érdekében – a repülési 
szabályok 
figyelembevételével – a 
repülési útvonalra, a 
repülési magasságra, 
illetve a repülés 
időtartamára 
vonatkozóan feltételeket 
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határozhat meg.
91.  Légijármű rendszeres 

használatára nem 
nyilvános fel- és 
leszállóhely 
létesítésének 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység a környezeti 
zaj és rezgés elleni 
védelemre vonatkozó 
szabályoknak megfelel-e. 

Minden esetben. A megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap 

92.  A polgári légiközlekedés 
védelmének 
szabályairól és a 
Légiközlekedés Védelmi 
Bizottság jogköréről, 
feladatairól és 
működésének rendjéről 
szóló kormányrendelet 
alapján védelmi tiszt 
kijelölésére kötelezett 
szervezetek védelmi 
tisztje és a védelmi 
felelős, valamint a 
védelmi oktató 
kijelölésének és 
visszavonásának 
jóváhagyására irányuló 
eljárás. 

A kijelölni tervezett 
személy beosztás 
betöltése során hordozott 
lehetséges biztonsági 
kockázati szintjének 
vizsgálata tekintetében. 

Minden esetben. Az Alkotmányvédelmi 
Hivatal és a 
Terrorelhárítási Központ 

- -

93.  A nemzeti 
légiközlekedés védelmi 
minőségbiztosítási 
ellenőrök kijelölésére 
irányuló eljárás. 

A nemzeti légi közlekedés 
védelmi 
minőségbiztosítási 
ellenőrként kijelölni 
tervezett személy 
beosztás betöltése során 
hordozott lehetséges 
biztonsági kockázati 
szintjének vizsgálata 
tekintetében. 

Minden esetben. Az Alkotmányvédelmi 
Hivatal és a 
Terrorelhárítási Központ 

- -

94.  A repülőtéri védelmi Annak elbírálása, hogy a Minden esetben. A repülőtér fekvése Országos Rendőr- -
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program, az ahhoz 
kapcsolódó belső 
védelmi 
minőségbiztosítási 
program és védelmi 
képzési terv 
jóváhagyására irányuló 
eljárás. 

repülőtéri védelmi 
program, az ahhoz 
kapcsolódó belső védelmi 
minőségbiztosítási 
program és védelmi 
képzési terv a 
légiközlekedés 
biztonságával kapcsolatos 
követelményeknek 
megfelel-e. 

szerint illetékes rendőr-
főkapitányság, 
Budapesten és Pest 
megyében a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság 

főkapitányság

95.  A légiközlekedés 
védelmi berendezések, 
eszközök és védelmi 
rendszerek üzembe 
helyezésének és 
működtetésének 
jóváhagyására irányuló 
eljárás. 

A légi közlekedés védelmi 
berendezések, eszközök 
és védelmi rendszerek 
megfelelőségének 
kérdése. 

Minden esetben. A repülőtér fekvése 
szerint illetékes rendőr-
főkapitányság, 
Budapesten és Pest 
megyében a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

96.  A robbanóanyag-kereső 
kutya és vezetője 
jóváhagyására irányuló 
eljárás. 

A légi közlekedés védelmi 
berendezések, eszközök 
és védelmi rendszerek 
megfelelőségének 
kérdése. 

Minden esetben. Rendőrségi Oktatási és 
Kiképző Központ 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

97.  A repülőtér 
kényszerhelyzeti 
tervének jóváhagyására 
irányuló eljárás. 

Annak elbírálása kérdése, 
hogy 
a) a repülőtér 
kényszerhelyzeti terve a 
jogellenes cselekmények 
megelőzésével és 
felszámolásával 
kapcsolatos 
követelményeknek 
megfelel-e. 

Minden esetben. A repülőtér fekvése 
szerint illetékes rendőr-
főkapitányság, 
Budapesten és Pest 
megyében a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

98.  A repülőtér 
kényszerhelyzeti 
tervének jóváhagyására 
irányuló eljárás. 

Annak elbírálása kérdése, 
hogy a repülőtér 
kényszerhelyzeti tervében 
foglaltak megfelelnek-e a 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve 

-
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katasztrófavédelem erő-
és eszközrendszerének, 
beépített mobil, stabil 
felszerelésének. 

99.  A 2015/1998 bizottsági 
(EU) végrehajtási 
rendelet Melléklet 1.6.2. 
pontjával összhangban 
a szigorított védelmi 
területre történő 
belépés során egyes 
személyek, vagy 
csoportok részére a 
tiltott tárgyak 
bevitelének tilalma alóli 
felmentés megadására 
irányuló eljárás. 

Abban az esetben, ha a 
bevinni szándékozott 
tiltott tárgy a 2015/1998 
bizottsági (EU) 
végrehajtási rendelet 
Melléklet 1-A. 
Függelékébe tartozik: 
a) a tiltott tárgyak bevitele 
és biztonságos őrzése, 
tárolása feltételeinek való 
megfelelés, valamint 
annak elbírálása 
kérdésében, hogy a tiltott 
tárgy, annak beviteli 
céljára figyelemmel, 
kockázatot jelent-e a 
légiközlekedés 
biztonságára vagy a 
közbiztonságra . 

Minden esetben. A repülőtér fekvése 
szerint illetékes rendőr-
főkapitányság, 
Budapesten és Pest 
megyében a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság 

- -

100. A 2015/1998 bizottsági 
(EU) végrehajtási 
rendelet Melléklet 1.6.2. 
pontjával összhangban 
a szigorított védelmi 
területre történő 
belépés során egyes 
személyek, vagy 
csoportok részére a 
tiltott tárgyak 
bevitelének tilalma alóli 
felmentés megadására 
irányuló eljárás. 

Abban az esetben, ha a 
bevinni szándékozott 
tiltott tárgy a 2015/1998 
bizottsági (EU) 
végrehajtási rendelet 
Melléklet 1-A. 
Függelékébe tartozik: a 
tiltott tárgyak bevitele és 
biztonságos őrzése, 
tárolása, felhasználása 
kérdésében, valamint 
terrorveszély kérdésében. 

Minden esetben. Terrorelhárítási Központ - -

101. Meghatalmazott A védelmi ellenőrzések Minden esetben. Repülőtéri Rendőr Országos Rendőr- -
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ügynök, az ismert 
szállító és a fedélzeti 
ellátmány 
meghatalmazott 
beszállítója minősítése 
tárgyában indult eljárás. 

végrehajtása 
szakkérdésben. 

Igazgatóság főkapitányság

102. Meghatalmazott 
ügynök, az ismert 
szállító és a fedélzeti 
ellátmány 
meghatalmazott 
beszállítója minősítése 
tárgyában indult eljárás. 

Abban a szakkérdésben, 
hogy az engedélyben 
foglaltak jelentenek-e 
kockázatot a 
légiközlekedés védelme 
szempontjából. 

Minden esetben. Az Alkotmányvédelmi 
Hivatal, az általános 
rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott 
szerv és a Terrorelhárítási 
Központ 

- -

103. Építési, összevont, az 
engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

A polgári célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
jogszabályban 
meghatározott földi 
berendezések 
jogszabályban 
meghatározott 
biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért 15 
kilométer esetén. 

A légiközlekedési hatóság - -

104. Építési, összevont, az 
engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

A polgári célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
jogszabályban 
meghatározott földi 
berendezések 
jogszabályban 
meghatározott 
biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 

A katonai légügyi hatóság - -
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telekhatárától mért 15 
kilométer esetén. 

105. Építési, összevont, az 
engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

Az állami célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 

Távolságon belül 40 
méternél, bárhol másutt 
a beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény 
építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése, 
kizárólag helikopter- 
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 
500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén. 

A légiközlekedési hatóság - -

106. Építési, összevont, az 
engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

Az állami célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 

Távolságon belül 40 
méternél, bárhol másutt 
a beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény 
építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése, 
kizárólag helikopter- 
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 
500 méteren belül 40 
méternél magasabb 

A katonai légügyi hatóság - -
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építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén. 

107. Építési, összevont, az 
engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

A polgári célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
földi berendezések 
biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért  
15 kilométer távolságon 
belül  
40 méternél, bárhol 
másutt a beépítésre 
szánt területen 100 
méternél, beépítésre 
nem szánt területen 50 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése, 
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 
500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén, 
bontási engedélyezési 
eljárás kivételével. 

A légiközlekedési hatóság - -

108. Építési, összevont, az 
engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, 

Az állami célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
földi berendezések 
biztonsági övezetén 

A katonai légügyi hatóság
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fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 
biztonságára. 

belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért  
15 kilométer távolságon 
belül  
40 méternél, bárhol    
másutt a beépítésre 
szánt területen 100 
méternél, beépítésre 
nem szánt területen 50 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése, 
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 
500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén, 
bontási engedélyezési 
eljárás kivételével. 

109. Építési, összevont, az 
engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

Az építmény 
elhelyezkedésének, 
magasságának, jellegének 
közvetlen és közvetett 
hatása a polgári 
légiközlekedés 
biztonságára, a repülési 
eljárásokra, a 
léginavigációs 
szolgálatokra, továbbá a 
földi telepítésű navigációs 

Bontás kivételével, ha az 
eljárás 
a) polgári repülőtér, 
valamint a repülés 
biztonságát szolgáló 
földi berendezések 
biztonsági övezetén 
belüli, 
b) polgári repülőtér 
telekhatárától mért 15 
kilométer – kizárólag 

A polgári célú 
légiközlekedésre 
gyakorolt hatás vizsgálata 
tekintetében a 
légiközlekedési hatóság 
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berendezések 
működésére. 

helikopter-
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
esetében 500 m – 
távolságon belül 40 
méternél magasabb,  
c) beépítésre szánt 
területen 100 méternél 
magasabb, és 
d) beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb 
építményre vonatkozik. 

110. A 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet szerinti 
összevont telepítési 
eljárás integrált építési 
engedélyezési 
szakaszában az építési 
engedélyezési eljárás és 
az országos építési 
követelményektől való 
eltérés engedélyezési 
eljárása esetén. 

A Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai 
biztosíthatóak-e. 

Honvédelmi és katonai 
célú építmény működési 
vagy védőterületén 
belüli építmény építése 
esetén. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- -

111. Közös felhasználású 
repülőtér 
repülőtérrendjének 
jóváhagyására irányuló 
eljárás. 

A repülőtér polgári célú 
felhasználása 
tekintetében. 

Minden esetben. A légiközlekedési hatóság - -

112. Közös felhasználású 
repülőtér 
üzembentartási 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

A repülőtér polgári célú 
felhasználása 
tekintetében. 

Minden esetben. A légiközlekedési hatóság - -

113. Eseti légtér kijelölésére 
irányuló elsőfokú 
eljárás. 

Eseti légtér kijelölésének a 
polgári légiforgalom 
biztonságára gyakorolt 

Minden esetben. A légiközlekedési hatóság - -
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hatásának, a 
légtérszerkezetben és a 
légiforgalmi szolgáltatást 
érintő változások 
kérdésében. 

114. Telekalakítási eljárás A tervezett telekalakítás 
nem korlátozza-e 
indokolatlanul vagy 
indokolatlan mértékben a 
polgári célú 
légiközlekedést, illetve a 
repülőtéri létesítmények 
működését. 

Ha a telekalakítás 
meglévő állandó, 
ideiglenes működésű 
repülőtér területét 
érinti. 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -

115. A polgári repülőtér elvi 
létesítésének 
engedélyezésére, 
létesítésének 
engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a 
repülőtér létesítésének, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítésének és 
megszüntetésének 
szabályairól szóló 
kormányrendelet 
hatálya alá tartozó 
általános építmények 
építési engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárás. 

Az egészségkárosító 
kockázatok és esetleges 
hatások, valamint a 
repülőtér környezetében 
a légiközlekedésből 
adódó zaj és rezgés 
okozta, egészségre 
gyakorolt hatások 
vizsgálata. 

A polgári repülőtér 
létesítése, 
használatbavétele, 
fejlesztésének és 
megszüntetésének, 
valamint a leszállóhely 
létesítése és 
megszüntetése, a hozzá 
tartozó általános 
építmények építési 
engedélyezésére, 
használatbavételi 
engedélyezésére, 
fennmaradási 
engedélyezésére és 
bontására irányuló 
hatósági eljárás. 

A fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

A népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

-



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 232. szám

 
39261

116. A repülőterek 
környezetében 
létesítendő zajgátló 
védőövezetek 
kijelölésével kapcsolatos 
eljárás. 

Az egészségkárosító 
kockázatok és esetleges 
hatások felmérésével, 
valamint a repülőtér 
környezetében a légi 
közlekedésből adódó zaj 
és rezgés okozta 
egészségre gyakorolt 
hatások vizsgálata. 

A repülőterek 
környezetében 
létesítendő zajgátló 
védőövezetek kijelölése. 

A fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

A népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

-

117. A vasúti közlekedési 
hatóságnak a vasúti 
építmény 
engedélyezésére 
irányuló eljárása. 

Az államhatár rendje, a 
határrend-sértések és 
határesemények 
megelőzéséhez szükséges 
feltételek, valamint a 
közlekedésbiztonsági 
követelmények 
megállapítása. 

Minden esetben. - Országos Rendőr-
főkapitányság 
 

-

118. A vasúti közlekedési 
hatóságnak a vasúti 
építmény 
engedélyezésére 
irányuló eljárása. 

A katasztrófa- és 
tűzvédelemmel 
összefüggő létesítési és 
használati szabályoknak 
való megfelelés. 

Ha az eljárás vasúti 
alagutat érint. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

-
 

119. A felszín alatti vasutak 
vasúti üzemi 
létesítményei, valamint 
a vasúti üzemi 
létesítményekhez 
kapcsolódó felvonók, 
mozgólépcsők és 
mozgójárdák 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

Az épület, építmény 
kialakítására vonatkozó 
tűzvédelmi előírások 
betartatása, az épület 
kiüríthetősége és a 
létesítményben 
tartózkodó személyek 
menekíthetősége. 

A következő
esetekben: 
a) vasúti állomások, 
vasúti üzemi 
létesítmények, valamint 
a területükön lévő 
felvonók esetén; 
b) kiürítésre, 
menekítésre figyelembe 
vett mozgólépcsők, és 
mozgójárdák esetén. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

-
 

120. A vasúti építmény 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

Az államhatár rendje, a 
határrendsértések és 
határesemények 
megelőzéséhez szükséges 

Minden esetben. A megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-
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feltételek, valamint a 
közlekedésbiztonsági 
követelmények 
megállapítása 
kérdésében. 

121. A vasúti építmény 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

A Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a 
kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy 
további feltételek mellett 
biztosíthatóak-e. 

A vasúti építmény 
engedélyezésére 
irányuló eljárásban, ha 
az eljárás honvédelmi 
vagy katonai célú 
létesítmény működési 
vagy védőterületén 
tervezett vasúti 
építményre vonatkozik. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap 

122. A vasúti építmény 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

Az ezen építményekkel, 
berendezésekkel 
összefüggő műszaki 
biztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés kérdésében. 

Ha az építési 
tevékenység jogszabály 
alapján hatósági 
felügyelet alá tartozó 
veszélyes folyadék és 
olvadék vasúti töltő-
lefejtő berendezést 
érint. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatalának 
egyes ipari és 
kereskedelmi ügyekben 
eljáró hatóságként 
történő kijelöléséről, 
valamint a területi 
mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságokról 
szóló 365/2016. (XI. 29.) 
Korm. rendelet szerinti, 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal műszaki 
biztonsági feladatkörben 
eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

-

123. A vasúti építmény 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

Az építmény a kulturális 
örökség védelme 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 

Ha az eljárás 
nyilvántartott régészeti 
lelőhelyen, régészeti 
védőövezet területén, 
műemléki területen 
megvalósuló vagy 
jogszabályban 

A fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
örökségvédelmi 
hatáskörben eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

-
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megfelel-e. meghatározott 
esetekben műemléket 
érintő tevékenység 
engedélyezésére 
irányul. 

124. A vasúti építmény 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

Az építmény vagy az 
építési tevékenység a 
természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi 
követelményeknek, 
valamint a tájvédelem 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e, továbbá hogy 
a tevékenység 
következtében jelentős 
környezeti hatások 
feltételezhetők-e. 

Ha az építmény 
külterületen, továbbá 
belterületen egyedi 
tájértéken, természeti 
területen, országos 
jelentőségű védett 
természeti területen, 
Natura 2000 területen 
vagy barlang 
védőövezetén valósul 
meg, és a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, vagy a Khvr. 
3. számú mellékletében 
meghatározott olyan 
tevékenység 
megkezdését vagy 
folytatását szolgálja, 
amely a Khvr.-ben 
meghatározott 
küszöbértéket nem éri 
el, vagy a tevékenységre 
a Khvr.-ben 
megállapított feltétel 
nem teljesül. 

A megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap 

125. A vasúti építmény 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

A tevékenység a 
természet védelmére 
vonatkozó helyi 

Helyi jelentőségű védett 
természeti területen 
vagy arra közvetlen 

A települési 
önkormányzat jegyzője; a 
fővárosban a főjegyző 

A fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

21 nap 



39264 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 232. szám
 

önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

hatást gyakorló módon 
megvalósuló vasúti 
építmény esetén. 

126. A vasúti építmény 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

A tevékenység az erdő 
védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Erdőben, 
erdőgazdálkodási 
tevékenységet 
közvetlenül szolgáló 
területen vagy arra 
közvetlen hatást 
gyakorló módon 
megvalósuló – normál 
és keskeny nyomtávú – 
vasúti pályaépítmény 
esetén. 

A megyei kormányhivatal 
erdészeti hatáskörében 
eljáró megyeszékhely 
szerinti járási hivatal 

Az erdészeti hatáskörében 
eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal 

-

127. A vasúti építmény 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

A közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
közúti forgalom 
biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

Ha az építmény építése, 
megszüntetése közutat 
vagy annak biztonsági 
övezetét érinti, és a 
kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

Gyorsforgalmi út, 
valamint közúti 
határátkelőhely 
közlekedési építményei 
esetében Budapest 
Főváros Kormányhivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

-

128. A vasúti építmény 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

A közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele a 

Ha az építmény építése, 
megszüntetése közutat 
vagy annak biztonsági 

Gyorsforgalmi út, 
valamint közúti 
határátkelőhely 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

-
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kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
közúti forgalom 
biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

övezetét érinti, és a 
kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

közlekedési építményei 
kivételével, az országos 
közút, továbbá a főváros 
kivételével a települési 
önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében a 
megyei kormányhivatal 
közlekedési hatósági 
feladatkörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatal, Pest 
megyében az Érdi Járási 
Hivatal 

129. A vasúti építmény 
engedélyezésére 
irányuló eljárásban. 

A közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
közúti forgalom 
biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

Ha az építmény építése, 
megszüntetése közutat 
vagy annak biztonsági 
övezetét érinti, és a 
kérelmező az útkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

A Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
közlekedési hatósági 
feladatkörében eljáró III. 
Kerületi Hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

-

130. A hagyományos és a 
nagysebességű 
transzeurópai vasúti 
rendszerrel 
összefüggésben a vasúti 
közlekedésről szóló 
2005. évi CLXXXIII. 
törvény 10. § (1) 

A zajvédelemre 
vonatkozó 
követelményeknek való 
megfelelés megállapítása 
érdekében; 
a vasúti pálya közelében 
elhelyezett 
berendezésekre és 

Minden esetben. A megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap 
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bekezdés b)-d) pontja 
szerinti műszaki 
engedély kiadására 
irányuló vasúti hatósági 
eljárás. 

létesítményekre 
megengedhető mértékű 
talajrezgés 
megállapításához; 
a hagyományos és a 
nagysebességű 
transzeurópai vasúti 
rendszer részét képező 
vasúti pálya tartozékai 
vagy vasúti üzemi 
létesítmények körébe 
tartozó villamos- vagy 
hőenergia-ellátó 
rendszerek működése 
során a megengedhető 
mértékű 
környezetterhelés 
megállapítása érdekében; 
a hagyományos és a 
nagysebességű 
transzeurópai vasúti 
rendszer részét képező 
karbantartó 
létesítményekben 
alkalmazott műszaki 
berendezések és eljárások 
által okozott 
megengedhető mértékű 
környezetterhelés 
megállapítása érdekében, 
különös tekintettel a 
hulladékkezelési 
követelmények 
betartására. 

131. A felszín alatti vasutak 
vasúti üzemi 
létesítményei, valamint 

A higiénés és 
egészségvédelmi, az 
ivóvíz minőségi, a 

1. Munkavégzés céljára 
szolgáló építmény 
építése, bővítése, 

A fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 

A népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 

-
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a vasúti üzemi 
létesítményekhez 
kapcsolódó felvonók, 
mozgólépcsők és 
mozgójárdák 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

települési szilárd és 
folyékony hulladékkal 
kapcsolatos 
közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású 
követelményeknek való 
megfelelés. Munkavégzés 
céljára szolgáló 
építmények esetében a 
kémiai biztonságra 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak való 
megfelelés. 
Az egészségvédelem 
biztosítása az Az országos 
településrendezési 
és építési 
követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendeletben (a 
továbbiakban: OTÉK 
rendelet) meghatározott 
egyes épületszerkezetek 
és helyiségek létesítési 
követelményeitől való 
eltéréshez hozzájárulás. 

átalakítása esetén.
2. Az OTÉK rendelet 
szerinti, az egyes 
terület-felhasználási 
egységeken kivételesen 
elhelyezhető építmény 
építése esetén. 
3. Hulladékledobót, 
gyógykezelés céljára 
szolgáló önálló 
rendeltetési 
egységet tartalmazó 
épület építése esetén. 

hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

kormányhivatal

132. A felszín alatti vasutak 
vasúti üzemi 
létesítményei, valamint 
a vasúti üzemi 
létesítményekhez 
kapcsolódó felvonók, 
mozgólépcsők és 
mozgójárdák 
engedélyezésére 
irányuló eljárásban a 
felszín alatti vasutak 

A bevonás feltételeként 
meghatározott 
építményekkel, 
berendezésekkel 
összefüggő 
jogszabályban 
meghatározott műszaki 
biztonsági 
követelmények. 

1. Ha az építési 
tevékenység 
1.1. hatósági felügyelet 
alá tartozó nyomástartó 
berendezést, 
1.2. éghető vagy 
veszélyes folyadék 
tartályt, 
1.3. ipari vagy 
mezőgazdasági 
gázfogyasztó 

A fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatáskörében 
eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala 

Budapest Főváros
Kormányhivatala 

-
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vasúti üzemi 
létesítményei, valamint 
a vasúti üzemi 
létesítményekhez 
kapcsolódó felvonók, 
mozgólépcsők és 
mozgójárdák 
engedélyezésére 
irányuló eljárásban. 

készüléket,
1.4. legalább 50 kVA 
beépített 
összteljesítményű és 
0,4 kV vagy nagyobb 
feszültségű villamos 
berendezést, rendszert 
érint. 

133. A felszín alatti vasutak 
vasúti üzemi 
létesítményei, valamint 
a vasúti üzemi 
létesítményekhez 
kapcsolódó felvonók, 
mozgólépcsők és 
mozgójárdák 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

Annak elbírálásában, 
hogy a felszín feletti 
épületrész az OTÉK 
rendelet 
50. § (2) bekezdésében 
foglalt követelményeknek 
megfelel-e. 

Ha a vasúti állomás 
épületének felszín feletti 
része építésügyi 
hatósági engedélyhez 
kötött építési 
tevékenység. 

A fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
építésügyi hatáskörében 
eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala 

A 343/2006. (XII. 23.) Korm. 
rendelet 1. § (5) 
bekezdésében 
meghatározott hatóság 

-

134. A veszélyes folyadék és 
olvadék vasúti töltő-
lefejtő tűz- és 
katasztrófavédelmi 
követelményeknek való 
megfelelés 
meghatározása. 

Az építményekkel, 
berendezésekkel 
összefüggő tűz- és 
katasztrófavédelmi 
követelményeknek való 
megfelelés. 

Ha az építési 
tevékenység jogszabály 
alapján hatósági 
felügyelet alá tartozó 
veszélyes folyadék és 
olvadék vasúti töltő-
lefejtő berendezést 
érint. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve  

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve 

21 nap 

135. A földalatti vasúti 
építmények, a 
hagyományos és 
nagysebességű vasúti 
rendszerek vasúti 
alagútjai tűz- és 
katasztrófavédelmi – 
különös tekintettel a 
menekítési útvonalak, és 
a kiürítési szabályok - 

Az ezen építményekkel, 
berendezésekkel 
összefüggő tűz- és - 
különös tekintettel a 
menekítési, kiürítési 
szakkérdésekre. 

Ha az építési 
tevékenység földalatti 
vasúti építmények, 
hagyományos és 
nagysebességű vasutak 
alagútjának létesítésére, 
átépítésére irányul és 
jogszabály alapján 
hatósági felügyelet alá 
tartozó. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve  

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve 

21 nap 
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követelményeinek való 
megfelelés 
meghatározása. 

136. A felszín alatti vasutak 
felszín alatti vasúti 
állomásainak, vasúti 
üzemi létesítményeinek, 
valamint felvonók, 
mozgólépcsők és 
mozgójárdák 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

A higiénés és 
egészségvédelmi, az 
ivóvíz minőségi, a 
települési szilárd és 
folyékony hulladékkal 
kapcsolatos 
közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású 
követelményeknek való 
megfelelés és a 
munkavégzés céljára 
szolgáló építmények 
esetében a kémiai 
biztonságra vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak 
való megfelelés, továbbá 
az egészségvédelem 
biztosítás az OTÉK 
rendeletben 
meghatározott egyes 
épületszerkezetek és 
helyiségek létesítési 
követelményeitől való 
eltéréshez hozzájárulás. 

Munkavégzés céljára 
szolgáló építmény 
építése, bővítése, 
átalakítása esetén, 
és/vagy az OTÉK 
rendelet szerinti, az 
egyes terület-
felhasználási 
egységeken kivételesen 
elhelyezhető építmény 
építése esetén, és/vagy 
hulladékledobót, 
gyógykezelés céljára 
szolgáló önálló 
rendeltetési egységet 
tartalmazó épület 
építése esetén. 

A fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

A népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

-

137. Vasútnak nem minősülő 
egyéb kötöttpályás 
közlekedési rendszer 
építmény 
engedélyezése. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a 
kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy 
további feltételek mellett 
biztosíthatóak-e. 

Ha az eljárás 
honvédelmi vagy 
katonai célú létesítmény 
működési vagy 
védőterületén tervezett 
egyéb kötöttpályás 
közlekedési rendszer 
építményre vonatkozik. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap 

138. Vasútnak nem minősülő Annak elbírálása Ha az eljárás A fővárosi és megyei Az örökségvédelmi -
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egyéb kötöttpályás 
közlekedési rendszer 
építmény 
engedélyezése. 

kérdésében, hogy az 
egyéb kötöttpályás 
közlekedési rendszer 
építmény a kulturális 
örökség védelme 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

nyilvántartott régészeti 
lelőhelyen, régészeti 
védőövezet területén, 
műemléki területen 
megvalósuló vagy külön 
jogszabályban 
meghatározott 
esetekben műemléket 
érintő tevékenység 
engedélyezésére 
irányul. 

kormányhivatal 
örökségvédelmi 
hatáskörben eljáró járási 
hivatala 

hatáskörében eljáró 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

139. Vasútnak nem minősülő 
egyéb kötöttpályás 
közlekedési rendszer 
építmény 
engedélyezése. 

Az építési engedély iránti 
kérelem földtani 
szempontú 
megalapozottságának 
vizsgálata 
szakkérdésében. 

Ha az építési 
tevékenység 
külterületen 
felszínmozgás veszélyes 
vagy bányászati 
tevékenységgel érintett 
területen valósul meg. 

A bányafelügyeletként 
eljáró megyei 
kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat 

-

140. Vasútnak nem minősülő 
egyéb kötöttpályás 
közlekedési rendszer 
építmény 
engedélyezése. 

Az üzemeltető 
nyilatkozatában foglalt 
feltételek vagy a 
hozzájárulás 
megtagadása a gázipari 
tevékenységgel 
kapcsolatos létesítmény 
rendeltetésszerű 
használatával és 
védelmével kapcsolatos 
jogszabályi 
rendelkezéseknek való 
megfelelőség vizsgálata 
szakkérdésben. 
 

Ha az építési 
tevékenység 
nyomvonaljellegű 
kőolaj- és 
földgázbányászati 
létesítmény, 
szállítóvezeték, 
elosztóvezeték, 
célvezeték, valamint 
egyéb gáz és gáztermék 
vezeték biztonsági 
övezetében valósul 
meg, és a 203/1998. (XII. 
19.) Korm. rendelet 19/B. 
§ (2) bekezdése szerinti 
egyetértésének 
megtagadását vagy az 
üzemeltető által az 
egyetértés 

A bányafelügyeletként 
eljáró megyei 
kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat 

-
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megadásához szabott 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

141. Vasútnak nem minősülő 
egyéb kötöttpályás 
közlekedési rendszer 
építmény 
engedélyezése. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy az 
egyéb kötöttpályás 
közlekedési építmény 
vagy az építési 
tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek, 
valamint a tájvédelem 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e, továbbá hogy 
a tevékenység 
következtében jelentős 
környezeti hatások 
feltételezhetők-e. 

Ha az egyéb 
kötöttpályás közlekedési 
rendszer építmény 
külterületen, továbbá 
belterületen egyedi 
tájértéken, természeti 
területen, országos 
jelentőségű védett 
természeti területen, 
Natura 2000 területen 
vagy barlang 
védőövezetén valósul 
meg, és a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges, vagy a 
műszaki engedélyezési 
eljárás a Khvr. 3. számú 
mellékletében 
meghatározott olyan 
tevékenység 
megkezdését vagy 
folytatását szolgálja, 
amely a Khvr.-ben 
meghatározott 
küszöbértéket nem éri el 
vagy a tevékenységre a 
Khvr.-ben megállapított 
feltétel nem teljesül. 

A környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal 
(fővárosi kerületi) 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap 

142. Vasútnak nem minősülő 
egyéb kötöttpályás 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 

Helyi jelentőségű védett 
természeti területen 

A települési 
önkormányzat jegyzője, a 

A fővárosi és megyei 
kormányhivatal (fővárosi 

-
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közlekedési rendszer 
építmény 
engedélyezése. 

tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó 
helyi önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

vagy arra közvetlen 
hatást gyakorló módon 
megvalósuló egyéb 
kötöttpályás közlekedési 
rendszer építmény 
esetén. 

fővárosban a főjegyző kerületi) megyeszékhely 
szerinti járási hivatala 

143. Vasútnak nem minősülő 
egyéb kötöttpályás 
közlekedési rendszer 
építmény 
engedélyezése. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
tevékenység az erdő 
védelmére vonatkozó 
nemzeti és uniós jogi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Erdőben, 
erdőgazdálkodási 
tevékenységet 
közvetlenül szolgáló 
területen vagy arra 
közvetlen hatást 
gyakorló módon 
megvalósuló egyéb 
kötöttpályás közlekedési 
rendszer építmény 
esetén. 

Az erdészeti hatáskörében 
eljáró járási hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

-

144. Vasútnak nem minősülő 
egyéb kötöttpályás 
közlekedési rendszer 
építmény 
engedélyezése. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a közút 
területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
közúti forgalom 
biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 

Ha az egyéb 
kötöttpályás közlekedési 
rendszer építmény 
építése, megszüntetése 
közutat vagy annak 
biztonsági övezetét 
érinti és a kérelmező az 
útkezelői hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja, gyorsforgalmi út, 
valamint közúti 
határátkelőhely 
közlekedési építményei 
kivételével, az országos 

A közlekedési 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal (fővárosi 
kerületi) megyeszékhely 
szerinti járási hivatala, 
Pest megyében az Érdi 
Járási Hivatal 

- -
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engedélyezhető-e. közút, továbbá a főváros 
kivételével a települési 
önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében. 

145. Vasútnak nem minősülő 
egyéb kötöttpályás 
közlekedési rendszer 
építmény 
engedélyezése. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a közút 
területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
közúti forgalom 
biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 
gyakorolt hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

Ha az egyéb 
kötöttpályás közlekedési 
rendszer építmény 
építése, megszüntetése 
közutat vagy annak 
biztonsági övezetét 
érinti és a kérelmező az 
útkezelői hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja, a Fővárosi 
Önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közutak esetében. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
közlekedési hatáskörében 
eljáró III. Kerületi Hivatala 

- -

146. Vasútnak nem minősülő 
egyéb kötöttpályás 
közlekedési rendszer 
építmény 
engedélyezése. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a közút 
területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
közúti forgalom 
biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára 

Ha az egyéb 
kötöttpályás közlekedési 
rendszer építmény 
építése, megszüntetése 
közutat vagy annak 
biztonsági övezetét 
érinti és a kérelmező az 
útkezelői hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja, a fővárosi kerületi 
önkormányzatok 
tulajdonában lévő 
közutak esetében. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
közlekedési hatáskörében 
eljáró III.  Kerületi Hivatala 

A közlekedési hatáskörében 
eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

-
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gyakorolt hatása alapján –
engedélyezhető-e. 

147. Vasútnak nem minősülő 
egyéb kötöttpályás 
közlekedési rendszer 
építmény 
engedélyezése. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
létesítmény megfelel-e a 
külön jogszabályban 
előírt levegővédelmi 
követelményeknek. 

Ha az egyéb 
kötöttpályás közlekedési 
rendszer építmény 
működtetéséhez 
használt gépek 
levegőterheléssel 
járnak. 

A környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatal 
(fővárosi kerületi) 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap 

148. A hajózási hatóságnak a 
kikötő, valamint a 
komp- és révátkelőhely 
elvi létesítési, létesítési, 
használatbavételi, 
továbbá fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére, 
valamint az adatváltozás 
átvezetésére irányuló 
eljárása, továbbá ezen 
eljárások 
vonatkozásában a 
tervtől való eltérés 
engedélyezésére 
irányuló eljárása. 

Az államhatár rendje, a 
határrend-sértések és 
határesemények 
megelőzéséhez szükséges 
feltételek megléte. 

Ha az eljárás 
határátlépéssel 
kapcsolatos vagy 
határvizek területét 
érinti. 

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

149. A hajózási hatóságnak a 
kikötő, valamint a 
komp- és révátkelőhely 
elvi létesítési, létesítési, 
használatbavételi, 
továbbá fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére, 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
tevékenység 
a) a felszíni vizek 
védelmére, a felszín alatti 
vizek védelmére és  
b) az ivóvízbázis-
védelemre vonatkozó 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 
 

Területi vízügyi és 
vízvédelmi hatóság  

Országos vízügyi és 
vízvédelmi hatóság 

-
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valamint az adatváltozás 
átvezetésére irányuló 
eljárása, továbbá ezen 
eljárások 
vonatkozásában a 
tervtől való eltérés 
engedélyezésére 
irányuló eljárása. 

szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

150. A hajózási hatóságnak a 
kikötő, valamint a 
komp- és révátkelőhely 
elvi létesítési, létesítési, 
használatbavételi, 
továbbá fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére, 
valamint az adatváltozás 
átvezetésére irányuló 
eljárása, továbbá ezen 
eljárások 
vonatkozásában a 
tervtől való eltérés 
engedélyezésére 
irányuló eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
vízgazdálkodás 
jogszabályban 
meghatározott 
követelményei a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
érvényesülnek-e. 

A vizek medrének, 
vízjárta területeknek, 
valamint árvízvédelmi 
létesítményeknek vízi 
közlekedési célt szolgáló 
alakítása, kotrása, 
mesterséges vízterek 
létesítése esetében. 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -

151. A hajókiemelő 
berendezés elvi 
létesítési, létesítési, 
használatbavételi, 
fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére, 
adatváltozás 
átvezetésére irányuló 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység 
a) a felszíni vizek 
védelmére, a felszín alatti 
vizek védelmére és  
b) az ivóvízbázis-
védelemre vonatkozó 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízügyi és 
vízvédelmi hatóság 

Országos vízügyi és 
vízvédelmi hatóság 

-
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eljárásában, valamint a 
tervtől eltérés 
engedélyezése iránt 
eljárás. 

megfelel-e.

152. A hajózási hatóságnak a 
csak csónakok 
fogadására alkalmas 
kikötők elvi létesítési, 
létesítési, 
használatbavételi, 
továbbá fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére, 
valamint az adatváltozás 
átvezetésére irányuló 
eljárása, valamint ezen 
eljárások 
vonatkozásában a 
tervtől való eltérés 
engedélyezése iránti 
eljárása. 

Az államhatár rendje, a 
határrend-sértések és 
határesemények 
megelőzéséhez szükséges 
feltételek megléte. 

Ha az eljárás 
határátlépéssel 
kapcsolatos vagy 
határvizek területét 
érinti.  

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

153. A hajózási hatóságnak a 
csak csónakok 
fogadására alkalmas 
kikötők elvi létesítési, 
létesítési, 
használatbavételi, 
továbbá fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére, 
valamint az adatváltozás 
átvezetésére irányuló 
eljárása, valamint ezen 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
tevékenység a felszíni 
vizek védelmére, a felszín 
alatti vizek védelmére és 
az ivóvízbázis-védelemre 
vonatkozó 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízügyi és 
vízvédelmi hatóság  

Országos vízügyi és 
vízvédelmi hatóság  

-
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eljárások 
vonatkozásában a 
tervtől való eltérés 
engedélyezése iránti 
eljárása. 

154. A hajózási hatóságnak a 
csak csónakok 
fogadására alkalmas 
kikötők elvi létesítési, 
létesítési, 
használatbavételi, 
továbbá fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére, 
valamint az adatváltozás 
átvezetésére irányuló 
eljárása, valamint ezen 
eljárások 
vonatkozásában a 
tervtől való eltérés 
engedélyezése iránti 
eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
vízgazdálkodás és 
vízvédelem 
jogszabályban 
meghatározott 
követelményei a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
érvényesülnek-e. 

A vizek medrének, 
vízjárta területeknek, 
valamint árvízvédelmi 
létesítményeknek vízi 
közlekedési célt szolgáló 
alakítása, kotrása, 
mesterséges vízterek 
létesítése esetében. 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi és 
vízvédelmi hatóság 

-

155. A hajózási hatóságnak 
az úszóműves 
rakodóhelyre, 
hajóállomásra, 
úszóműállásra, 
hajóhídra, 
veszteglőhelyre, vízi 
sportpályára és vízi 
repülőtérre vonatkozó 
létesítési, fennmaradási 
és használatba vételi 
engedélyezési eljárása, 
valamint ezen eljárások 

Az államhatár rendje, a 
határrend-sértések és 
határesemények 
megelőzéséhez szükséges 
feltételek megléte. 

Ha az eljárás 
határátlépéssel 
kapcsolatos vagy 
határvizek területét 
érinti.  

A megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-
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vonatkozásában a 
tervtől való eltérés 
engedélyezése iránti 
eljárása. 

156. A hajózási hatóságnak 
az úszóműves 
rakodóhelyre, 
hajóállomásra, 
úszóműállásra, 
hajóhídra, 
veszteglőhelyre, vízi 
sportpályára és vízi 
repülőtérre vonatkozó 
létesítési, fennmaradási 
és használatba vételi 
engedélyezési eljárása, 
valamint ezen eljárások 
vonatkozásában a 
tervtől való eltérés 
engedélyezése iránti 
eljárása. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
tevékenység a felszíni 
vizek védelmére, a felszín 
alatti vizek védelmére és 
az ivóvízbázis-védelemre 
vonatkozó 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízügyi és 
vízvédelmi hatóság 

Országos vízügyi és 
vízvédelmi hatóság 

-

157. A hajózási hatóságnak 
az úszóműves 
rakodóhelyre, 
hajóállomásra, 
úszóműállásra, 
hajóhídra, 
veszteglőhelyre, vízi 
sportpályára és vízi 
repülőtérre vonatkozó 
létesítési, fennmaradási 
és használatba vételi 
engedélyezési eljárása, 
valamint ezen eljárások 
vonatkozásában a 
tervtől való eltérés 
engedélyezése iránti 

Annak elbírálása, hogy a 
vízgazdálkodás és 
vízvédelem 
jogszabályban 
meghatározott 
követelményei a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
érvényesülnek-e. 

A vizek medrének,
vízjárta területeknek, 
valamint árvízvédelmi 
létesítményeknek vízi 
közlekedési célt szolgáló 
alakítása, kotrása, 
mesterséges vízterek 
létesítése esetében. 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -
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eljárása.
158. A hajózási hatóságnak a 

radioaktív anyag 
Magyarország vízi útjain 
történő szállításának, 
fuvarozásának 
engedélyezésére 
irányuló eljárása. 

Radioaktív anyag 
szállítása biztonsági 
feltételeinek, valamint 
annak vizsgálata 
kérdésében, hogy 
szükséges-e a szállítmány 
fokozott őrzés-
védelmének biztosítása. 

Minden esetben. Országos Rendőr-
főkapitányság 

- -

159. A hajózási hatóságnak a 
határvízen üzemelő 
hajózási létesítmények 
használatának rendjére 
vonatkozó szabályzat 
jóváhagyására irányuló 
eljárása. 

Az államhatár rendjének 
fenntarthatósága. 

Belső határon és a 
magyar-horvát 
határszakaszon lévő 
határvízen  

A városi (kerületi) 
rendőrkapitányság 

A megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

-

160. A hajózási hatóságnak a 
határvízen üzemelő 
hajózási létesítmények 
használatának rendjére 
vonatkozó szabályzat 
jóváhagyására irányuló 
eljárása. 

Az államhatár rendjének 
fenntarthatósága. 

A külső határon lévő 
határvízen.  

A határrendészeti 
kirendeltség 

A megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

-

161. Radioaktív anyag 
Magyarország vízi útjain 
történő szállításának, 
fuvarozásának 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

A vizek és víztartó 
képződmények radioaktív 
és hőszennyezés elleni 
védelmének, valamint a 
vízi környezet radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata 
kérdése. 

Minden esetben. A feladó vagy induló 
kikötő szerinti,  vízvédelmi 
hatóság 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

162. Az országos 
közforgalmú-, vám- és 
határ kikötő elvi 
létesítési, létesítési, 
használatbavételi, 
fennmaradási, 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
tevékenység 
a) a felszíni vizek 
védelmére, a felszín alatti 
vizek védelmére és  

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 

Területi vízügyi és 
vízvédelmi hatóság 

Országos vízügyi és 
vízvédelmi hatóság 

-
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rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére 
irányuló eljárásában, a 
tervtől eltérés 
engedélyezése iránti 
eljárás. 

b) az ivóvízbázis-
védelemre vonatkozó 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

szükséges.

163. Az országos 
közforgalmú-, vám- és 
határ kikötő elvi 
létesítési, létesítési, 
használatbavételi, 
fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére 
irányuló eljárásában, a 
tervtől eltérés 
engedélyezése iránti 
eljárás. 

Az államhatár rendje, a 
határrend-sértések és 
határesemények 
megelőzéséhez szükséges 
feltételek megléte. 

Ha az eljárás 
határátlépéssel 
kapcsolatos vagy 
határvizek területét 
érinti. 

A megyei (fővárosi) 
rendőr- 
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

164. Az országos 
közforgalmú-, vám- és 
határ kikötő elvi 
létesítési, létesítési, 
használatbavételi, 
fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére 
irányuló eljárásában, a 
tervtől eltérés 
engedélyezése iránti 
eljárás. 

Annak elbírálása, hogy 
biztosíthatók-e a 
vámeljárás feltételei. 

Az eljárás határvizet 
érint. 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal területileg 
illetékes megyei (fővárosi) 
adó- és vámigazgatósága 

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal 
Központi Irányítás 

-

165. Az országos Annak elbírálása, hogy a Az eljárás honvédelmi Honvédelemért felelős - 21 nap 
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közforgalmú-, vám- és 
határ kikötő elvi 
létesítési, létesítési, 
használatbavételi, 
fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére 
irányuló eljárásában, a 
tervtől eltérés 
engedélyezése iránti 
eljárás. 

Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a 
kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy 
további feltételek mellett 
biztosíthatóak-e. 

vagy katonai célú 
létesítmény működési 
vagy védőterületén 
tervezett hajózási 
létesítmény 
engedélyezésére 
irányul. 

miniszter

166. Az országos 
közforgalmú-, vám- és 
határ kikötő elvi 
létesítési, létesítési, 
használatbavételi, 
fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére 
irányuló eljárásában, a 
tervtől eltérés 
engedélyezése iránti 
eljárás. 

Az építmény elhelyezése 
megfelel-e a 
településrendezési 
követelményeknek és a 
helyi építési 
szabályzatnak. 

Minden esetben, kivéve 
a 2006. évi LIII. törvény 
6/H. § (14) bekezdése 
szerint megindított 
eljárás esetében. 

Az építési tevékenység 
helye szerinti települési, 
fővárosi kerületi 
önkormányzat jegyzője, a 
Fővárosi Önkormányzat 
által közvetlenül 
igazgatott terület 
tekintetében 
a főváros főjegyzője 

Az állami főépítészi 
hatáskörben eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal 

-

167. Az országos 
közforgalmú-, vám- és 
határ kikötő elvi 
létesítési, létesítési, 
használatbavételi, 
fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység a természet 
védelmére vonatkozó 
nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Az illetékes megyei 
kormányhivatal 

Környezetvédelemért és 
természetvédelemért 
felelős miniszter 

21 nap 
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irányuló eljárásában, a 
tervtől eltérés 
engedélyezése iránti 
eljárásban. 

168. Az országos 
közforgalmú-, vám- és 
határ kikötő elvi 
létesítési, létesítési, 
használatbavételi, 
fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére 
irányuló eljárásában, a 
tervtől eltérés 
engedélyezése iránti 
eljárásban. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység alapján 
jelentős környezeti 
hatások feltételezhetők-e. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Az illetékes megyei 
kormányhivatal 

Környezetvédelemért és 
természetvédelemért 
felelős miniszter 

21 nap 

169. Az országos 
közforgalmú-, vám- és 
határ kikötő elvi 
létesítési, létesítési, 
használatbavételi, 
fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére 
irányuló eljárásában, a 
tervtől eltérés 
engedélyezése iránti 
eljárásban. 

Közegészség- és 
járványügyekkel 
kapcsolatosan. 

Minden esetben. Az illetékes megyei 
kormányhivatal 

Egészségügyért felelős 
miniszter 

21 nap 

170. Az országos 
közforgalmú-, vám- és 
határ kikötő elvi 
létesítési, létesítési, 
használatbavételi, 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
hajózási létesítmény a 
kulturális örökség 
védelme jogszabályban 

Ha a hajózási 
létesítmény régészeti 
lelőhelyen, régészeti 
védőövezet területén, 
műemléki területen 

Az illetékes megyei 
kormányhivatal 

Kultúráért felelős miniszter -
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fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére 
irányuló eljárásában, a 
tervtől eltérés 
engedélyezése iránti 
eljárásban. 

rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

vagy külön 
jogszabályban 
meghatározott 
esetekben műemléket 
érintő módon valósul 
meg. 

171. A hajókiemelő 
berendezés elvi 
létesítési, létesítési, 
használatbavételi, 
fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére, 
adatváltozás 
átvezetésére irányuló 
eljárásában, valamint a 
tervtől eltérés 
engedélyezése iránt 
eljárásban. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység 
a) a felszíni vizek 
védelmére, a felszín alatti 
vizek védelmére és 
b) az ivóvízbázis-
védelemre vonatkozó 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízügyi és 
vízvédelmi hatóság 

Országos vízügyi és 
vízvédelmi hatóság 
 

-

172. A csak csónakok 
fogadására alkalmas 
kikötők elvi létesítési, 
létesítési, 
használatbavételi, 
fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére, 
valamint adatváltozás 
átvezetésére irányuló 
eljárásában, valamint 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység 
a) a felszíni vizek 
védelmére, a felszín alatti 
vizek védelmére és  
b) az ivóvízbázis-
védelemre vonatkozó 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízügyi és 
vízvédelmi hatóság 

Országos vízügyi és 
vízvédelmi hatóság 

-
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ezen eljárások 
vonatkozásában a 
tervtől való eltérés 
engedélyezési 
eljárásban. 

173. A csak csónakok 
fogadására alkalmas 
kikötők elvi létesítési, 
létesítési, 
használatbavételi, 
fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére, 
valamint adatváltozás 
átvezetésére irányuló 
eljárásában, valamint 
ezen eljárások 
vonatkozásában a 
tervtől való eltérés 
engedélyezési 
eljárásban. 

Annak elbírálása, hogy az 
építmény elhelyezése 
megfelel-e a 
településrendezési 
követelményeknek és a 
helyi építési 
szabályzatnak. 

Új, vízi állásnak nem 
minősülő, legalább 20 
csónak fogadására 
alkalmas csónakkikötő 
esetén. 

Az építési tevékenység 
helye szerinti települési, 
fővárosi kerületi 
önkormányzat jegyzője; a 
Fővárosi Önkormányzat 
által közvetlenül 
igazgatott terület 
tekintetében a főváros 
főjegyzője 

Az állami főépítészi 
hatáskörben eljáró fővárosi 
és megyei kormányhivatal 

-

174. A csak csónakok 
fogadására alkalmas 
kikötők elvi létesítési, 
létesítési, 
használatbavételi, 
fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére, 
valamint adatváltozás 
átvezetésére irányuló 
eljárásában, valamint 
ezen eljárások 

Az államhatár rendje, a 
határrend-sértések és 
határesemények 
megelőzéséhez szükséges 
feltételek megléte. 

Ha az eljárás 
határátlépéssel 
kapcsolatos vagy 
határvizek területét 
érinti. 

A megyei (fővárosi) 
rendőr- 
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-
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vonatkozásában a 
tervtől való eltérés 
engedélyezési 
eljárásban. 

175. A csak csónakok 
fogadására alkalmas 
kikötők elvi létesítési, 
létesítési, 
használatbavételi, 
fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő 
használati és 
megszüntetési 
engedélyezésére, 
valamint adatváltozás 
átvezetésére irányuló 
eljárásában, valamint 
ezen eljárások 
vonatkozásában a 
tervtől való eltérés 
engedélyezési 
eljárásban. 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy 
biztosíthatók-e a 
vámeljárás feltételei. 

Ha az eljárás határvizet 
érint. 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal területileg 
illetékes megyei (fővárosi) 
adó- és vámigazgatósága 

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal 
Központi Irányítás 

-

176. Úszóműves 
rakodóhelyre, 
hajóállomásra, 
úszóműállásra, 
hajóhídra, 
veszteglőhelyre, 
vízisportpályára és vízi 
repülőtérre vonatkozó 
létesítési, fennmaradási 
és használatba vételi 
engedélyezési 
eljárásaiban, valamint 
ezen eljárások 
vonatkozásában a 
tervtől eltérés 

Annak elbírálása 
kérdésében, hogy a 
tevékenység 
a) a felszíni vizek 
védelmére, a felszín alatti 
vizek védelmére és  
b) az ivóvízbázis-
védelemre vonatkozó 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízügyi és 
vízvédelmi hatóság 

Országos vízügyi és 
vízvédelmi hatóság 

-
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engedélyezési eljárás. 
177. Úszóműves 

rakodóhelyre, 
hajóállomásra, 
úszóműállásra, 
hajóhídra, 
veszteglőhelyre, vízi 
sportpályára és vízi 
repülőtérre vonatkozó 
létesítési, fennmaradási 
és használatba vételi 
engedélyezési 
eljárásaiban, valamint 
ezen eljárások 
vonatkozásában a 
tervtől eltérés 
engedélyezési eljárás. 

Az államhatár rendje, a 
határrend-sértések és 
határesemények 
megelőzéséhez szükséges 
feltételek megléte. 

Ha az eljárás 
határátlépéssel 
kapcsolatos vagy 
határvizek területét 
érinti. 

Megyei (fővárosi) rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

-

178. Úszóműves 
rakodóhelyre, 
hajóállomásra, 
úszóműállásra, 
hajóhídra, 
veszteglőhelyre, vízi 
sportpályára és vízi 
repülőtérre vonatkozó 
létesítési, fennmaradási 
és használatba vételi 
engedélyezési 
eljárásaiban, valamint 
ezen eljárások 
vonatkozásában a 
tervtől eltérés 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy 
biztosíthatóak-e a 
vámeljárás feltételei. 

Az eljárás határvizet 
érint. 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal megyei 
(fővárosi) adó- és 
vámigazgatósága 

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal 
Központi Irányítás 

-

179. Radioaktív anyag 
Magyarország vízi 
útjain történő 
szállításának, 

Radioaktív anyag 
szállítása biztonsági 
feltételeinek, valamint 
annak vizsgálata 

Minden esetben. Országos Rendőr-
főkapitányság 

- -
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fuvarozásának 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

kérdésében, hogy 
szükséges-e a szállítmány 
fokozott őrzés-
védelmének biztosítása. 

180. Radioaktív anyag 
Magyarország vízi 
útjain történő 
szállításának, 
fuvarozásának 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

Vizek és víztartó 
képződmények radioaktív 
és hőszennyezés elleni 
védelmének, valamint a 
vízi környezet radioaktív 
szennyeződése 
ellenőrzésének vizsgálata 
kérdésében. 

Minden esetben. A feladó vagy induló 
kikötő szerint területileg 
illetékes területi 
vízvédelmi hatóság 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

181. Határvízen üzemelő 
hajózási létesítmények 
használatának rendjére 
vonatkozó szabályzat 
jóváhagyására irányuló 
eljárás. 

Belső határon és a 
magyar-horvát 
határszakaszon lévő 
határvízen az államhatár 
rendje 
fenntarthatóságának 
szakkérdésében. 

Minden esetben. A hajózási létesítmény 
helye szerint illetékes 
rendőrkapitányság 

Aajózási létesítmény helye 
szerint illetékes rendőr-
főkapitányság 

-

182. Határvízen üzemelő 
hajózási létesítmények 
használatának rendjére 
vonatkozó szabályzat 
jóváhagyására irányuló 
eljárás. 

Külső határon lévő 
határvízen az államhatár 
rendje 
fenntarthatóságának 
szakkérdésében. 

Minden esetben. A hajózási létesítmény 
helye szerint illetékes 
határrendészeti 
kirendeltség 

A hajózási létesítmény 
helye szerint illetékes 
rendőr-főkapitányság 

-

183. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
engedélyezési eljárások 
esetében az 
építési, összevont, 
az engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, 
illetve fennmaradási 

A polgári célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a légi 
közlekedés biztonságára. 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
jogszabályban 
meghatározott földi 
berendezések 
jogszabályban 
meghatározott 
biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért 15 

Légiközlekedési hatóság - -
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engedélyezési eljárás. kilométer távolságon 
belül 40 méternél, 
bárhol máshol a 
beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény 
építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése, 
kizárólag helikopter- 
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 
500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén. 

184. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
engedélyezési eljárások 
esetében az építési, 
összevont, az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

Az állami célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a légi 
közlekedés biztonságára. 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
jogszabályban 
meghatározott földi 
berendezések 
jogszabályban 
meghatározott 
biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért 15 
kilométer esetén 
távolságon belül 40 
méternél, bárhol máshol 
a beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 

Katonai légügyi hatóság - -
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beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény 
építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése, 
kizárólag helikopter- 
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 
500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén. 

185. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (2) és 
(3), valamint (5) és (6) 
bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
engedélyezési eljárások 
esetében az  
építési, összevont, 
az engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

A polgári célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a légi 
közlekedés biztonságára. 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
jogszabályban 
meghatározott földi 
berendezések 
jogszabályban 
meghatározott 
biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért 15 
kilométer esetén 
távolságon belül 40 
méternél, bárhol máshol 
a beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény 
építése, 
építménymagasságot 

Légiközlekedési hatóság 
 

- -
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növelő bővítése, 
kizárólag helikopter- 
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 
500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén. 

186. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (2) és 
(3), valamint (5) és (6) 
bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
engedélyezési eljárások 
esetében az  
építési, összevont, 
az engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

Az állami célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a légi 
közlekedés biztonságára. 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
jogszabályban 
meghatározott földi 
berendezések 
jogszabályban 
meghatározott 
biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért 15 
kilométer távolságon 
belül 40 méternél, 
bárhol máshol a 
beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény 
építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése, 
kizárólag helikopter- 
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 

Katonai légügyi hatóság - -
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500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén. 

187. A 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet szerinti 
összevont telepítési 
eljárás telepítési 
hatásvizsgálati 
szakaszában az elvi 
építési 
keretengedélyezési 
eljárás esetén. 

A polgári célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a légi 
közlekedés biztonságára. 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
jogszabályban 
meghatározott földi 
berendezések 
jogszabályban 
meghatározott 
biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért 15 
kilométer távolságon 
belül 40 méternél, 
bárhol máshol a 
beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény 
építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése, 
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 
500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén. 

Légiközlekedési hatóság
 

- -
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188. A 312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet szerinti 
összevont telepítési 
eljárás telepítési 
hatásvizsgálati 
szakaszában az elvi 
építési 
keretengedélyezési 
eljárás esetén. 

Az állami célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a légi 
közlekedés biztonságára. 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
jogszabályban 
meghatározott földi 
berendezések 
jogszabályban 
meghatározott 
biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért 15 
kilométer távolságon 
belül 40 méternél, 
bárhol máshol a 
beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény 
építése, 
építménymagas- 
ságot növelő bővítése, 
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 
500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén. 

Katonai légügyi hatóság - -

189. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet szerinti 
összevont telepítési 
eljárás integrált építési 
engedélyezési 

A polgári célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
jogszabályban 
meghatározott földi 
berendezések 

Légiközlekedési hatóság - -
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szakaszában az építési 
engedélyezési eljárás és 
az országos építési 
követelményektől való 
eltérés engedélyezési 
eljárása esetén. 

vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a légi 
közlekedés biztonságára. 

jogszabályban 
meghatározott 
biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 
esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért 15 
kilométer távolságon 
belül 40 méternél, 
bárhol máshol a 
beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény 
építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése, 
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 
500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén. 

190. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet szerinti 
összevont telepítési 
eljárás integrált építési 
engedélyezési 
szakaszában az építési 
engedélyezési eljárás és 
az országos építési 
követelményektől való 
eltérés engedélyezési 

Az állami célú repülés 
biztonsága érdekében az 
építmény elhelyezése, 
magassága közvetlen és 
közvetett hatásainak 
vizsgálata a 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és a 
légiközlekedés 

A repülőtér és a repülés 
biztonságát szolgáló 
jogszabályban 
meghatározott földi 
berendezések 
jogszabályban 
meghatározott 
biztonsági övezetén 
belül létesített minden 
építmény építése 

Katonai légügyi hatóság - -
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eljárása esetén. biztonságára. esetén, a repülőtér 
telekhatárától mért 15 
kilométer távolságon 
belül 40 méternél, 
bárhol máshol a 
beépítésre szánt 
területen 100 méternél, 
beépítésre nem szánt 
területen 50 méternél 
magasabb építmény 
építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése, 
kizárólag helikopter-
leszállóhellyel 
rendelkező repülőtér 
telkének szélétől mért 
500 méteren belül 40 
méternél magasabb 
építmény építése, 
építménymagasságot 
növelő bővítése esetén. 

191. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (1) és 
(4) bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
engedélyezési eljárások 
esetében az építési, 
összevont, az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

A Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai 
biztosíthatóak-e. 

Honvédelmi és 
katonai célú 
építmény működési 
vagy védőterületén 
belüli építmény 
építése esetén. 

Légiközlekedési hatóság - -

192. A 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 1. § (2) és 

A Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 

Honvédelmi és katonai 
célú építmény működési 

Katonai légügyi hatóság - -
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(3), valamint (5) és (6) 
bekezdésében kijelölt 
építésügyi hatóság 
hatáskörébe tartozó 
engedélyezési eljárások 
esetében az építési, 
összevont, az engedély 
hatályának 
meghosszabbítási, 
használatbavételi, illetve 
fennmaradási 
engedélyezési eljárás. 

védelmi feladatai 
biztosíthatóak-e. 

vagy védőterületén 
belüli építmény építése 
esetén. 

193. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet szerinti 
összevont telepítési 
eljárás telepítési 
hatásvizsgálati 
szakaszában az  elvi 
építési 
keretengedélyezési  
eljárás esetén. 

A Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai 
biztosíthatóak-e. 

Honvédelmi és katonai 
célú építmény működési 
vagy védőterületén 
belüli építmény építése 
esetén. 

Légiközlekedési hatóság - -

194. A 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet szerinti 
összevont telepítési 
eljárás integrált építési 
engedélyezési 
szakaszában az építési 
engedélyezési eljárás és 
az országos építési 
követelményektől való 
eltérés engedélyezési 
eljárása esetén. 

A Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai 
biztosíthatóak-e. 

Honvédelmi és katonai 
célú építmény működési 
vagy védőterületén 
belüli építmény építése 
esetén. 

Polgári célú 
légiközlekedésre 
gyakorolt hatás vizsgálata 
tekintetében a 
légiközlekedési hatóság 

- -
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11. Mérésügyi ügyek 
 

 A B C D E F 
  

1. Közigazgatási hatósági 
eljárás 

Szakkérdés 
Bevonás és 

közreműködés 
feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. A pénznyerő automaták 

és játékautomaták 
hitelesítési engedélye 
kiadására irányuló eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
kérelem szerinti 
készüléktípus megfelel-
e a pénznyerő 
automatára, illetve a 
játékautomatára 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak. 

A pénznyerő automaták 
és játékautomaták 
hitelesítésének 
engedélyezése során 
minden esetben. 

Szerencsejáték Felügyelet - -

3. Pénztárgép forgalmazási 
engedélyezési eljárás. 

A kérelemmel együtt 
előterjesztett etalon 
példány a pénztárgépek 
műszaki 
követelményeiről, a 
nyugtakibocsátásra 
szolgáló pénztárgépek 
forgalmazásáról, 
használatáról és 
szervizeléséről, valamint 
a pénztárgéppel 
rögzített adatok 
adóhatóság felé történő 
szolgáltatásáról szóló 
48/2013. (XI. 15.) NGM 
rendelet 5. § (2) és (4) 
bekezdésében, valamint 
3-10. mellékletében 
meghatározott adóügyi 
és adójogi 
követelményeknek 
megfelel-e. 

A pénztárgép 
forgalmazásának 
engedélyezése során 
minden esetben. 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 

- 20 nap
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12. Műszaki biztonsági ügyek 
 

A B C D E F 

1. 
 

Közigazgatási hatósági 
eljárás 

Szakkérdés 
Bevonás és 

közreműködés 
feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. A veszélyes folyadékok és 

olvadékok 
tárolótartályainak és 
tároló létesítményeinek 
létesítési, 
használatbavételi és 
átalakítási engedélyezési 
eljárása. 

A tervezett tárolótartály 
a felszíni vizek és a 
felszín alatti vizek 
védelme 
követelményeinek a 
kérelem szerint vagy 
további feltételek 
mellett megfelel-e. 

Tárolótartály létesítése, 
használatbavétele és 
átalakítása esetén, ha a 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízvédelmi 
hatóság 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

3. A veszélyes folyadékok és 
olvadékok 
tárolótartályainak és 
tároló létesítményeinek 
létesítési, 
használatbavételi és 
átalakítási engedélyezési 
eljárása. 

A tervezett tárolótartály 
a vízbázis-védelem 
követelményeinek a 
kérelem szerint vagy 
további feltételek 
mellett megfelel-e. 

Tárolótartály létesítése, 
használatbavétele és 
átalakítása esetén, ha a 
tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -

4. A veszélyes folyadékok és 
olvadékok 
tárolótartályainak és 
tároló létesítményeinek 
létesítési, 
használatbavételi és 
átalakítási engedélyezési 
eljárása. 

A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírásoknak 
és tűztávolságoknak 
való megfelelés. 

Éghető töltet esetében 
tárolótartály létesítése, 
használatbavétele és 
átalakítása esetén, ha az 
eljárás az alábbi 
létesítményeket, 
építményeket érinti: 
polgári repülőtér, a 
metró és földalatti 
vasúti létesítmény, az 
Országház, 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve 

-
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Országgyűlési Irodaház, 
Miniszterelnökség 
létesítménye. 

5. A veszélyes folyadékok és 
olvadékok 
tárolótartályainak és 
tároló létesítményeinek 
létesítési, 
használatbavételi és 
átalakítási engedélyezési 
eljárása. 

A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírásoknak 
és tűztávolságoknak 
való megfelelés. 

A C:4 mezőtől eltérően, 
éghető töltet esetében 
tárolótartály létesítése, 
használatbavétele és 
átalakítása esetén. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

-

6. A veszélyes folyadékok és 
olvadékok 
tárolótartályainak és 
tároló létesítményeinek 
létesítési, 
használatbavételi és 
átalakítási engedélyezési 
eljárása. 

A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírásoknak 
és tűztávolságoknak 
való megfelelés. 

Éghető töltetű 
nyomástartó 
berendezés létesítése, 
használatbavétele és 
átalakítása esetén, ha az 
eljárás az alábbi 
létesítményeket, 
építményeket érinti: 
polgári repülőtér, a 
metró és földalatti 
vasúti létesítmény, az 
Országház, 
Országgyűlési Irodaház, 
Miniszterelnökség 
létesítménye. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve  

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve  

-

7. A veszélyes folyadékok és 
olvadékok 
tárolótartályainak és 
tároló létesítményeinek 
létesítési, 
használatbavételi és 
átalakítási engedélyezési 
eljárása. 

A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírásoknak 
és tűztávolságoknak 
való megfelelés. 

A C:4 mezőtől eltérően, 
éghető töltetű 
nyomástartó 
berendezés létesítése, 
használatbavétele és 
átalakítása esetén. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

-

8. A nyomástartó 
berendezések létesítési, 
használatbavételi, 

Minden esetben annak 
elbírálása, hogy a 
tervezett nyomástartó 

Veszélyes töltetű 
nyomástartó 
berendezés létesítése, 

Területi vízvédelmi 
hatóság 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-
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átalakítási és 
megszüntetési 
engedélyezési eljárása. 

berendezés a felszíni 
vizek és a felszín alatti 
vizek védelme 
követelményeinek a 
kérelem szerint vagy 
további feltételek 
mellett megfelel-e. 

használatbavétele, 
átalakítása és 
megszüntetése esetén, 
ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

9. A nyomástartó 
berendezések létesítési, 
használatbavételi, 
átalakítási és 
megszüntetési 
engedélyezési eljárása. 

Minden esetben annak 
elbírálása kérdésében, 
hogy a tervezett 
nyomástartó 
berendezés  a vízbázis-
védelem 
követelményeinek a 
kérelem szerint vagy 
további feltételek 
mellett megfelel-e. 

Veszélyes töltetű 
nyomástartó 
berendezés létesítése, 
használatbavétele, 
átalakítása és 
megszüntetése esetén, 
ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi hatóság -

10. A veszélyes folyadékok 
vagy olvadékok 
tárolótartályainak, tároló-
létesítményeinek műszaki 
biztonsági 
követelményeiről, 
hatósági felügyeletéről 
szóló 1/2016. (I. 5.) NGM 
rendelet szerinti 
létesítési, üzembe 
helyezési eljárás. 

A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírásoknak 
és tűztávolságoknak 
való megfelelés. 

Éghető töltet esetében 
tárolótartály létesítése 
és üzembe helyezése 
esetén. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

-

11. A nyomástartó 
berendezések, a töltő 
berendezések, a 

A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírásoknak 
és tűztávolságoknak 

Éghető töltetű 
nyomástartó 
berendezés létesítése, 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

-
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kisteljesítményű sűrített 
gáztöltő berendezések 
műszaki-biztonsági 
hatósági felügyeletéről és 
az autógáz tartályok 
időszakos ellenőrzéséről 
szóló 2/2016. (I. 5.) NGM 
rendelet szerinti létesítési, 
üzembevételi, átalakítást 
követő új létesítésieljárás. 

való megfelelés. üzembevétele, 
átalakítását követően új 
létesítési eljárás esetén. 

12. A távhőszolgáltatásról 
szóló 2005. évi XVIII. 
törvény 
végrehajtásáról szóló 
157/2005. (VIII. 15.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 
157/2005. (VIII. 15.) Korm. 
rendelet] szerinti 
vezetékjog engedélyezési 
eljárás. 

Annak vizsgálata, hogy a 
közút területének nem 
közlekedési célú 
igénybevétele, valamint 
a létesítmény a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett – a 
közúti forgalom 
biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására, a 
közútkezelő fenntartási, 
üzemeltetési 
feladatainak ellátására, a 
közút állagára gyakorolt 
hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

A fővárosi kerületi 
önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi 
közút területén, az alatt 
vagy felett, valamint a 
közutak külterületi 
szakaszán a közút 
tengelyétől számított 50 
méteren belül tervezett 
távhővezeték 
nyomvonalának vagy 
biztonsági övezetének 
kijelölése esetén, ha a 
kérelmező a 
közútkezelői 
hozzájárulás 
megtagadását vagy a 
hozzájárulásban előírt 
feltételeket sérelmesnek 
tartja. 

Fővárosi önkormányzat 
főjegyzője 

- -

13. A 157/2005. (VIII. 15.) 
Korm. rendelet szerinti 
vezetékjog engedélyezési 
eljárás. 

Az építmény 
elhelyezkedésének, 
magasságának, 
jellegének közvetlen és 
közvetett hatása a 
polgári célú légi 
közlekedésre, a földi 

Távhővezeték 
nyomvonala, biztonsági 
övezete magyarországi 
repülőtértől, fel- és 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 4 kilométeren 

Légiközlekedési hatóság - -
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telepítésű berendezések 
működésére és a polgári 
célú légi közlekedés 
biztonságára. 

belüli kijelölése esetén.

14. A 157/2005. (VIII. 15.) 
Korm. rendelet szerinti 
vezetékjog engedélyezési 
eljárás. 

Az építmény 
elhelyezkedésének, 
magasságának, 
jellegének közvetlen és 
közvetett hatása az 
állami célú 
légiközlekedésre, a földi 
telepítésű berendezések 
működésére és az állami 
célú légiközlekedés 
biztonságára. 

Távhővezeték 
nyomvonala, biztonsági 
övezete magyarországi 
repülőtértől, fel- és 
leszállóhelytől, 
rádiónavigációs ponttól 
számított 4 kilométeren 
belüli kijelölése esetén. 

Katonai légügyi hatóság - -

15. A 157/2005. (VIII. 15.) 
Korm. rendelet szerinti 
vezetékjog engedélyezési 
eljárás. 

A vezeték megvalósítása 
a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Minden eljárásban. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

-

16. A veszélyes folyadékok és 
olvadékok 
tárolótartályainak és 
tároló létesítményeinek 
létesítési, 
használatbavételi és 
átalakítási engedélyezési 
eljárása honvédelmi 
létesítmény területén. 

A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírásoknak 
és tűztávolságoknak 
való megfelelés. 

Éghető töltet esetében 
tárolótartály létesítése, 
használatbavétele és 
átalakítása esetén. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap

17. A veszélyes folyadékok és 
olvadékok 
tárolótartályainak és 
tároló létesítményeinek 
létesítési, 

A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírásoknak 
és tűztávolságoknak 
való megfelelés. 

Éghető töltetű 
nyomástartó 
berendezés létesítése, 
használatbavétele és 
átalakítása esetén. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap
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használatbavételi és 
átalakítási engedélyezési 
eljárása honvédelmi  
létesítmény területén. 
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13. Népegészségügyi ügyek 
 

A B C D E F 
1. 

Közigazgatási hatósági 
eljárás Szakkérdés 

Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. Természetes fürdővízzé 

nyilvánítási eljárás. 
Az államhatár 
rendjének 
fenntarthatósága. 

A belső határon és a 
magyar-horvát 
határszakaszon lévő 
határvízen. 

Rendőrkapitányság Rendőr-főkapitányság -

3. Természetes fürdővízzé 
nyilvánítási eljárás. 

Az államhatár 
rendjének 
fenntarthatósága. 

A külső határon lévő 
határvízen. 

Határrendészeti 
kirendeltség 

Rendőr-főkapitányság -

4. Természetes fürdővízzé 
nyilvánítási eljárás. 

A vízterületen nem tilos-
e fürdeni, milyen 
feltételek esetén szabad 
fürdeni, a vízterületen 
történő fürdés nem 
veszélyezteti-e a hajók 
közlekedését. 

Dunai, tiszai, balatoni, 
valamint Velencei-tavi 
fürdőhely esetén. 

Vízirendészeti 
rendőrkapitányság 

Rendőr-főkapitányság -

5. Természetes fürdővízzé 
nyilvánítási eljárás. 

A természetes vizek 
minőségének védelme 
érdekében a vizek 
állapota, valamint a 
lehetséges 
szennyezések 
megállapítása. 

Minden esetben. Területi vízvédelmi 
hatóság 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

6. Fürdőhely kijelölésére 
irányuló eljárás. 

Az államhatár rendjének 
fenntarthatósága. 

Belső határszakaszon 
és a magyar-horvát 
határszakaszon lévő 
határvízen. 

Rendőrkapitányság Rendőr-főkapitányság -

7. Fürdőhely kijelölésére 
irányuló eljárás. 

Az államhatár rendjének 
fenntarthatósága.  

A külső határon lévő 
határvízen. 

Határrendészeti 
kirendeltség 

Rendőr-főkapitányság -

8. Fürdőhely kijelölésére 
irányuló eljárás. 

A vízterületen nem tilos-
e fürdeni, milyen 
feltételek esetén szabad 

Dunai, tiszai, valamint 
balatoni fürdőhely 
esetén. 

Vízirendészeti 
rendőrkapitányság 

Rendőr-főkapitányság -
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fürdeni, a vízterületen 
történő fürdés nem 
veszélyezteti-e a hajók 
közlekedését. 

9. Fürdőhely kijelölésére 
irányuló eljárás. 

A természetes vizek 
minőségének védelme 
érdekében a vizek 
állapota, valamint a 
lehetséges 
szennyezések 
megállapítása. 

Minden esetben. Területi vízvédelmi 
hatóság  

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

10. Fürdővízprofil 
megállapítására, 
felülvizsgálatára és 
frissítésére irányuló, 
valamint a vízminőség 
romlása esetén 
lefolytatott eljárás. 

A természetes vizek 
minőségének védelme 
érdekében a vizek 
állapota, valamint a 
lehetséges 
szennyezések 
megállapítása. 

Minden esetben. Területi vízvédelmi 
hatóság  

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

11. Természetes vizek 
minőségének védelme 
érdekében lefolytatott 
eljárás. 

A természetes vizek 
minőségének védelme 
érdekében a vizek 
állapota, valamint a 
lehetséges 
szennyezések 
megállapítása. 

Minden esetben. Területi vízvédelmi 
hatóság  

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

12. A biocid termék nemzeti 
engedélyezési 
eljárásában. 

Biocid termék és 
hatóanyaga, valamint a 
nem hatóanyag 
anyagainak a nem cél 
élő szervezetekre 
gyakorolt 
ökotoxikológiai 
hatásának vizsgálata, 
továbbá az anyagok 
környezeti sorsának és 
viselkedésének 
vizsgálata. 

A biocid termékek 
forgalmazásáról és 
felhasználásáról szóló, 
2012. május 22-i 
528/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet (a 
továbbiakban: 
528/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet) szerint 
lefolytatott 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

- -
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eljárásokban.
13. A biocid termék 

egyszerűsített 
engedélyezési eljárása. 

Biocid termék és 
hatóanyaga, valamint a 
nem hatóanyag 
anyagainak a nem cél 
élő szervezetekre 
gyakorolt 
ökotoxikológiai 
hatásának vizsgálata, 
továbbá az anyagok 
környezeti sorsának és 
viselkedésének 
vizsgálata. 

Az 528/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet szerint 
lefolytatott 
eljárásokban. 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

- -

14. A biocid termék kölcsönös 
elismerési eljárása. 

Biocid termék és 
hatóanyaga, valamint a 
nem hatóanyag 
anyagainak a nem cél 
élő szervezetekre 
gyakorolt 
ökotoxikológiai 
hatásának vizsgálata, 
továbbá az anyagok 
környezeti sorsának és 
viselkedésének 
vizsgálata. 

Az 528/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet szerint 
lefolytatott 
eljárásokban. 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

- -

15. A biocid termék 
engedélyének 
visszavonására, 
felülvizsgálatára és kis 
vagy nagy mértékű 
módosítására irányuló 
eljárás. 

Biocid termék és 
hatóanyaga, valamint a 
nem hatóanyag 
anyagainak a nem cél 
élő szervezetekre 
gyakorolt 
ökotoxikológiai 
hatásának vizsgálata, 
továbbá az anyagok 
környezeti sorsának és 
viselkedésének 
vizsgálata. 

Az 528/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet szerint 
lefolytatott 
eljárásokban. 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

- -
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16. A biocid termék vagy 
biocid termékben való 
felhasználásra szánt 
hatóanyag kutatás-
fejlesztési feladatokhoz 
kapcsolódó eljárásban 
történő engedélyezése. 

Biocid termék és 
hatóanyaga, valamint a 
nem hatóanyag 
anyagainak a nem cél 
élő szervezetekre 
gyakorolt 
ökotoxikológiai 
hatásának vizsgálata, 
továbbá az anyagok 
környezeti sorsának és 
viselkedésének 
vizsgálata. 

Az 528/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi 
rendelet szerint 
lefolytatott 
eljárásokban. 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

- -

17. Természetes fürdővízzé 
nyilvánítási eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
fürdővíz használatának 
engedélyezése során a 
Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai 
biztosíthatóak-e. 

Dunai és tiszai fürdőhely 
esetén. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap

18. Fürdőhely kijelölésére 
irányuló eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
fürdőhely kijelölése 
során a Magyar 
Honvédség nemzeti és 
szövetségi védelmi 
feladatai biztosíthatóak-
e. 

Dunai és tiszai fürdőhely 
esetén. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap
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14. Nyugdíjbiztosítási ügyek 
 

A B C D E F 

1.
 

Közigazgatási hatósági 
eljárás 

Szakkérdés 
Bevonás és 

közreműködés 
feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. A nyugdíjfolyósító szerv 

vagy a központi 
nyugdíjbiztosítási szerv 
hatáskörébe tartozó 
ellátások megállapítása, 
felülvizsgálata és a 
hozzátartozói 
nyugellátások feléledése. 

Az egészségi állapot. Nyugdíjfolyósító szerv 
vagy a központi 
nyugdíjbiztosítási szerv 
hatáskörébe tartozó 
ellátások megállapítása, 
felülvizsgálata és a 
hozzátartozói 
nyugellátások 
feléledésének 
megállapítása iránti 
eljárásban, ha 
a) az ellátás 
megállapítását vagy a 
hozzátartozói 
nyugellátás feléledését 
az igénylő megváltozott 
munkaképességre 
hivatkozva kérelmezi, 
vagy megváltozott 
munkaképességre 
tekintettel megállapított 
ellátást, illetve erre 
tekintettel feléledt 
hozzátartozói 
nyugellátást vizsgálnak 
felül, és 
b) a rehabilitációs 
szakértői szerv vagy 
jogelődjének hatályos 
határozata, szakhatósági 
állásfoglalása vagy 

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalnak a 
kérelmező, illetve az 
ellátásban részesülő 
lakóhelye, tartózkodási 
helye szerint illetékes, 
orvosszakértői szervként 
kijelölt járási (fővárosi 
kerületi) hivatala 

- 30 nap
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szakvéleménye nem 
állapítja meg, hogy az 
igénylő, illetve – 
felülvizsgálat esetén – 
az ellátásban részesülő 
személy egészségi 
állapota legfeljebb 50 
százalékos. 
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15. Szociális ügyek 
 

 A B C D E F
1. 

 Közigazgatási 
hatósági eljárás 

Szakkérdés 
Bevonás és 

közreműködés 
feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. A szociális, 

gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi 
szolgáltatók, 
intézmények és 
hálózatok hatósági 
nyilvántartásba (e 
táblázat 
alkalmazása során 
a továbbiakban: 
szolgáltatói 
nyilvántartás) 
történő 
bejegyzésre 
vonatkozó 
hatósági eljárások. 

Támogatott lakhatás 
esetén az ellátás 
helyére, fejlesztő 
foglalkoztatás esetén a 
foglalkoztatási helyre, 
egyéb esetben az 
engedélyesre vonatkozó 
létesítési, használati és 
üzemeltetési tűzvédelmi 
előírások érvényesítése. 

Nappali szociális 
ellátásnak, bentlakásos 
szociális intézményi 
ellátásnak, – a szociális 
igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 75. § 
(5) bekezdés c) pontja 
szerinti lakhatási 
szolgáltatást biztosító 
ingatlan esetében, 
valamint olyan ingatlan 
esetében, amelyben az 
Szt. 75. § (1) bekezdés d) 
pontja szerinti 
szolgáltatásokat az 
engedélyes maga 
nyújtja – támogatott 
lakhatásnak, fejlesztő 
foglalkoztatásnak, Biztos 
Kezdet Gyerekháznak, 
bölcsődei ellátásnak, 
napközbeni 
gyermekfelügyelet- 
nek, alternatív 
napközbeni ellátásnak, 
gyermekek átmeneti 
otthonának, családok 
átmeneti otthonának, 
gyermekotthonnak és 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

- Időszakos 
férőhelybőví- 
tés esetén és 
kizárólag 
menekültként el 
nem ismert, 
kísérő nélküli 
kiskorúakat ellátó 
gyermekotthon 
esetén 5 
munkanap. 
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utógondozó otthonnak 
a szolgáltatói 
nyilvántartásba történő 
bejegyzése esetén, 
kivéve 
a) a munkahelyi 
bölcsődét és a családi 
bölcsődét, ha egy 
lakásban egy 
engedélyes kerül 
kialakításra, és a 
gondozott gyermekek 
száma a saját, 
napközbeni ellátást 
máshol igénybe nem 
vevő gyermekeket és az 
időszakos 
gyermekfelügyelet 
keretében ellátott 
gyermekeket is 
beleszámítva sem 
haladja meg a hét főt, 
b) a napközbeni 
gyermekfelügyelet, ha 
kizárólag a gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 
44/B. § (3) bekezdés d) 
pontja szerinti 
szolgáltatást nyújt, vagy 
ha egy lakásban egy 
engedélyes kerül 
kialakításra, és a 
gondozott gyermekek 
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száma a saját, 
napközbeni ellátást 
máshol igénybe nem 
vevő gyermekeket és az 
időszakos 
gyermekfelügyelet 
keretében ellátott 
gyermekeket is 
beleszámítva sem 
haladja meg a hét főt, 
c) ha a kérelmet olyan 
ingatlanban működő 
engedélyes (lakhatási 
szolgáltatást biztosító 
ingatlan, foglalkoztatási 
hely) bejegyzése iránt 
nyújtották be, amelyben 
korábban is szolgáltató 
működött, a korábbi 
engedélyes törlése a 
bejegyzés iránti kérelem 
benyújtását megelőző 
három hónapon belül 
vált végrehajthatóvá, a 
korábbi engedélyest 
(lakhatási szolgáltatást 
biztosító ingatlant, 
foglalkoztatási helyet) 
nem e szakkérdések 
miatt törölték a 
szolgáltatói 
nyilvántartásból, és az 
eljárás során nem jut a 
működést engedélyező 
szerv tudomására olyan 
adat, amely a feltételek 
teljesítését kétségessé 
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teszi, és
d) a külső férőhelyeket, 
a félutas házat, az 
ellátottak számára 
nyitva álló egyéb 
helyiséget, és a Gyvt. 
44/B. § (3) bekezdés d) 
pontja szerinti helyet. 

3. Adatmódosítás a 
szolgáltatói 
nyilvántartás- 
ban. 

A változással 
összefüggésben az 
engedélyesre vonatkozó 
létesítési, használati és 
üzemeltetési tűzvédelmi 
előírások érvényesítése. 

Nappali szociális 
ellátással, bentlakásos 
szociális intézményi 
ellátással, bölcsődével, 
mini bölcsődével, 
gyermekek átmeneti 
otthonával, családok 
átmeneti otthonával és 
utógondozó otthonnal 
kapcsolatos 
adatmódosítási 
eljárásban, ha 
a) az engedélyes címe 
megváltozik, a 
közterület 
átnevezéséből, 
átszámozásából adódó 
címváltozás kivételével, 
b) a szolgáltatásba az 
engedélyes 
elhelyezésére korábban 
nem szolgáló épületet 
(épületrészt) kívánnak 
bevonni,  
c) az adatmódosítás 
célja valamely e sor 
szerinti szolgáltatás 
bejegyzése, és az ehhez 
kapcsolódó 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

- Időszakos 
férőhelybőví- 
tés esetén 5 
munkanap 
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követelményeket 
korábban nem 
vizsgálták meg, vagy 
d) ha a férőhelyszám – 
ide nem értve a külső 
férőhelyeket – egy éven 
belül öt százalékot 
meghaladó mértékben 
emelkedik, 
kivéve, ha a 2. sor a 
szakhatóság bevonását 
kizárja. 

4. Adatmódosítás a 
szolgáltatói 
nyilvántartás- 
ban. 

A változással 
összefüggésben az 
engedélyesre vonatkozó 
létesítési, használati és 
üzemeltetési tűzvédelmi 
előírások érvényesítése. 

Fejlesztő 
foglalkoztatással 
kapcsolatos 
adatmódosítási 
eljárásban, ha az 
adatmódosítás célja 
foglalkoztatási hely 
bejegyzése, kivéve, ha a 
2. sor a szakhatóság 
bevonását kizárja. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

- -

5. Adatmódosítás a 
szolgáltatói 
nyilvántartás- 
ban. 

A változással 
összefüggésben az 
ellátás helyére 
vonatkozó létesítési, 
használati és 
üzemeltetési tűzvédelmi 
előírások érvényesítése. 

Támogatott lakhatással 
kapcsolatos 
adatmódosítási 
eljárásban, ha az 
adatmódosítás célja 
a) az Szt. 75. § (5) 
bekezdés c) pontja 
szerinti lakhatási 
szolgáltatást biztosító 
ingatlan bejegyzése, 
b) az ingatlan működési 
formájának az Szt. 75. § 
(5) bekezdés c) pontja 
szerinti működési 
formára történő 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

- -
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módosítása, vagy
c) olyan ingatlan 
bejegyzése, amelyben 
az Szt. 75. § (1) bekezdés 
d) pontja szerinti 
szolgáltatásokat a 
támogatott lakhatást 
nyújtó engedélyes 
maga kívánja nyújtani, 
kivéve, ha a 2. sor a 
szakhatóság bevonását 
kizárja. 

6. Adatmódosítás a 
szolgáltatói 
nyilvántartás- 
ban. 

A változással 
összefüggésben az 
engedélyesre vonatkozó 
létesítési, használati és 
üzemeltetési tűzvédelmi 
előírások érvényesítése. 

Munkahelyi 
bölcsődével, családi 
bölcsődével, 
napközbeni 
gyermekfelügyelettel – 
kivéve a kizárólag a 
Gyvt. 44/B. § (3) 
bekezdés d) pontja 
szerinti szolgáltatást 
nyújtó engedélyest – és 
a Biztos Kezdet 
Gyerekházzal 
kapcsolatos 
adatmódosítási 
eljárásban, ha 
a) az engedélyes címe 
megváltozik, a 
közterület 
átnevezéséből, 
átszámozásából adódó 
címváltozás kivételével, 
b) a szolgáltatásba az 
engedélyes 
elhelyezésére korábban 
nem szolgáló épületet 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

- -
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(épületrészt) kívánnak 
bevonni, ide nem értve 
a Gyvt. 44/B. § (3) 
bekezdés d) pontja 
szerinti épületet 
(épületrészt), vagy 
c) az adatmódosítás 
célja valamely e sor 
szerinti szolgáltatás 
bejegyzése, és az ehhez 
kapcsolódó 
követelményeket 
korábban nem 
vizsgálták meg, 
kivéve, ha a 2. sor a 
szakhatóság bevonását 
kizárja. 

7. Adatmódosítás a 
szolgáltatói 
nyilvántartás- 
ban. 

A változással 
összefüggésben az 
engedélyesre vonatkozó 
létesítési, használati és 
üzemeltetési tűzvédelmi 
előírások érvényesítése. 

Gyermekotthonnal 
kapcsolatos 
adatmódosítási 
eljárásban, ha 
a) az engedélyes címe 
megváltozik, a 
közterület 
átnevezéséből, 
átszámozásából adódó 
címváltozás kivételével, 
b) a szolgáltatásba az 
engedélyes 
elhelyezésére korábban 
nem szolgáló épületet 
(épületrészt) kívánnak 
bevonni,  
c) az adatmódosítás 
célja valamely e sor 
szerinti szolgáltatás 
bejegyzése, és az ehhez 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

- Kizárólag 
menekültként el 
nem ismert, 
kísérő nélküli 
kiskorúakat ellátó 
gyermekotthon 
és az ideiglenes 
befogadó 
férőhellyel 
kapcsolatos 
adatmódosítási 
eljárás esetén 5 
munkanap 
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kapcsolódó 
követelményeket 
korábban nem 
vizsgálták meg, 
d) a férőhelyszám 
emelkedik, vagy 
e) ideiglenes befogadó 
férőhelyet alakítanak ki, 
kivéve, ha a 2. sor a 
szakhatóság bevonását 
kizárja. 

8. Adatmódosítás a 
szolgáltatói 
nyilvántartás- 
ban. 

Az engedélyesre 
vonatkozó létesítési, 
használati és 
üzemeltetési tűzvédelmi 
előírások érvényesítése. 

Ha
a) a tűzvédelmi 
szakhatóság 
szakhatósági 
állásfoglalása miatt a 
szolgáltatói 
nyilvántartásba történő 
bejegyzés ideiglenes 
hatályú, és a fenntartó 
az ideiglenes hatályú 
bejegyzés határozatlan 
vagy határozott idejű 
bejegyzésre történő 
módosítását, illetve 
hatályának 
meghosszabbítását kéri, 
vagy 
b) a fenntartó a 
tűzvédelmi szakhatóság 
által meghatározott 
egyedi szakhatósági 
előírás, feltétel 
módosítását vagy 
törlését kéri. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

- Időszakos 
férőhelybőví- 
tés, kizárólag 
menekültként el 
nem ismert, 
kísérő nélküli 
kiskorúakat ellátó 
gyermekotthon 
és az ideiglenes 
befogadó 
férőhellyel 
kapcsolatos 
adatmódosítási 
eljárás esetén 5 
munkanap. 

9. Bejegyzés a 
szolgáltatói 

A szociális 
szolgáltatások és a 

A szolgáltatói 
nyilvántartásba történő 

A szociális- és 
nyugdíjpolitikáért felelős 

- 50 nap



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 232. szám

 
39317

nyilvántartásba. gyermekjóléti 
szolgáltató 
tevékenységek területi 
lefedettségét 
figyelembe vevő 
finanszírozási 
rendszerbe történő 
befogadás. 

bejegyzés során, ha a 
fenntartó az 
engedélyest 
költségvetési 
támogatással kívánja 
működtetni, és ehhez az 
Szt., illetve a Gyvt. a 
szociális szolgáltatások 
és a gyermekjóléti 
szolgáltató 
tevékenységek területi 
lefedettségét 
figyelembe vevő 
finanszírozási 
rendszerbe történő 
befogadást előírja, 
kivéve, ha a kérelmező 
nem állami fenntartó a 
szervezeti formája 
alapján a tárgyévi 
költségvetésről szóló 
törvény szerint nem 
jogosult költségvetési 
támogatásra. 

miniszter 

10. Adatmódosítás a 
szolgáltatói 
nyilvántartás- 
ban. 

A szociális 
szolgáltatások és a 
gyermekjóléti 
szolgáltató 
tevékenységek területi 
lefedettségét 
figyelembe vevő 
finanszírozási 
rendszerbe történő 
befogadás. 

Adatmódosítási 
eljárásban, ha az 
adatmódosítás célja 
befogadás, kivéve, ha a 
kérelmező nem állami 
fenntartó a szervezeti 
formája alapján a 
tárgyévi költségvetésről 
szóló törvény szerint 
nem jogosult 
költségvetési 
támogatásra. 

A szociális- és 
nyugdíjpolitikáért felelős 
miniszter 

- 50 nap
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16. Vízügyi és vízvédelemi ügyek 
 

 A B C D E F

1. 
 

Közigazgatási 
hatósági eljárás Szakkérdés Bevonás és 

közreműködés feltétele 
Elsőfokon eljáró 

szakhatóság 
Másodfokon eljáró 

szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. Elvi vízjogi 

engedélyezési 
eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
vízgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet [a továbbiakban: 
72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet ] 2. melléklete 
szerinti tevékenységek és 
létesítmények esetében 
feltételezhető-e jelentős 
környezeti hatás. 

Ha a vízimunka, 
vízhasználat vagy 
vízilétesítmény nem 
környezeti hatásvizsgálat 
vagy nem egységes 
környezethasználati 
engedély köteles, és a 
hatóság korábbi 
eljárásban nem vizsgálta a 
kérdést. 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap

3. Elvi vízjogi 
engedélyezési 
eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
természetvédelem 
jogszabályban 
meghatározott 
követelményei a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
érvényesülnek-e. 

Ha külterület, belterületen 
országos jelentőségű 
védett természeti terület, 
Natura 2000 terület, 
barlang felszíni 
védőövezete vagy egyedi 
tájérték közvetlenül 
érintett. 

Megyei kormányhivatal 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap

4. Elvi vízjogi 
engedélyezési 
eljárás. 

Erdő igénybevétel 
engedélyezhetőségé- 
nek vizsgálata. 

Ha a vízimunka, 
vízilétesítmény 
megvalósítása erdő 
igénybevételével jár. 

Megyei kormányhivatal 
erdészeti hatósági 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

-

5. Vízjogi létesítési, 
üzemeltetési, 
fennmaradási és 
megszüntetési 
engedélyezési 
eljárások. 

A vizek minőségét és 
egészségkárosítás nélküli 
fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát 
befolyásoló körülmények, 
tényezők fennállásának 
elbírálása. 

Ivóvízkivételre nem 
hasznosítható és 
ivóvízbázisnak ki nem 
jelölhető felszíni és felszín 
alatti vízből való egyedi 
vízkivétel esetében. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) 
hivatala 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

-
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6. Vízjogi létesítési, 
üzemeltetési, 
fennmaradási és 
megszüntetési 
engedélyezési 
eljárások. 

A vizek minőségét és 
egészségkárosítás nélküli 
fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát 
befolyásoló körülmények, 
tényezők fennállásának 
elbírálása. 

Ivóvízkivétel, vízellátás, 
szennyvízelvezetés, 
szennyvíztisztítás vagy 
fürdők vízilétesítményei 
esetében. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

-

7. Vízjogi létesítési, 
üzemeltetési, 
fennmaradási és 
megszüntetési 
engedélyezési 
eljárások. 

A vizek minőségét és 
egészségkárosítás nélküli 
fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát 
befolyásoló körülmények, 
tényezők fennállásának 
elbírálása. 

A legalább 1000 m3/nap 
kapacitású vagy 5000 
főnél nagyobb állandó 
népességet ellátó, 
valamint az egy járás 
határán átnyúló 
ivóvízellátó rendszerek 
esetében. 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

Az országos tisztifőorvos -

8. Vízjogi létesítési, 
üzemeltetési, 
fennmaradási és 
megszüntetési 
engedélyezési 
eljárások. 

A vizek minőségét és 
egészségkárosítás nélküli 
fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát 
befolyásoló körülmények, 
tényezők fennállásának 
elbírálása. 

A gázveszélyes 
vízkészletet igénybe vevő 
vízilétesítmény esetében. 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

Az országos tisztifőorvos -

9. Vízjogi létesítési, 
üzemeltetési, 
fennmaradási és 
megszüntetési 
engedélyezési 
eljárások. 

Annak elbírálása, hogy a 
72/1996. (V. 22.) Korm. 
rendelet 2. melléklete 
szerinti tevékenységek és 
létesítmények esetében 
feltételezhető-e jelentős 
környezeti hatás, valamint 
érintenek-e szennyezett 
területet, a felszín alatti 
vizek védelméről szóló 
219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet szerinti 
kármentesítési 
monitoring esetében 
megfelelnek-e a 

Ha a vízimunka, 
vízhasználat vagy 
vízilétesítmény nem 
környezeti hatásvizsgálat 
vagy nem egységes 
környezethasználati 
engedély köteles, és a 
hatóság korábbi 
eljárásban nem vizsgálta a 
kérdést. 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap
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határozatban előírt 
követelményeknek. 

10. Vízjogi létesítési, 
üzemeltetési, 
fennmaradási és 
megszüntetési 
engedélyezési 
eljárások. 

Annak elbírálása, hogy a 
természetvédelem 
jogszabályban 
meghatározott 
követelményei a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
érvényesülnek-e. 

Ha külterület, belterületen 
országos jelentőségű 
védett természeti terület, 
Natura 2000 terület, 
barlang felszíni 
védőövezete vagy egyedi 
tájérték közvetlenül 
érintett. 

Megyei kormányhivatal 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap

11. Vízjogi létesítési, 
üzemeltetési, 
fennmaradási és 
megszüntetési 
engedélyezési 
eljárások. 

A termőföld minőségi 
védelme és a 
növényvédelem 
követelményeinek való 
megfelelés kérdésében. 

Ha a tevékenység a 
termőföldre hatást 
gyakorol. 

Megyei kormányhivatal 
talajvédelmi igazgatási 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

-

12. Vízjogi létesítési, 
üzemeltetési, 
fennmaradási és 
megszüntetési 
engedélyezési 
eljárások. 

Erdő igénybevétel 
engedélyezhetőségé- 
nek vizsgálata. 

Ha a vízimunka, 
vízilétesítmény 
megvalósítása erdő 
igénybevételével jár. 

Megyei kormányhivatal 
erdészeti hatósági 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

-

13. Vízjogi létesítési, 
üzemeltetési, 
fennmaradási és 
megszüntetési 
engedélyezési 
eljárások. 

A kérelem szerinti 
tevékenység megfelel-e a 
halgazdálkodásról és a hal 
védelméről szóló 
jogszabályokban 
meghatározott, a 
haltermelésre és a 
haltermelési 
létesítményekre, a 
halászatra, illetve a 
horgászatra vonatkozó 
előírásoknak. 

Ha a kérelemmel érintett 
vízilétesítmény halászati, 
horgászati, illetve 
haltermelési hasznosítási 
célt szolgál, vagy azon 
halászati, horgászati, 
illetve haltermelési 
hasznosítási cél 
megvalósítását tervezik, 
ideértve a vízilétesítmény 
halastó funkcióval történő 
üzemeltetését is. 

Megyei kormányhivatal 
halgazdálkodási 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

-

14. Vízjogi létesítési, 
üzemeltetési, 

A hajózsilip méretei 
tekintetében a jogszabályi 

A duzzasztással 
szabályozott víziúton, 

Hajózási feladatkörében 
országos illetékességgel 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

-
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fennmaradási és 
megszüntetési 
engedélyezési 
eljárások. 

követelményeknek, a 
tervezett, felújított vagy 
átalakított hajózsilipnek 
és tartozékainak a 
zavartalan és biztonságos 
hajóforgalom 
lebonyolítására való 
alkalmasságának, továbbá 
a nemzetközi 
gyakorlatnak való 
megfelelőség 
szakkérdése. 

vízlépcsőnél a víziút 
osztálya szerinti méretű 
úszólétesítmények, illetve 
azok tolt kötelékének 
áthaladását biztosító 
hajózsilip és a hozzá 
tartozó létesítmények 
esetében. 

eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. Vízjogi létesítési, 
üzemeltetési, 
fennmaradási és 
megszüntetési 
engedélyezési 
eljárások. 

A kitermelt ásványi 
nyersanyag mennyisége, 
fajtája, a felhasználás, 
hasznosítás módjának 
meghatározása, az 
ásványvagyon-védelmi 
szempontok 
érvényesítése, valamint a 
bányajáradék-fizetési 
kötelezettség 
megállapítása. 

A halastavakkal, 
horgásztavakkal, jóléti 
tavakkal, víztározókkal 
vagy holtágakkal 
kapcsolatos tevékenység, 
ha a kialakítás ásványi 
nyersanyag kitermeléssel 
jár. 

Megyei kormányhivatal 
bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat 

-

16. Vízjogi létesítési, 
üzemeltetési, 
fennmaradási és 
megszüntetési 
engedélyezési 
eljárások. 

A kitermelt ásványi 
nyersanyag mennyisége, 
fajtája, a felhasználás, 
hasznosítás módjának 
meghatározása, az 
ásványvagyon-védelmi 
szempontok 
érvényesítése, valamint a 
bányajáradék-fizetési 
kötelezettség 
megállapítása. 

A vizek medrének 
vízgazdálkodási célt 
szolgáló alakítása, kotrása, 
mesterséges vízterek vagy 
tározók létesítése 
esetében. 

Megyei kormányhivatal 
bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat 

-

17. Vízjogi létesítési, 
üzemeltetési, 
fennmaradási és 

A fúróberendezés 
alkalmassága, a kút 
kiképzés műszaki-

A geotermikus energia 
kinyerése felszín alatti víz 
kitermelését igényli. 

Megyei kormányhivatal 
bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró járási 

Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat 

-
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megszüntetési 
engedélyezési 
eljárások. 

biztonsági feltételeknek 
való megfelelősége, a 
bányajáradék-fizetési, a 
bányafelügyelet felé 
történő adatszolgáltatási 
kötelezettség, valamint a 
víz-kitermelés 
szénhidrogén 
ásványvagyonra 
vonatkozó hatásának 
megállapítása. 

hivatala 

18. Vízjogi létesítési, 
üzemeltetési, 
fennmaradási és 
megszüntetési 
engedélyezési 
eljárások. 

A fúróberendezés 
alkalmassága, a kút 
kiképzés műszaki-
biztonsági feltételeknek 
való megfelelősége, 
valamint a víz-kitermelés 
szénhidrogén 
ásványvagyonra 
vonatkozó hatásának 
szakkérdése. 

Az 500 méternél 
mélyebben elhelyezkedő 
mélységi vizek felszínre 
hozatala esetében. 

Megyei kormányhivatal 
bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat 

-

19. Az üzemelő és 
távlati vízbázisok 
védelme 
érdekében történő 
védőterület, 
védősáv 
kijelölésére 
irányuló eljárás, 
továbbá a 
vízbázisok, a távlati 
vízbázisok, 
valamint az 
ivóvízellátást 
szolgáló 
vízilétesítmé- 
nyek védelméről 

A vizek minőségét és 
egészségkárosítás nélküli 
fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát 
befolyásoló körülmények, 
tényezők fennállásának 
elbírálása. 

Minden esetben. Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal  

Az országos tisztifőorvos -
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szóló 123/1997. 
(VII. 18.) Korm. 
rendelet [a 
továbbiakban: 
123/1997. (VII. 18.) 
Korm. 
rendelet]alapján 
folytatott egyedi 
vizsgálati eljárás. 

20. Az üzemelő és 
távlati vízbázisok 
védelme 
érdekében történő 
védőterület, 
védősáv 
kijelölésére 
irányuló eljárás, 
továbbá a 
123/1997. (VII. 18.) 
Korm. rendelet 
alapján folytatott 
egyedi vizsgálati 
eljárás. 

A termőföld minőségi 
védelme és a 
növényvédelem 
követelményeinek való 
megfelelés. 

Minden esetben. Megyei kormányhivatal 
talajvédelmi igazgatási 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

-

21. Az elhanyagolt 
műveken 
(szennyvízrend- 
szer, nem 
közművel 
összegyűjtött 
háztartási 
szennyvíz 
tárolására, illetve 
begyűjtésére 
alkalmazott eszköz, 
szennyvízelve- 
zető mű) rovar- 
illetve 

A környezet-egészségügyi 
szabályoknak való 
megfelelés, így különösen 
az egészségkárosító 
kockázatok és esetleges 
hatások felmérése, a 
fertőző betegségek 
terjedésének 
megakadályozása, a 
rovar- és rágcsálóirtás, a 
veszélyes 
készítményekkel végzett 
tevékenység vizsgálata, a 
nem közművel 

Minden esetben. Főváros és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) 
hivatala 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

-
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rágcsálóirtás, 
valamint 
elhanyagolt 
műveken veszélyes 
készítményekkel 
végzett 
tevékenység 
vizsgálata tárgyban 
indult eljárás. 

összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel kapcsolatos 
közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású 
követelmények 
érvényesítése. 

22. Kármentesítési 
eljárás. 

A tevékenység, 
vízilétesítmény 
folyamatban lévő 
kármentesítésre gyakorolt 
hatásának vizsgálata. 

Ha a vízimunkával, 
vízhasználattal vagy 
vízilétesítménnyel érintett 
területen kármentesítési 
eljárás van folyamatban. 

Megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap

23. Hajóút kitűzési 
tervének 
engedélyezése, és 
hajóút kitűzésére 
irányuló eljárás. 

A víziközlekedés 
biztonsága, hajózási 
érdekek érvényre 
juttatása, jogszabályban 
meghatározott 
követelményeinek való 
megfelelés kérdésében. 

Víziút esetében. Hajózási feladatkörében 
országos illetékességgel 
eljáró Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

-

24. A házi ivóvízigény 
kielégítésére 
irányuló 
vízilétesítmény 
vagy vízhasználat 
engedélyezési 
eljárás, ideértve a 
víztisztítási 
feladatokat ellátó 
vízilétesítmény 
engedélyezését is. 

Az ivóvízkivétel és az 
ivóvízellátás során az 
ivóvíz minőségi 
követelményeinek 
teljesülése és 
egészségkárosítás nélküli 
fogyaszthatóság 
biztosítottsága. 

Minden esetben. Főváros és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
járási (fővárosi kerületi) 
hivatala 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

-
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17. Honvédelmi ügyek 
 

 A B C D E F 

1. Közigazgatási 
hatósági eljárás Szakkérdés 

Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. A 31/2014. (II. 12.) 

Korm. rendelet szerinti 
sajátos építmény 
építésügyi 
eljárásaiban, a bontási 
engedélyezési eljárás 
kivételével. 

A Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a 
kérelemben foglaltak 
szerinti esetben vagy 
további feltételek 
mellett biztosíthatóak-e. 

Haditechnikai eszközök 
kivitelével, 
behozatalával, 
transzferjével és 
tranzitjával, 
haditechnikai 
szolgáltatások 
nyújtásával és 
igénybevételével 
összefüggő 
kereskedelmi 
tevékenység. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

Nincs 21 nap
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18. Földügyi igazgatási eljárások  
 

 A B C D E F 

1. Közigazgatási 
hatósági eljárás Szakkérdés 

Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

Első fokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. Újrahasznosítási 

eljárás. 
Annak elbírálása, hogy 
az újrahasznosítás 
megfelel-e az 
ivóvízbázis védelmére 
vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek, 
valamint a vizek 
lefolyására, az árvíz és a 
jég levonulására 
vonatkozó 
követelményeknek. 

Ha az ingatlan-
nyilvántartás szerint a 
földrészletre a Vgtv. 27. 
§-ában meghatározott 
jog került bejegyzésre, 
vagy jogi jelleg került 
feljegyzésre. 

Vízügyi feladatkörében 
eljáró megyei (fővárosi) 
katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

-

3. Termőföld végleges 
más célú 
hasznosítására 
vonatkozó 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
más célú hasznosítás 
megfelel-e az 
ivóvízbázis védelmére 
vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek, 
valamint a vizek 
lefolyására, az árvíz és a 
jég levonulására 
vonatkozó 
követelményeknek. 

Ha az ingatlan-
nyilvántartás szerint a 
földrészletre a Vgtv. 27. 
§-ában meghatározott 
jog került bejegyzésre, 
vagy jogi jelleg került 
feljegyzésre. 

Vízügyi feladatkörében 
eljáró megyei (fővárosi) 
katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

-

4. Termőföld végleges 
más célú 
hasznosítására 
vonatkozó 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
végleges más célú 
hasznosítás a helyi 
önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 

Ha a termőföld az 
ingatlan-nyilvántartás 
szerint helyi jelentőségű 
védett természeti 
területen található. 

Települési önkormányzat 
jegyzője, fővárosban a 
főjegyző 

- -
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szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

5. A termőföld időleges 
más célú 
hasznosítására 
vonatkozó 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy 
az időleges más célú 
hasznosítás megfelel-e 
az ivóvízbázis 
védelmére vonatkozó 
jogszabályi 
követelményeknek, 
valamint a vizek 
lefolyására, az árvíz és a 
jég levonulására 
vonatkozó 
követelményeknek. 

Ha az ingatlan-
nyilvántartás szerint a 
földrészletre a Vgtv. 27. 
§-ában meghatározott 
jog került bejegyzésre, 
vagy jogi jelleg került 
feljegyzésre. 

Vízügyi feladatkörében 
eljáró megyei (fővárosi) 
katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

-

6. A termőföld időleges 
más célú 
hasznosítására 
vonatkozó 
engedélyezési eljárás. 

Annak elbírálása, hogy 
az időleges más célú 
hasznosítás a helyi 
önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a termőföld az 
ingatlan-nyilvántartás 
szerint helyi jelentőségű 
védett természeti 
területen található. 

Települési önkormányzat 
jegyzője, fővárosban a 
főjegyző 

- 21 nap

7. A termőföld engedély 
nélküli más célú 
hasznosítása miatt 
indult eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
más célú hasznosítás 
vagy az eredeti állapot 
helyreállítása a helyi 
önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek 
megfelel-e. 

Ha a termőföld az 
ingatlan-nyilvántartás 
szerint helyi jelentőségű 
védett természeti 
területen található. 

Települési önkormányzat 
jegyzője, fővárosban a 
főjegyző 

- 21 nap
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8. Az ingatlanügyi 
hatóságnak a 
termőföld védelméről 
szóló törvényben 
meghatározott 
újrahasznosítási 
eljárása. 

Kulturális 
örökségvédelmi 
szakkérdés annak 
elbírálása, hogy az 
újrahasznosítás a 
kulturális örökség 
védelme jogszabályban 
rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha az újrahasznosítást 
olyan földrészleten 
valósítják meg, 
amelynek helyrajzi 
száma a nyilvántartott 
vagy védetté 
nyilvánított régészeti 
lelőhelyeket, régészeti 
védőövezeteket, 
műemléki területeket, 
nyilvántartott műemléki 
értékeket és 
műemlékeket 
tartalmazó kulturális 
örökségvédelmi 
hatósági 
nyilvántartásban 
szerepel. 

A kulturális örökség 
védelméért felelős 
miniszter 

- -

9. Termőföld végleges 
más célú 
hasznosítására 
vonatkozó 
engedélyezési eljárás. 

Kulturális 
örökségvédelmi 
szakkérdés annak 
elbírálása, hogy a más 
célú hasznosítás a 
kulturális örökség 
védelme jogszabályban 
rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a más célú 
hasznosítást olyan 
földrészleten tervezik 
megvalósítani, 
amelynek helyrajzi 
száma a nyilvántartott 
régészeti lelőhelyeket, 
régészeti 
védőövezeteket, 
műemléki területeket, 
nyilvántartott műemléki 
értékeket és 
műemlékeket 
tartalmazó kulturális 
örökségvédelmi 
hatósági 
nyilvántartásban 
szerepel. 

A kulturális örökség 
védelméért felelős 
miniszter 

- -

10. A termőföld időleges Kulturális Ha a más célú A kulturális örökség - -



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 232. szám

 
39329

más célú 
hasznosítására 
vonatkozó 
engedélyezési eljárás. 

örökségvédelmi 
szakkérdés annak 
elbírálása, hogy a más 
célú hasznosítás a 
kulturális örökség 
védelme jogszabályban 
rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

hasznosítást olyan 
földrészleten tervezik 
megvalósítani, 
amelynek helyrajzi 
száma a nyilvántartott 
régészeti lelőhelyeket, 
régészeti 
védőövezeteket, 
műemléki területeket, 
nyilvántartott műemléki 
értékeket és 
műemlékeket 
tartalmazó kulturális 
örökségvédelmi 
hatósági 
nyilvántartásban 
szerepel. 

védelméért felelős 
miniszter 

11. A termőföld engedély 
nélküli más célú 
hasznosítása miatt 
indult eljárás. 

Kulturális 
örökségvédelmi 
szakkérdés: annak 
elbírálása, hogy a más 
célú hasznosítás vagy az 
eredeti állapot 
helyreállítása a kulturális 
örökség védelme 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek 
megfelel-e. 

Ha a más célú 
hasznosítást olyan 
földrészleten 
valósították meg, 
amelynek helyrajzi 
száma a nyilvántartott 
régészeti lelőhelyeket, 
régészeti 
védőövezeteket, 
műemléki területeket, 
nyilvántartott műemléki 
értékeket és 
műemlékeket 
tartalmazó kulturális 
örökségvédelmi 
hatósági 
nyilvántartásban 
szerepel. 

A kulturális örökség 
védelméért felelős 
miniszter 

- -

12. Telekalakítási eljárás. Annak elbírálása, hogy a 
telekalakítás megfelel-e 

Telekcsoport 
újraosztása, telek 

A telekalakítás helye szerint 
illetékes települési, fővárosi 

- -
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a településrendezési 
követelményeknek és a 
helyi építési 
szabályzatnak. 

megosztása, telkek 
egyesítése és telekhatár 
rendezése esetén, 
kivéve termőföldek 
birtokösszevonási céllal 
történő telekalakítását 
50 hektárig, azzal a 
feltétellel, hogy a 
kialakítandó 
földrészletek területe 
nem lehet kisebb a 
változás előtti 
területnél, ide nem értve 
a táblán belüli 
megközelítés céljából 
kialakítandó utakat. 

kerületi önkormányzat 
jegyzője,  
a Fővárosi Önkormányzat 
által közvetlenül igazgatott 
terület tekintetében a 
fővárosi főjegyző 

13. Telekalakítási eljárás. Annak elbírálása, hogy a 
telekalakítás a helyi 
önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a telekalakítás olyan 
ingatlant érint, amelyre 
az ingatlan-
nyilvántartásban – jogi 
jellegként – helyi 
jelentőségű védett 
természeti terület, 
természetvédelmi 
terület, természeti 
emlék jogi jelleg ténye 
van feljegyezve. 

Települési önkormányzat 
jegyzője, fővárosban a 
főjegyző 

- 21 nap
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19. Egyéb ügyek 
 

A B C D E F
1. 

 Közigazgatási 
hatósági eljárás Szakkérdés 

Bevonás és 
közreműködés 

feltétele 

Elsőfokon eljáró 
szakhatóság 

Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

Állásfoglalás 
beszerzésének 

határideje 
2. Zenés, táncos 

rendezvény 
engedélyezése. 

A higiénés és 
egészségvédelmi, az 
ivóvíz minőségi, a 
települési hulladékkal és 
nem közművel 
összegyűjtött háztartási 
szennyvízzel 
kapcsolatos 
közegészségügyi, 
járványügyi 
vonatkozású 
követelmények, 
valamint a kémiai 
biztonságra és a 
dohányzóhelyek 
kijelölésére vonatkozó 
jogszabályi előírások 
érvényesítésével 
kapcsolatos szakkérdés. 

Minden esetben. Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

-

3. Zenés, táncos 
rendezvény 
engedélyezése. 

Az általános érvényű 
kötelező építésügyi 
előírásoknak, a helyi 
építési szabályzatnak 
és a szabályozási 
terveknek való 
megfelelés. 

Meglévő építményt 
érintő zenés, táncos 
rendezvények esetében, 
kivéve, ha ugyanerre a 
rendeltetésre 
vonatkozóan az 
engedély iránti kérelem 
benyújtását megelőző 6 
hónapon belül 
használatbavételi vagy 
fennmaradási engedély 
kiadására kerül sor. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal építésügyi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

Építésügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

-
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4. Zenés, táncos 
rendezvény 
engedélyezése. 

Az általános érvényű 
kötelező építésügyi 
előírásoknak, a helyi 
építési szabályzatnak és 
a szabályozási terveknek 
való megfelelés. 

Meglévő építményt 
érintő zenés, táncos 
rendezvények esetében, 
kivéve, ha ugyanerre a 
rendeltetésre 
vonatkozóan az 
engedély iránti kérelem 
benyújtását megelőző 6 
hónapon belül 
használatbavételi vagy 
fennmaradási engedély 
kiadására kerül sor. 

A sajátos építményfajta 
szerinti építésügyi hatóság 
(megyeszékhely szerinti 
járási hivatal, Pest 
megyében: Budapest) 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

-

5. Zenés, táncos 
rendezvény 
engedélyezése. 

Az általános érvényű 
kötelező építésügyi 
előírásoknak, a helyi 
építési szabályzatnak és 
a szabályozási terveknek 
való megfelelés. 

Meglévő építményt 
érintő zenés, táncos 
rendezvények esetében, 
kivéve, ha ugyanerre a 
rendeltetésre 
vonatkozóan az 
engedély iránti kérelem 
benyújtását megelőző 6 
hónapon belül 
használatbavételi vagy 
fennmaradási engedély 
kiadására kerül sor. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal kulturális 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

-

6. Zenés, táncos 
rendezvény 
engedélyezése. 

A jogszabályban előírt 
tűzvédelmi 
követelmények 
érvényesítése. 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv területi szerve 

-

7. Zenés, táncos 
rendezvény 
engedélyezése. 

A tevékenység 
közbiztonságra 
gyakorolt hatása, a 
személy- és 
vagyonbiztonság. 

Minden esetben. Városi (kerületi) 
rendőrkapitányság 

Megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság 

-

8. Vízi rendezvény 
engedélyezési eljárása. 

A rendezvény nem 
korlátozza-e 
indokolatlanul vagy 
indokolatlan mértékben 

Minden esetben. közlekedési hatósági 
hatáskörében eljáró 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

-
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a polgári célú vízi 
közlekedést, illetve a 
hajózási létesítmények 
működését. 

9. Létfontosságú 
rendszer és 
létesítmény kijelölése 
és a kijelölés 
visszavonása. 

A nemzeti létfontosságú 
rendszerelemmé 
történő kijelölésre, 
valamint a kijelölés 
visszavonására 
vonatkozó eljárás során 
a létfontosságú 
rendszerek és 
létesítmények 
azonosításáról, 
kijelöléséről és 
védelméről szóló 2012. 
évi CLXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 
65/2013. (III. 8.) Korm. 
rendelet 1. mellékletében 
meghatározott 
horizontális kritériumok 
fennállása, illetve 
teljesülése. 

Minden esetben, 
kivéve ha kijelölő 
hatóságként a 
hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv jár el. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv területi szerve 

21 nap

10. Temetkezési 
szolgáltató 
(telephely) 
engedélyezése. 

A fertőző betegségek és 
a járványok megelőzése 
érdekében szükséges 
járványügyi 
intézkedésekről szóló 
NM rendeletben foglalt 
szabályok betartásának 
ellenőrzése. 

Holttest előkészítés és 
hűtés esetén. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatal 

Népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

-

11. Az egységes 
elektronikuskártyakib
ocsátására történő 
feljogosítás 
tárgyában 

A kártyakibocsátás sérti-
e Magyarország 
nemzetbiztonsági 
érdekét. 

Minden eljárásban. Alkotmányvédelmi Hivatal - 30 nap



39334 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 232. szám
 

lefolytatott 
közigazgatási 
hatósági eljárás. 

12. Megyei rendőr-
főkapitányságnak 
a korlátozott 
nyitvatartási időben 
működő 
határátkelőhely 
nyitvatartási időn 
kívüli 
igénybevételének, 
valamint 
a korlátozott 
forgalmú 
határátkelőhely- 
nek a forgalmi 
jellegtől eltérő eseti 
igénybevételének 
engedélyezésére 
irányuló, nem az 
Európai Unió 
tagállamával közös 
határszakaszon lévő 
határátkelőhelyet 
érintő eljárása. 

Biztosítottak-e a 
vámeljárás feltételei. 

Minden esetben. Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal területileg 
illetékes megyei (fővárosi) 
adó- és vámigazgatósága és 
a Repülőtéri Igazgatósága 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Központi 
Irányítása 

-

13. A megyei rendőr-
főkapitányságnak, 
illetve a Repülőtéri 
Rendőr 
Igazgatóságnak a 
nem európai uniós 
tagállammal közös 
határszakaszon 
létesítendő 
ideiglenes 
határátkelőhely 

Biztosítottak-e a 
vámeljárás feltételei. 

Minden esetben. Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal területileg 
illetékes adó- és 
vámigazgatósága, és a 
Repülőtéri Igazgatósága 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Központi 
Irányítása 

-
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megnyitására 
irányuló, valamint az 
Európai Unión 
kívülről érkező vagy 
az Európai Unión 
kívülre induló légi 
jármű esetén 
ideiglenes 
határátkelőhely 
repülőtéren történő 
megnyitására 
irányuló eljárása. 

14. A megyei rendőr-
főkapitányság által a 
határvízen történő 
közlekedés 
engedélyezésével 
kapcsolatos eljárás. 

Biztosítottak-e a 
vámeljárás feltételei. 

Minden esetben. Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal területileg 
illetékes megyei (fővárosi) 
adó- és vámigazgatósága 

- -

15. A pirotechnikai 
tevékenység 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
pirotechnikai termék 
felhasználása a 
természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Pirotechnikai termék 
védett természeti 
területen való 
felhasználásának 
engedélyezése. 

A megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
feladatkörében eljáró 
megyeszékhely szerinti 
járási hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap
 

16. A pirotechnikai 
tevékenység 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

- Tűzvédelmi 
szempontból a 
védőterület 
meghatározása 
- A védőterületen belül 
található létesítmények 
és más veszélyforrások 
vizsgálata 

Minden esetben
a pirotechnikai termék 
felhasználásának, 
forgalmazásának és 
tárolásának 
engedélyezési 
eljárásában. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv központi szerve 

8 nap
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- A tűz jelzéséhez és 
oltásához szükséges 
eszközök meglétének 
vizsgálata 
- A felhasználók 
tűzvédelmi 
szakvizsgájának 
ellenőrzése. 

17. A pirotechnikai 
tevékenység 
engedélyezésére 
irányuló eljárás. 

- Tűzvédelmi 
szempontból a 
védőterület 
meghatározása 
- A védőterületen belül 
található létesítmények 
és más veszélyforrások 
vizsgálata 
- A tűz jelzéséhez és 
oltásához szükséges 
eszközök meglétének 
vizsgálata 
- A felhasználók 
tűzvédelmi 
szakvizsgájának 
ellenőrzése. 

Minden esetben
a pirotechnikai termék 
gyártásának, 
megsemmisítésének, 
kiállításának, 
forgalomba 
hozatalának, valamint a 
vizsgálatának 
engedélyezési 
eljárásában. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv
központi szerve 

-
 

18. Veszélyes katonai 
objektum 
üzemeltetési 
engedélyezési 
eljárása. 

A veszélyes katonai 
objektumokkal 
kapcsolatos hatósági 
eljárás rendjéről szóló 
95/2006. (IV. 18.) Korm. 
rendelet 6. melléklet 1. 
pont 1.3. alpontjában 
meghatározott 
szakkérdés vizsgálata. 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
veszélyes katonai 
objektum telephelye 
szerinti területi szerve 

- -

19. Partvédelmi vagy 
vízvédelmi 
rendeltetésű erdő 
esetén. 

Partvédelmi 
rendeltetésű erdőnél a 
tevékenység, a 
beruházás vagy a terv a 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi 
hatóság 

-
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vizek kártételei elleni 
védekezés 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

20. Partvédelmi vagy 
vízvédelmi 
rendeltetésű erdő 
esetén. 

Vízvédelmi rendeltetésű 
erdőnél a tevékenység, 
a beruházás vagy a terv 
a vízvédelem 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízvédelmi 
hatóság  

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

21. Halgazdálkodási terv 
jóváhagyására, a 
jóváhagyott 
halgazdálkodási terv 
módosításának 
jóváhagyására, 
valamint a 
halgazdálkodási terv 
hivatalból történő 
módosítására irányuló 
eljárás. 

A felszíni víztest 
állapotának védelme, 
továbbá a jó állapot, a jó 
ökológiai állapot, illetve 
potenciál és jó kémiai 
állapot elérése 
érdekében a 
halgazdálkodási 
tevékenységgel járó 
terhelés és beavatkozás 
vízminőségi és 
mennyiségi hatásainak 
vizsgálata, a környezeti 
célkitűzéseknek való 
megfelelés megítélése, 
a monitoring 
tevékenység feltételei 
meglétének vizsgálata. 

Vízvédelmi 
szempontból minden 
esetben, vízügyi 
szempontból 
vízilétesítmény 
érintettsége esetén. 

Területi vízvédelmi 
hatóság  

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

22. Halgazdálkodási terv A vizek kártételei elleni Vízvédelmi Területi vízügyi vízügyi Országos vízügyi -



39338 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 232. szám
 

jóváhagyására, a 
jóváhagyott 
halgazdálkodási terv 
módosításának 
jóváhagyására, 
valamint a 
halgazdálkodási terv 
hivatalból történő 
módosítására irányuló 
eljárás. 

védekezés 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek 
történő megfelelés 
vizsgálata. 

szempontból minden 
esetben, vízügyi 
szempontból 
vízilétesítmény 
érintettsége esetén. 

hatóság hatóság

23. A szennyvíz és 
szennyvíziszap 
mezőgazdasági 
felhasználásának 
engedélyezése és az 
engedély 
meghosszabbítása 
iránti eljárásban, 
továbbá a nem 
mezőgazdasági 
eredetű nem 
veszélyes hulladék 
mezőgazdasági 
felhasználásának 
engedélyezési és az 
engedély 
meghosszabbítása 
iránti eljárás. 

A talajvédelmi tervnek 
és a tervezett 
tevékenységnek a 
felszín alatti vizek 
minősége védelme 
jogszabályi 
követelményeinek való 
megfelelés vizsgálata. 

Minden esetben. Területi vízvédelmi 
hatóság  

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

24. A hígtrágya 
nitrátérzékeny 
területen történő 
mezőgazdasági 
felhasználásával 
kapcsolatos 
ellenőrzési eljárás. 

A felszín alatti vizek 
minősége védelme 
jogszabályi 
követelményeinek való 
megfelelés vizsgálata. 

Minden esetben. Területi vízvédelmi 
hatóság  

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

25. Magyar Nemzeti Bank 
értékpapírelőállítás-

Az értékpapírok 
előállításáról szóló 

Minden esetben. Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat 

- -
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engedélyezési eljárása. szabályzatában 
meghatározott formai, 
minőségi és 
okmányvédelmi 
előírások minimum 
biztonsági 
követelményeinek 
teljesülése. 

26. Magyar Nemzeti Bank 
értékpapírelőállítás-
engedélyezési eljárása. 

Az értékpapír 
előállítására vonatkozó 
engedély iránti 
kérelemben szereplő új 
értékpapír, illetve az 
utánnyomott értékpapír 
mintapéldányainak, 
valamint az azok 
előállítása során 
alkalmazott 
okmányvédelmi 
elemeket pontosan leíró 
védelmi terv egymásnak 
történő maradéktalan 
megfelelésének 
megállapítása. 

Minden esetben. Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat 

- -

27. A megyei rendőr-
főkapitányságnak, 
illetve a Repülőtéri 
Rendőr 
Igazgatóságnak a 
nem európai uniós 
tagállammal közös 
határszakaszon 
létesítendő ideiglenes 
határátkelőhely 
megnyitására 
irányuló, valamint az 
Európai Unión kívülről 

A hajózás biztonsága 
érvényesülésének 
biztosíthatósága. 

Ha az ideiglenes 
határátkelőhely 
megnyitása kikötőt vagy 
víziutat érint. 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -
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érkező vagy az 
Európai Unión kívülre 
induló légi jármű 
esetén ideiglenes 
határátkelőhely 
repülőtéren történő 
megnyitására 
irányuló eljárása. 

28. A megyei rendőr-
főkapitányságnak, 
illetve a Repülőtéri 
Rendőr 
Igazgatóságnak a 
nem európai uniós 
tagállammal közös 
határszakaszon 
létesítendő ideiglenes 
határátkelőhely 
megnyitására 
irányuló, valamint az 
Európai Unión kívülről 
érkező vagy az 
Európai Unión kívülre 
induló légi jármű 
esetén ideiglenes 
határátkelőhely 
repülőtéren történő 
megnyitására 
irányuló eljárása. 

A polgári célú 
légiközlekedés 
biztonsági 
követelményeinek való 
megfelelés. 

Az ideiglenes 
határátkelőhely 
repülőtéren történő 
megnyitása esetén. 

Közlekedésért felelős 
miniszter 

- -

29. A megyei rendőr-
főkapitányságnak, 
illetve a Repülőtéri 
Rendőr 
Igazgatóságnak a 
nem európai uniós 
tagállammal közös 
határszakaszon 

Az állami célú 
légiközlekedés 
biztonsági 
követelményeinek való 
megfelelés. 

Az ideiglenes 
határátkelőhely 
repülőtéren történő 
megnyitása esetén. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- -
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létesítendő ideiglenes 
határátkelőhely 
megnyitására 
irányuló, valamint az 
Európai Unión kívülről 
érkező vagy az 
Európai Unión kívülre 
induló légi jármű 
esetén ideiglenes 
határátkelőhely 
repülőtéren történő 
megnyitására 
irányuló eljárása. 

30. Budapest Főváros 
Kormányhivatalá- 
nak a 273/2004/EK 
európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 3. 
cikk (2) 
bekezdésében, illetve 
a 111/2005/EK 
tanácsi rendelet 6. 
cikk (1) 
bekezdésében 
hivatkozott 
jegyzékekben 
szereplő anyagok (a 
továbbiakban: 
kábítószer-prekurzor) 
birtoklására, 
forgalomba 
hozatalára, illetve 
azok behozatalával, 
kivitelével vagy 
kereskedelmi 
közvetítésével 
kapcsolatos 

A kábítószer-
prekurzorok 
eltérítésének 
megakadályozását 
szolgáló tárolási, 
őrzésvédelmi feltételek 
és a nyilvántartási 
dokumentációk 
előírása, illetve ezen 
feltételek vizsgálata. 

Minden esetben. Országos Rendőr-
főkapitányság 

- -



39342 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 232. szám
 

tevékenységre 
vonatkozó engedély 
kiadására irányuló 
eljárása. 

31. Budapest Főváros 
Kormányhivatalá- 
nak a közbiztonságra 
különösen veszélyes 
eszközök 
behozatalának 
engedélyezésével 
kapcsolatos eljárása. 

A kérelemben 
megjelölt, 
közbiztonságra 
különösen veszélyes 
eszköz, annak 
behozatali céljára 
figyelemmel 
közbiztonsági 
kockázatot jelent-e. 

Minden esetben. Országos Rendőr-
főkapitányság 

- -

32. A világörökségi 
területen működő, 
szeszes italt kimérő, 
árusító kereskedelmi, 
illetve vendéglátó 
üzlet 24 és 6 óra 
közötti nyitva 
tartásának jegyzői 
engedélyezése, 
valamint a kiadott 
jegyzői engedély 
felülvizsgálatára 
irányuló eljárás. 

A vendéglátó üzlet 24 
és 6 óra közötti nyitva 
tartásának a 
közbiztonságra 
gyakorolt hatása, a 
személy- és 
vagyonbiztonsággal 
összefüggő kockázati 
tényezők értékelése, 
továbbá az üzlet 
működésével 
összefüggésben 
elkövetett jogellenes 
cselekmények 
megismétlődése 
veszélyének értékelése. 

Minden esetben. Az üzlet működési helye 
szerint illetékes városi 
(kerületi) 
rendőrkapitányság 

Megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság 

-

33. A sírhelynek 
hamvasztáshoz 
szükséges 
megnyitására 
vonatkozó 
engedélyezési eljárás. 

A rendkívüli 
halálesethez 
kapcsolódó nyomozási 
feladatok a 
hamvasztást követően 
biztosíthatóak-e. 

Jogszabályban 
meghatározott 
rendkívüli halálesetkor 
és az eltemetéstől 
számított 25 éven 
belül. 

Városi (kerületi) 
rendőrkapitányság 

Megyei (fővárosi) 
rendőr-főkapitányság 

-

34. A szociális hatóság 
szociális 

A foglalkoztatás 
helyszínére vonatkozó 

Ha a foglalkoztatás 
helyszíne polgári 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 

-
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foglalkoztatás 
engedélyezése iránti 
eljárás. 

létesítési, használati és 
üzemeltetési 
tűzvédelmi előírások, 
továbbá, ha a kérelem 
a foglalkoztatni kívánt 
személyek számának az 
eredeti engedélyben 
meghatározott 
létszámot meghaladó 
felemelésére irányul, az 
e változásból eredő 
létesítési tűzvédelmi 
előírások 
érvényesülése. 

repülőteret, metró és 
földalatti vasúti 
létesítményt, az 
Országház, 
Országgyűlési 
Irodaház, 
Miniszterelnökség 
létesítményét érinti. 

területi szerve szerv központi szerve

35. A szociális hatóság 
szociális foglalkoztatás 
engedélyezése iránti 
eljárás. 

A foglalkoztatás 
helyszínére vonatkozó 
létesítési, használati és 
üzemeltetési tűzvédelmi 
előírások, továbbá, ha a 
kérelem a foglalkoztatni 
kívánt személyek 
számának az eredeti 
engedélyben 
meghatározott 
létszámot meghaladó 
felemelésére irányul, az 
e változásból eredő 
létesítési tűzvédelmi 
előírások érvényesülése. 

A 34. sortól eltérő 
esetben. 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv területi szerve 

-

36. A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
elektronikus hírközlési 
nyomvonalas, 
nyomvonal jellegű 
építményekkel és 
egyéb műtárgyakkal 
kapcsolatos eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység és az 
építmény a felszín alatti 
vizek védelmére 
vonatkozó 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízvédelmi hatóság Országos vízvédelmi 
hatóság 

-
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feltételek mellett 
megfelel-e. 

37. A Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
elektronikus hírközlési 
nyomvonalas, 
nyomvonal jellegű 
építményekkel és 
egyéb műtárgyakkal 
kapcsolatos eljárása. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység és az 
építmény a vizek 
lefolyására, az árvíz és a 
jég levonulására 
vonatkozó 
követelményeknek 
megfelel-e. 

Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély vagy egységes 
környezethasználati 
engedély nem 
szükséges. 

Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi 
hatóság 

-

38. A telepengedély, 
illetve a telep 
létesítésének 
bejelentése alapján 
gyakorolható egyes 
termelő és egyes 
szolgáltató 
tevékenységekről, 
valamint a 
telepengedélyezés 
rendjéről és a 
bejelentés 
szabályairól szóló 
57/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet [a 
továbbiakban: 
57/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet] 
szerinti 
telepengedély-
köteles 
tevékenységekkel 
kapcsolatos eljárás. 

A telep a tűzvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Az alábbi 
tevékenységek 
végzése esetén: 
1. egyéb gumitermék 
gyártása, 
2. festék, 
bevonóanyag 
gyártása, 
3. gumiabroncs, 
gumitömlő gyártása, 
kivéve gumiabroncs 
újrafutózása, felújítása, 
4. kőolaj-feldolgozás, 
5. máshová nem sorolt 
egyéb vegyi termék 
gyártása, 
6. mezőgazdasági 
vegyi termék gyártása, 
raktározása, tárolása, 
7. műanyag 
építőanyag gyártása, 
8. műanyag lap, 
lemez, fólia, cső, profil 
gyártása, 
9. műtrágya, 
nitrogénvegyület 
gyártása, raktározása, 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv területi szerve 

-
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tárolása,
10. papírgyártás, 
11. ragasztószer- 
gyártás, 
12. tapétagyártás, 
13. tisztítószer 
gyártása, 
14. szintetikus kaucsuk 
alapanyag gyártása, 
15. vegyi szál gyártása. 

39. Az 57/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet 
szerinti 
telepengedély-
köteles 
tevékenységekkel 
kapcsolatos eljárás. 

A vizek védelme 
érdekében megfelelő 
műszaki védelmet 
alkalmaznak-e és a 
tevékenységből 
eredően a vizeket érő 
terhelés alatta marad-e 
a vizek védelmére 
vonatkozó 
határértékeknek. 

Minden esetben. Területi vízvédelmi 
hatóság 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

40. Az 57/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet 
szerinti 
telepengedély-
köteles 
tevékenységekkel 
kapcsolatos eljárás. 

Ivóvízbázisok 
érintettsége esetén 
megfelel-e az 
ivóvízbázis védelmi 
előírásoknak. 

Minden esetben. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi 
hatóság 

-

41. Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási 
Hivatal gördülő 
fejlesztési terv 
jóváhagyására 
irányuló eljárása. 

Vízgazdálkodási 
jogszabályi előírásoknak 
megfelel-e. 

Minden esetben. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi 
hatóság 

-

42. Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási 
Hivatal gördülő 

A felszíni vizek és a 
felszín alatti vizek 
védelme 

Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság Országos vízvédelmi 
hatóság 

-
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fejlesztési terv 
jóváhagyására 
irányuló eljárása. 

követelményeinek a 
kérelem szerint vagy 
további feltételek 
mellett megfelel-e. 

43. Telepengedély kiadása 
iránti eljárás. 

A vizsgálat feltételeként 
meghatározott 
építményekkel, 
létesítményekkel, 
berendezésekkel 
összefüggő 
jogszabályban 
meghatározott műszaki 
biztonsági 
követelményeknek való 
megfelelés. 

A telepen az ipari 
tevékenységgel 
összefüggésben 
legalább 50 kVA 
beépített 
összteljesítményű, 0,4 
kV vagy nagyobb 
feszültségű villamos 
berendezést, rendszert 
használnak. 

Fővárosi és megyei 
kormányhivatal műszaki 
biztonsági hatáskörében 
eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

-

44. Telepengedély kiadása 
iránti eljárás. 

A higiénés és 
egészségvédelmi, az 
ivóvíz-minőségi, a 
települési szilárd és 
folyékony hulladékkal 
kapcsolatos 
közegészségügyi, 
járványügyi 
vonatkozású 
követelmények, 
valamint a kémiai 
biztonságra vonatkozó 
jogszabályi előírások 
érvényesítésével 
kapcsolatos, jogszabály 
által az egészségügyi 
hatóság jogkörébe utalt 
szakkérdés. 

Minden esetben. Fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
népegészségügyi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

- -

45. Telepengedély kiadása 
iránti eljárás. 

A telepen a 
hulladékgazdálkodás 
módja és eszközei 
megfelelnek-e a 

Minden esetben. Környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
feladatkörében eljáró, a 
telep fekvése szerint 

Az országos 
környezetvédelmi 
hatóság 

21 nap
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hulladék-
gazdálkodási 
követelményeknek, 
okoz-e a telepen történő 
hulladék- 
gazdálkodási 
tevékenység 
környezetterhelést, 
biztosított-e a telep 
hulladékszállítási 
szempontból történő 
megközelíthetősége. 

illetékes megyeszékhely 
szerinti járási hivatal 

46. Telepengedély kiadása 
iránti eljárás. 

A tevékenység 
zajkibocsátása megfelel-
e a környezeti zaj- és 
rezgés elleni védelem 
követelményeinek. 

Minden esetben. Környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
feladatkörében eljáró, a 
telep fekvése szerint 
illetékes megyeszékhely 
szerinti járási hivatal 

Az országos 
környezetvédelmi 
hatóság 

21 nap

47. Telepengedély kiadása 
iránti eljárás. 

A tevékenység 
megfelel-e az elérhető 
legjobb technika 
alapján meghatározott 
levegővédelmi 
követelményeknek és 
előírásoknak. 

Minden esetben. Környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
feladatkörében eljáró, a 
telep fekvése szerint 
illetékes megyeszékhely 
szerinti járási hivatal 

Az országos 
környezetvédelmi 
hatóság 

21 nap

48. Telepengedély kiadása 
iránti eljárás. 

A tevékenység a 
természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és 
európai uniós jogi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

A tevékenységet 
országos jelentőségű 
védett természeti 
területen, NATURA 2000 
területen vagy barlang 
védőövezetében végzik. 

Környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
feladatkörében eljáró, a 
telep fekvése szerint 
illetékes megyeszékhely 
szerinti járási hivatal 

Az országos 
környezetvédelmi 
hatóság 

21 nap

49. Telepengedély kiadása 
iránti eljárás. 

A földtani közeg 
védelme érdekében 
megfelelő műszaki 

Minden esetben. Környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
feladatkörében eljáró, a 

Az országos 
környezetvédelmi 
hatóság 

21 nap
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védelmet alkalmaznak-e 
és a tevékenységből 
eredően a földtani 
közeget érő terhelés 
alatta marad-e a földtani 
közeg védelmére 
vonatkozó 
követelményeknek. 

telep fekvése szerint 
illetékes megyeszékhely 
szerinti járási hivatal 

50. Telepengedély kiadása 
iránti eljárás. 

A növényvédő-
szerekkel folytatott ipari 
tevékenység a 
kezelőszemélyzet 
kitettségére, a 
lehetséges humán- és 
környezeti toxicitásra, 
terhelésre hatással van-
e. 

Növényvédő-
szerekkel folytatott ipari 
tevékenység esetén. 

A telep fekvése szerint 
illetékes megyei 
kormányhivatal növény- és 
talajvédelmi hatáskörében 
eljáró  járási hivatala 

Növény- és 
talajvédelmi 
hatáskörében eljáró  
Pest Megyei 
Kormányhivatal 

-

51. Telepengedély kiadása 
iránti eljárás. 

A tevékenység a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e a kulturális 
örökség védelme 
jogszabályban rögzített 
követelményeinek. 

Az engedélyezés 
tárgyául szolgáló 
ingatlan a kulturális 
örökségvédelmi 
nyilvántartásban 
szereplő nyilvántartott 
műemléki érték, vagy 
műemlék. 

Főváros és megyei 
kormányhivatal kulturális 
örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala 

- -

52. Telepengedély kiadása 
iránti eljárás. 

A vizek védelme 
érdekében megfelelő 
műszaki védelmet 
alkalmaznak-e és a 
tevékenységből 
eredően a vizeket érő 
terhelés alatta marad-e 
a vizek védelmére 
vonatkozó 
követelményeknek, 
valamint ivóvízbázisok 
érintettsége esetén 

A telepengedély kiadása 
iránti eljárás során 
minden esetben. 

A telep fekvése szerint 
illetékes területi vízvédelmi, 
illetve vízügyi hatóság 

Az országos 
vízvédelmi, illetve 
vízügyi hatóság 

-
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megfelel-e az 
ivóvízbázis védelmi 
előírásoknak. 

53. Telepengedély kiadása 
iránti eljárás. 

Az általános és sajátos 
építésügyi 
követelményeknek való 
megfelelés. 

Honvédelmi és katonai 
célú ingatlanon végzett 
ipari tevékenység 
esetén. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- -

54. Telepengedély kiadása 
iránti eljárás. 

Az általános és 
honvédelmi ágazati 
munkavédelmi 
követelményeknek való 
megfelelés. 

Honvédelmi és katonai 
célú ingatlanon végzett 
ipari tevékenység 
esetén. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- -

55. Telepengedély kiadása 
iránti eljárás. 

Az általános és 
honvédelmi ágazati 
tűzvédelmi 
követelményeknek való 
megfelelés. 

Honvédelmi és katonai 
célú ingatlanon végzett 
ipari tevékenység 
esetén. 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- -

56. Kártyaterem 
engedélyezése iránti 
eljárás. 

Az önkormányzat 
területén létesítendő 
kártyaterem megfelel-e 
a szerencsejáték 
szervezéséről szóló 
1991. évi XXXIV. törvény 
29/B. § (6) 
bekezdésében foglalt 
jogszabályi 
előírásoknak, a 
kártyaterem adott 
helyszínen történő 
üzemeltetését az 
önkormányzat 
rendelete nem tiltja-e. A 
folytatni kívánt 
tevékenység nem 
sértené-e a jóérzést, 
közbiztonságot, 
közszemérmet, illetve 

Kártyaterem 
engedélyezése iránti 
eljárásban minden 
esetben. 

Kártyaterem helye szerinti 
települési önkormányzat 
jegyzője, főváros területén 
a kerületi önkormányzat 
jegyzője, Fővárosi 
önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott 
terület tekintetében a 
főváros főjegyzője 

- -
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gyermek- vagy 
ifjúságpolitikai érdeket, 
vagy más helyi 
közösségi érdeket. 

57. Játékkaszinó 
engedélyezése iránti 
eljárás. 

Az önkormányzat 
területén létesítendő 
játékkaszinó megfelel-e 
a jogszabályi 
előírásoknak, a 
játékkaszinó adott 
helyszínen történő 
üzemeltetését az 
önkormányzat 
rendelete nem tiltja-e. A 
folytatni kívánt 
tevékenység nem 
sértené-e a jóérzést, 
közbiztonságot, 
közszemérmet, illetve 
gyermek- vagy 
ifjúságpolitikai érdeket, 
vagy más helyi 
közösségi érdeket. 

Játékkaszinó 
engedélyezése iránti 
eljárásban minden 
esetben. 

Játékkaszinó helye szerinti 
települési önkormányzat 
jegyzője, főváros területén 
a kerületi önkormányzat 
jegyzője, 
Fővárosi önkormányzat 
által közvetlenül igazgatott 
terület tekintetében a 
főváros főjegyzője 

- -

58. A veszélyes 
hulladékkal 
kapcsolatos 
engedélyezési 
eljárásában (a 
minősítési eljárás és a 
bírság kiszabásának 
kivételével). 

A helyi önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata. 

Helyi jelentőségű védett 
természeti terület 
esetén. 

Települési önkormányzat 
jegyzője, fővárosban a 
főjegyző 

- 21 nap

59. A veszélyes 
hulladékkal 
kapcsolatos 
engedélyezési 
eljárásában 
hulladékkezelési 

Katasztrófa-
védelemmel összefüggő 
létesítési és használati 
szabályok érvényre 
juttatása, a 
környezetbiztonság 

Minden esetben. A hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
helyi szerve 

A hivatásos 
katasztrófavédelmi 
szerv területi szerve  

-
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tevékenység 
engedélyezése esetén 
(a minősítési eljárás és 
a bírság kiszabásának 
kivételével). 

katasztrófavédelmi 
vizsgálata. 

60. A veszélyes 
hulladékkal 
kapcsolatos 
engedélyezési 
eljárásában a 
hulladékkezelési 
tevékenység 
engedélyezése esetén. 

A tevékenység 
vízellátásának, 
csapadék- és szennyvíz- 
elvezetésének, valamint 
a szennyvíz tisztításának 
a vízbázisra, a vizek 
lefolyására gyakorolt 
hatás vizsgálata. 

Minden esetben. A hulladékkezelés helye
szerint illetékes területi 
vízügyi hatóság 

Országos vízügyi 
hatóság 

-

61.. A veszélyes 
hulladékkal 
kapcsolatos 
engedélyezési 
eljárásában a 
hulladékkezelési 
tevékenység 
engedélyezése esetén. 

A tevékenységnek a 
felszíni és felszín alatti 
vizekre gyakorolt hatás 
vizsgálata. 

Minden esetben. A hulladékkezelés helye 
szerint illetékes területi 
vízvédelmi hatóság 

Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

62. A nem veszélyes 
hulladék előkezelése, 
tárolása, hasznosítása, 
ártalmatlanítása 
engedélyezése iránti 
eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
felszíni és felszín alatti 
vizek minősége 
védelmére 
jogszabályban, illetve 
határozatban 
meghatározott előírások 
érvényesülnek-e. 

Minden esetben. Területi vízvédelmi hatóság Országos vízvédelmi 
hatóság 

-

63. A nem veszélyes 
hulladék előkezelése, 
tárolása, hasznosítása, 
ártalmatlanítása 
engedélyezése iránti 
eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység vízellátása, 
a keletkező csapadék-és 
szennyvíz elvezetése, 
valamint a szennyvíz 
tisztítása biztosított-e, a 
vízbázis védőterületére, 
védőidomára 

Minden esetben. Területi vízügyi hatóság Országos vízügyi 
hatóság 

-
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jogszabályban, illetve 
határozatban 
meghatározott előírások 
érvényesülnek-e, 
valamint a vizek 
lefolyására, az árvíz és a 
jég levonulására 
gyakorolt hatás 
vizsgálata. 

64. A nem veszélyes 
hulladék 
kereskedelme, 
közvetítése, szállítása, 
gyűjtése, előkezelése, 
tárolása, hasznosítása, 
ártalmatlanítása 
engedélyezése iránti 
eljárás. 

Annak elbírálása, hogy a 
tevékenység a helyi 
önkormányzati 
rendeletben 
meghatározott 
természetvédelmi 
követelményeknek a 
kérelemben foglaltak 
szerint vagy további 
feltételek mellett 
megfelel-e. 

Ha a tevékenység helyi 
jelentőségű védett 
természeti területet 
érint. 

Települési önkormányzat 
jegyzője, fővárosban a 
főjegyző 

- 21 nap

65. Szélerőmű vagy 
szélerőmű park építési 
engedélyezési eljárása. 

Környezeti, természeti, 
településfejlesztési és 
településrendezési 
hatások keretében 
annak vizsgálata, hogy a 
szélerőmű nem okoz-e 
olyan hátrányos 
következményeket, 
amelyek aránytalanul 
meghaladják a 
létesítésétől várható 
előnyöket. 

Minden esetben. Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap

66. Szélerőmű vagy 
szélerőmű park 
használatbavételi 
engedélyezési eljárása. 

Környezeti, természeti, 
településfejlesztési és 
településrendezési 
hatások keretében 
annak vizsgálata, hogy a 

Minden esetben. Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

21 nap
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szélerőmű nem okoz-e 
olyan hátrányos 
következményeket, 
amelyek aránytalanul 
meghaladják a 
létesítésétől várható 
előnyöket, továbbá 
annak elbírálása, hogy a 
megépült szélerőmű 
vagy szélerőmű park 
megfelel-e az építési 
engedélyezési eljárás 
során kiadott 
szakhatósági 
állásfoglalásban írt 
feltételeknek. 

67. Zenés, táncos 
rendezvény 
engedélyezése 
honvédelmi 
létesítmény területén.  

A jogszabályban előírt 
tűzvédelmi 
követelmények 
érvényesítése. 

Minden esetben. Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap

68. Erdészeti hatósági 
eljárás 
a) A honvédelmi 
rendeltetésű erdő, 
valamint az aa), ab), ai) 
és aj) alpontok 
tekintetében a 
Honvédelmi 
Minisztérium 
vagyonkezelésében 
álló, erdőnek nem 
minősülő földterületek 
esetén 
aa) fásítás 
faállománya 
felszámolásának 

A Magyar Honvédség 
nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai 
biztosíthatóak-e. 

A honvédelmi 
rendeltetésű erdő, 
valamint az aa), ab), ai) 
és aj) alpontok 
tekintetében a 
Honvédelmi 
Minisztérium 
vagyonkezelésében álló, 
erdőnek nem minősülő 
földterületek esetén, 
továbbá az állami 
repülések céljára 
szolgáló repülőterek, 
valamint a közös 
felhasználású katonai és 
polgári repülőtérré 

Honvédelemért felelős 
miniszter 

- 21 nap
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előírására,
ab) fásítás területének 
erdőként, szabad 
rendelkezésű erdőként 
történő 
nyilvántartásba 
vételére, 
ac) erdő felnyitott 
erdőként történő 
fenntartásának 
engedélyezésére és 
előírására, felnyitott 
erdő helyreállításának 
előírására, 
ad) erdőben fátlan 
állapot kialakításának 
és fenntartásának 
engedélyezésére, 
fátlan állapot 
fenntartásának 
előírására, fátlan 
állapotban tartott erdő 
helyreállításának 
előírására, 
ae) erdészeti 
létesítmény 
létesítésének, 
bővítésének, 
korszerűsítésének, 
megszűntetésének, 
fennmaradásának 
vagy rendeltetése 
megváltoztatásá- 
nak engedélyezésére, 
valamint a 
felszámolásának 
elrendelésére, 

fejleszthető állami 
repülések céljára 
szolgáló repülőterek 
védőterületén található 
erdő, valamint a ba) és 
bb) alpontok 
tekintetében erdőnek 
nem minősülő 
földterületek esetén. 
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af) az erdő 
rendeltetésének, 
elsődleges 
rendeltetésének 
kérelemre induló 
megállapítására,  
ag) az erdőterv 
meghatározására, 
ah) az erdőterv 
módosítására, 
ai) az erdőtelepítési-
kivitelezési terv 
jóváhagyására, 
aj) az engedély nélkül 
vagy engedélytől 
eltérően telepített 
faállomány 
fennmaradásának 
engedélyezésére, 
ak) az erdő 
igénybevételének 
engedélyezésére, 
al) az erdő 
igénybevételére 
vonatkozó elvi 
engedély 
megadására, 
am) az erdő engedély 
nélküli vagy 
engedélytől eltérő 
igénybevétele esetén 
a kialakult állapot 
fennmaradásának 
engedélyezésére, 
an) a 
járműközlekedésre 
használható út 
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kijelölésére, és
ao) a lovas és 
technikai 
sportverseny 
rendezésének 
engedélyezésére, 
valamint 
b) az állami repülések 
céljára szolgáló 
repülőterek, továbbá 
a közös felhasználású 
katonai és polgári 
repülőtérré 
fejleszthető állami 
repülések céljára 
szolgáló repülőterek 
védőterületén 
található erdő, 
valamint  
a ba) és bb) alpontok 
tekintetében erdőnek 
nem minősülő 
földterületek esetén 
ba) fásítás 
faállománya 
felszámolásának 
előírására, 
bb) fásítás területének 
erdőként, szabad 
rendelkezésű 
erdőként történő 
nyilvántartásba 
vételére, 
bc) az erdőterv 
meghatározására, 
bd) az erdőterv 
módosítására, 



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2017. évi 232. szám

 
39357

be) az erdőtelepítési-
kivitelezési terv 
jóváhagyására, és 
bf) az engedély nélkül 
vagy engedélytől 
eltérően telepített 
faállomány 
fennmaradásának 
engedélyezésére 
irányuló eljárásban. 

69. Igazságügyi szakértői 
névjegyzékbe történő 
felvételi eljárás. 

A kérelmező szakmai és 
gyakorlati 
felkészültségének 
vizsgálata. 

Ha az igazságügyi 
szakértői névjegyzékbe 
történő felvételi kérelme 
a bányászat és a 
szénhidrogén-termelés, 
kutatási, szállítási 
szakterületre irányul. 

Bányafelügyeleti 
hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal 

- -
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2. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Összevont telepítési eljárás

1. A B

2.  Milyen eljárás esetén  Az alábbi ágazati jogszabályi rendelkezés szerinti szakhatóságok

3. 1. szakasz: telepítési hatásvizsgálati szakaszban

4. Elvi építési keretengedélyezési eljárás Az „Építésügyi ügyek” alcímben található táblázat 
16–23. sora szerinti szakhatóságok.

 5. Telekalakítási engedélyezési eljárás A „Földügyi igazgatási eljárások” alcímben található 
táblázat szerinti szakhatóság.

 6. Termőföld végleges más célú hasznosításának 
engedélyezési eljárása

A „Földügyi igazgatási eljárások” alcímben található 
táblázat szerinti szakhatóságok.

 7. Erdőterület igénybevételének engedélyezési eljárása Az erdőről, az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény 105/C–105/D. §-a szerinti 
szakhatóságok.

 8. a) Környezeti hatásvizsgálati eljárás,
b) Egységes környezethasználati engedélyezési 
eljárás

A „Környezet- és természetvédelmi ügyek” alcímben 
található táblázat 2–5. sora szerinti szakhatóságok.

 9. A településrendezési eszköz egyeztetési eljárása A településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. mellékletében 
meghatározott államigazgatási szerv, a fővárosi és 
megyei kormányhivatal kivételével. 

10. 2. szakasz: integrált építési engedélyezési szakaszban

11. a) Építési engedélyezési eljárás,
b) Az országos építési követelményektől való eltérés 
engedélyezési eljárása

Az „Építésügyi ügyek”alcímben található táblázat 
15–22. sora szerinti szakhatóságok.

12. Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás A „Környezet- és természetvédelmi ügyek” 
alcímben található táblázat 2–4. és 6–7. sora szerinti 
szakhatóságok
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3. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Eltérő szakhatósági kijelöléssel érintett nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások

 1. A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 
szerinti beruházás,

 2. a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a  Budapesti Olimpiai Központ integrált 
rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 3. a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet szerinti 
beruházás,

 4. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, az  eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az  ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 5. a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciós programjához kapcsolódó beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 
valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 6. az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 173/2012. (VII. 26.) 
Korm. rendelet szerinti beruházás,

 7. az Országos Bírósági Hivatal vagyonkezelésében lévő, a  Budapest Környéki Törvényszék elhelyezéséül szolgáló 
ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 334/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 8. az 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 1. melléklet 3.14. alpontja szerinti beruházás,

 9. a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 10. a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó Diósgyőri Stadion rekonstrukció beruházás 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 11. a szombathelyi sportcélú beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet szerinti 
beruházás,

 12. a székesfehérvári stadionrekonstrukciós program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 472/2013. (XII. 11.) 
Korm. rendelet szerinti beruházás,

 13. a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beruházás,

 14. a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 15. a Szeged, Dorozsmai úti Labdarúgó Stadion kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 143/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet szerinti 
beruházás,

 16. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus Kreatív Innovációs és Tudáspark megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelet szerinti beruházás,
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 17. a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre 
történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 18. a „Miniszterelnökség budavári elhelyezéséhez szükséges felújítási és építési feladatok a budai várnegyed területén” 
programhoz kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 227/2014. (IX. 4.) 
Korm. rendelet szerinti beruházás,

 19. a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 20. a Gül Baba türbéje és környezete komplex rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 21. a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet szerinti 
beruházás,

 22. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet szirmabesenyői új objektum beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 63/2015. (III. 24.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 23. a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló és az  azzal kapcsolatos beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
208/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 24. a Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma létrehozását célzó beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 228/2015. (VIII. 7.) 
Korm. rendelet szerinti beruházás,

 25. az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 26. a Belügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 27. a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró-, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához 
szükséges létesítményfejlesztés megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 28. a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 30/2016. (II. 25.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 29. a Vasas Sport Club létesítményfejlesztési programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
a  Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 198/2016. (VII. 13.) 
Korm. rendelet szerinti beruházás,

 30. a Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 31. a büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az  új börtönépítési beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 32. a Testnevelési Egyetem új kampusza, valamint a hozzá kapcsolódó sportlétesítmények, szálláshelyek és szolgáltató 
egységek megépítése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, 
valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti beruházás,
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 33. a Budapest I. kerület, Nándor utca 5–7. szám alatti irodaépület felújításával, átalakításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a  Belügyminisztérium budai Várnegyedben 
történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 410/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 336/2016. (XI. 11.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 34. az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 35. a Népliget rekreációs és sportolásra hasznosított területeinek rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 130/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet szerinti beruházás,

 36. a Szegedi Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 131/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 
szerinti beruházás.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 13/2017. (XII. 29.) NMHH rendelete
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 
hatálybalépésével összefüggő, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének feladat- és hatáskörébe 
tartozó NMHH rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a  médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206.  § 
(1)  bekezdésének a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló  
2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 14.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 12.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206.  § 
(1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi  
CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 6.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 38. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről 
szóló 2004. évi II. törvény 18. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 5.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 26.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva,
a 10. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 9.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva,
a 11. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 33.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 34.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
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a 14. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 22.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével,
a 15. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 35.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében az  elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 11.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109.  § 
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet módosításáról

1. §  A frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 1/2011. (III. 31.) NMHH rendelet
a) 20.  § (3)  bekezdés b)  pontjában a  „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a  „véglegessé válásától” 

szöveg,
b) 20/A. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,
c) 20/A. § (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg
lép.

2. Az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló  
2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet módosításáról

2. § (1) Az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.)  
NMHH rendelet 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/A.  § Azonosító engedélyezési eljárásokban – ide nem értve az  egyeztetést igénylő és a  több szolgáltatót vagy 
nemzetközi azonosítót érintő ügyeket – az ügyintézési határidő 21 nap.”

 (2) Az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.)  
NMHH rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a lekötési engedély jogosultja a szolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit megállapodás alapján egy 
harmadik félre ruházza át, és a szolgáltatási tevékenységének átadását 30 napon belül a hatóság részére bejelenti, 
a bejelentésben felsorolt – átruházott tevékenységhez kapcsolódó – azonosítókra vonatkozó lekötési engedélyeket 
a hatóság a szolgáltatási tevékenységet átvevő szolgáltató kérelme alapján indított eljárásban e szolgáltató részére 
átruházza.”

 (3) Az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.)  
NMHH rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  kijelölési engedély jogosultja a  szolgáltatási tevékenység végzésének feltételeit megállapodás alapján 
egy harmadik félre ruházza át, és a szolgáltatási tevékenység átadását 30 napon belül a hatóság részére bejelenti, 
az  átadásban érintett azonosítók átruházhatók. A  szolgáltatási tevékenységet átvevő szolgáltató kérelme alapján 
az  átruházott tevékenységhez kapcsolódó azonosítókra vonatkozó kijelölési engedélyeket a  hatóság – az  érintett 
szolgáltatókkal egyeztetett átadási időpontban – e  szolgáltató részére átruházza. Az  átruházás a  szolgáltatási 
tevékenység átadásában nem érintett szolgáltatóhoz hordozott számokat nem érinti.”

 (4) Az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 2/2011. (IX. 26.)  
NMHH rendelet
a) 2. § 2. pontjában a „visszavonásával és nyilvántartásával” szövegrész helyébe a „visszavonásával, átadásával és 

nyilvántartásával” szöveg,
b) 2. § 3. pont

ba) b) alpontjában a „jogerőre emelkedéséig” szövegrész helyébe a „véglegessé válásáig” szöveg,
bb) c) alpontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
bc) d) alpontjában a „jogerőre emelkedéséig” szövegrész helyébe a „véglegessé válásáig” szöveg,
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bd) e) alpontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
be) f ) és g) alpontjában a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a „jogutódlás” szövegrész helyébe az „átadás” szöveg,
d) 5. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,
e) 7. § (4) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,
f ) 10. § (2) bekezdés e) pontjában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,
g) 16/D. § (2) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges döntéssel történő” szöveg
lép.

 (5) Hatályát veszti az  elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló  
2/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet 3. § (4) bekezdésében a „hirdetmény megjelenését követően” szövegrész.

3. A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 
4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról

3. §  A  frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.)  
NMHH rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében az  „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az „a Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg,
c) 15. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedéséig” szövegrész helyébe a „véglegessé válásáig” szöveg,
d) 17. § (2) bekezdés a) pontjában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg, 

a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,
e) 18. § (4) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg
lép.

4. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló  
11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet módosításáról

4. §  A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 11/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet
a) 3. § (2a) bekezdésében az „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szövegrész 

helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról” szöveg,
b) 3. § (5) bekezdés

ba) f ) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
bb) g)  pontjában a  „népegészségügyért felelős szakigazgatási szerv” szövegrész helyébe 

a  „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg, a  „szóló 
jogerős” szövegrész helyébe a „szóló, véglegessé vált” szöveg,

bc) i) pontjában a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegessé vált döntésében” szöveg
lép.

5. Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának 
díjáról szóló 5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosításáról

5. §  Az  elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról szóló 
5/2012. (I. 24.) NMHH rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg
lép.

6. A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet 
módosításáról

6. §  A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet
a) 12. § (1) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
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b) 23. § (1) bekezdés
ba) f ) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
bb) g)  pontjában a  „népegészségügyért felelős szakigazgatási szerv” szövegrész helyébe 

a  „népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg, a  „szóló 
jogerős” szövegrész helyébe a „szóló, véglegessé vált” szöveg,

bc) i) pontjában a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegessé vált döntésében” szöveg
lép.

7. A mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások 
kiadásának rendjéről szóló 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet módosításáról

7. §  A  mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az  igazolások kiadásának 
rendjéről szóló 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet
a) 6. § (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg,
b) 7. § (3) bekezdés c) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
c) 10.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” 

szöveg
lép.

8. A rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet 
módosításáról

8. §  A rádiófrekvenciák másodlagos kereskedelméről szóló 7/2013. (IX. 19.) NMHH rendelet
a) 3. §-ában a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,
b) 5. §-ában a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg
lép.

9. Az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel 
kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról

9. § (1) Az  elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az  elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos 
hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  e  rendeletben szabályozott hatósági eljárásokban az  egyes közigazgatási hatósági eljárásokban 
közreműködő szakhatóságok kijelölését tartalmazó kormányrendeletben felsorolt szakhatóságok vesznek részt 
az ott meghatározott feltételek fennállása esetén és az ott megjelölt szakkérdésekben.”

 (2) Az  elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az  elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos 
hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(1) Az  építési engedélyezési eljárás során előterjesztett szolgalmi vagy más használati jog alapítás iránti kérelem 
végleges elbírálásáig a Hatóság az engedélyezési eljárást az Eht. 95. § (3) bekezdése alapján felfüggeszti.”

 (3) Az  elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az  elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos 
hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5.  §-ában, és 9–13.  §-ában szabályozott településfejlesztési koncepcióhoz, 
valamint településszerkezeti tervhez, valamint helyi építési szabályzathoz kapcsolódó megalapozó vizsgálatnak 
az  R. 1.  melléklet helyzetfeltáró munkarész 1.16.3 pontját érintő, illetve a  településszerkezeti tervhez, valamint 
a  helyi építési szabályzathoz kapcsolódó alátámasztó javaslatnak az  R. 3.  melléklet 35. sor 4.3.  pontját érintő 
minimális tartalmi követelményeit a 4. melléklet határozza meg.”

 (4) Az  elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az  elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos 
hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdésében az  „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló  

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe az „az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)” szöveg,
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b) 3. § (2) és (3) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
c) 3. § (5) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
d) 11. § (3) bekezdés e) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
e) 13. § (1) bekezdésében az „a Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg,
f ) 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „jogerőre emelkedés” szövegrész helyébe a „véglegessé válás” szöveg,
g) 13. § (3) bekezdésében a „jogerőre emelkedése” szövegrész helyébe a „véglegessé válása” szöveg,
h) 13. § (4) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,
i) 14. § (1) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
j) 14. § (7) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
k) 15. § (5) bekezdés a) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
l) 15. § (7) bekezdésében az „a Ket.” szövegrész helyébe az „az Ákr.” szöveg,
m) 17. § (1) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
n) 17. § (4) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,
o) 17. § (7) bekezdés b) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
p) 17. § (8) bekezdés a) és b) pontjában a „jogerőre emelkedés” szövegrész helyébe a „véglegessé válás” szöveg,
q) 18. § h) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
r) 21. § (1) és (2) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
s) 25. §-ában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
t) 26/A. § (4) bekezdés c) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
u) 26/A. § (6) bekezdés b) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg
lép.

10. A rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosításáról

10. §  A  rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 20.  § (5)  bekezdésében a  „jogerőre 
emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg lép.

11. Az egyszerű adatátvitelt és hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és 
a kereső- és gyorsítótár-szolgáltatók központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok 
adatbázisához való kapcsolódásának és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal való elektronikus 
kapcsolattartásának szabályairól szóló 19/2013. (X. 29.) NMHH rendelet módosításáról

11. §  Hatályát veszti az  egyszerű adatátvitelt és hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók és a  kereső- 
és gyorsítótár-szolgáltatók központi elektronikus hozzáférhetetlenné tételi határozatok adatbázisához való 
kapcsolódásának és a  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal való elektronikus kapcsolattartásának szabályairól 
szóló 19/2013. (X. 29.) NMHH rendelet 4.  § (3)  bekezdésében az  „Az elektronikus értesítést – figyelemmel 
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 70. § (7b) bekezdésére – az Ügyfélkapun keresztül való megküldés 
napját követő munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.” szövegrész.

12. A gyermekvédelmi szűrőszoftverek biztosításával kapcsolatos kötelezettség teljesítésének anyagi 
támogatását szolgáló pályázat szabályairól szóló 4/2014. (VI. 18.) NMHH rendelet módosításáról

12. §  A  gyermekvédelmi szűrőszoftverek biztosításával kapcsolatos kötelezettség teljesítésének anyagi támogatását 
szolgáló pályázat szabályairól szóló 4/2014. (VI. 18.) NMHH rendelet 11.  § (2)  bekezdésében az „a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben” szövegrész helyébe  
az „az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben” szöveg lép.

13. Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról 
szóló 6/2015. (X. 26.) NMHH rendelet módosításáról

13. § (1) Az  egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló  
6/2015. (X. 26.) NMHH rendelet
a) 5. § (1) bekezdés

aa) a) pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg,
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ab) 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegesen” szöveg,
ac) 5.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a  „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a  „véglegessé 

válásától” szöveg,
b) 5.  § (4)  bekezdésében a „bírósági felülvizsgálata iránti eljárást” szövegrész helyébe az „elleni közigazgatási 

pert” szöveg,
c) 12.  § (5)  bekezdésében a  „határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezték” szövegrész helyébe 

a  „határozatot közigazgatási perben megtámadták” szöveg, a  „bírósági felülvizsgálati eljárás” szövegrész 
helyébe a „közigazgatási per” szöveg,

d) 28. § (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló 
6/2015. (X. 26.) NMHH rendelet 12. § (1) bekezdésében az „Az eljárás ügyintézési határideje 45 nap, amely indokolt 
esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.” szövegrész.

14. Az elektromágneses összeférhetőségről szóló 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet módosításáról

14. §  Az  elektromágneses összeférhetőségről szóló 8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet 15.  § (6)  bekezdésében a „jogerős” 
szövegrész helyébe a „véglegessé vált” szöveg lép.

15. A rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet módosításáról

15. §  A rádióberendezésekről szóló 2/2017. (I. 17.) NMHH rendelet 17. § (7) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe 
a „véglegessé vált” szöveg lép.

16. Az építési munkák összehangolásával és a fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos 
jogvitás eljárások részletes szabályairól szóló 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet módosításáról

16. § (1) Az  építési munkák összehangolásával és a  fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások 
részletes szabályairól szóló 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kérelmező a kérelmében – amennyiben erre vonatkozóan az eljáró tanács döntését kéri – köteles pontosan 
megjelölni, hogy az eljáró tanács
a) az összehangolás érdekében a feltételeket, és
b) a feleket terhelő kötelezettségeket, feladatokat
milyen tartalommal állapítsa meg.”

 (2) Az  építési munkák összehangolásával és a  fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások 
részletes szabályairól szóló 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kérelmező a kérelmében – amennyiben erre vonatkozóan az eljáró tanács döntését kéri – köteles pontosan 
megjelölni, hogy az eljáró tanács
a) a  helymegosztással, hálózati elemek és kapcsolódó eszközök megosztásával érintett elektronikus hírközlési 
építmény átalakításával és közös használatával kapcsolatos feltételeket,
b) a feleket terhelő kötelezettségeket, feladatokat, továbbá
c) a  helymegosztással, a  hálózati elemek és kapcsolódó eszközök megosztásával kapcsolatos műszaki és egyéb 
követelményeket
milyen tartalommal állapítsa meg.”

 (3) Az  építési munkák összehangolásával és a  fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások 
részletes szabályairól szóló 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kérelmező a kérelmében – amennyiben erre vonatkozóan az eljáró tanács döntését kéri – köteles pontosan 
megjelölni, hogy az eljáró tanács
a) a fizikai infrastruktúra felhasználását, a használati jogot és szükség szerint a kapcsolódó szolgalmi jogot,
b) az elektronikus hírközlési építmény elhelyezésének helyét és módját,
c) az elektronikus hírközlési építményen elhelyezhető elektronikus hírközlési berendezések műszaki jellemzőit, és
d) a hírközlési építmény környezetének helyreállításához szükséges és elégséges feltételeket
milyen tartalommal állapítsa meg.”
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 (4) Az  építési munkák összehangolásával és a  fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások 
részletes szabályairól szóló 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kérelmező a kérelmében – amennyiben erre vonatkozóan az eljáró tanács döntését kéri – köteles pontosan 
megjelölni, hogy az eljáró tanács
a) az  épületen belüli fizikai infrastruktúra, valamint az  épületen belüli hozzáférési pont helyét, a  közös használat 
módját,
b) az épületen belüli fizikai infrastruktúra környezetének helyreállításához szükséges és elégséges feltételeket, és
c) az  épületen belüli fizikai infrastruktúra felhasználásával elhelyezhető elektronikus hírközlési hálózati elemek 
műszaki jellemzőit
milyen tartalommal állapítsa meg.”

 (5) Az  építési munkák összehangolásával és a  fizikai infrastruktúra közös használatával kapcsolatos jogvitás eljárások 
részletes szabályairól szóló 5/2017. (VI. 1.) NMHH rendelet 17.  § (3)  bekezdésében a  „bekezdés a)–c)  pontja” 
szövegrész helyébe a „bekezdése” szöveg lép.

17. A nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezésekről szóló  
7/2017. (VII. 28.) NMHH rendelet módosításáról

17. §  A  nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó rádióberendezésekről szóló 7/2017. (VII. 28.)  
NMHH rendelet 4.  § (6)  bekezdésében az  „az általános hatósági ellenőrzés keretében” szövegrész helyébe  
az „a hatósági ellenőrzési jogkörében” szöveg lép.

18. Záró rendelkezések

18. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2017. (XII. 29.) MvM rendelete
az Információs Hivatal katonai nyomozó hatóságáról és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A katonai nyomozó hatóság

1. § (1) Az  Információs Hivatal (a  továbbiakban: Hivatal) hivatásos állományú tagja (a  továbbiakban: hivatásos állomány 
tagja) ellen indított katonai büntetőeljárásban – ha a  nyomozást nem a  katonai ügyész vagy a  legfőbb ügyész 
által a katonai büntetőeljárásra kijelölt ügyész (a továbbiakban együtt: katonai ügyész) végzi – a katonai nyomozó 
hatóságként eljáró illetékes parancsnok a főigazgató (a továbbiakban: parancsnok).

 (2) A  parancsnok a  nyomozó hatósági jogkörét személyesen vagy az  e  feladat ellátására kijelölt nyomozótiszt útján 
gyakorolja.

 (3) Kijelölt nyomozótiszt hiányában, illetve abban az  esetben, ha a  nyomozótiszt a  feladata ellátásában akadályozott 
vagy az  eljárásból kizárt, és helyette más nyomozótiszt nem jelölhető ki, a  nyomozást a  parancsnok személyesen 
végzi.

2. A parancsnok hatásköre

2. §  Ha a parancsnok a nyomozás során észleli, hogy a terhelt bűncselekménye vagy több bűncselekmény esetén azok 
valamelyike kapcsán a  nyomozás nem tartozik a  hatáskörébe, a  feljelentés, továbbá az  eljárás során keletkezett 
iratok egyidejű megküldésével három napon belül átteszi a nyomozást a katonai ügyészhez.

3. A nyomozótiszt

3. § (1) Nyomozótisztként a parancsnok alárendeltjei közül a hivatásos állomány
a) jogi egyetemi vagy a  Rendőrtiszti Főiskolán vagy a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 

Karán szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező és
b) tiszti, főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó
tagja jelölhető ki.

 (2) A  parancsnok a  nyomozótisztet parancsban jelöli ki. A  kijelölésről a  parancsnok a  katonai ügyészt a  parancs egy 
példányának megküldésével értesíti.

 (3) A  parancsnok kezdeményezi a  katonai ügyésznél a  nyomozótiszt arcképes nyomozótiszti igazolvánnyal történő 
ellátását.

 (4) A nyomozótiszti kijelölés megszűnik, ha azt a parancsnok visszavonta. A parancsnok erről a katonai ügyészt nyolc 
napon belül értesíti, és ezzel egyidejűleg a bevont nyomozótiszti igazolványt számára visszaküldi.

4. §  Nyomozótisztként – a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben (a továbbiakban: Be.) meghatározott kizáró 
okokon túl – nem járhat el az, akinek a terhelt szolgálati elöljárója.

5. § (1) A nyomozótiszt rendszeres, szervezett szakmai képzéséről a parancsnok, valamint az ügyészség gondoskodik.
 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti képzéshez, továbbá a  nyomozótiszti feladat végzéséhez szükséges időbeli, személyi, 

valamint dologi feltételeket a parancsnok biztosítja.
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6. § (1) A  parancsnok irányítja a  nyomozást, ellenőrzi annak törvényességét, és a  nyomozás során utasíthatja 
a nyomozótisztet.

 (2) A  nyomozótiszt a  nyomozás során követi a  parancsnok utasítását, és köteles a  parancsnokot a  nyomozás minden 
lényeges körülményéről tájékoztatni.

7. §  A nyomozótiszt a nyomozás megindulásától folyamatosan végzi azokat a nyomozási cselekményeket, amelyek nem 
a parancsnok kizárólagos döntési hatáskörébe tartoznak. A 8. § (1) és (2) bekezdése szerinti határozatok, valamint 
előterjesztések tervezeteit a nyomozótiszt készíti el.

4. A parancsnoki nyomozás

8. § (1) A parancsnoki nyomozás során kizárólag a parancsnok hatáskörébe tartozik
 1. a nyomozótiszt kizárása,
 2. a nyomozás elrendelése,
 3. a feljelentéskiegészítés elrendelése,
 4. a feljelentés áttétele,
 5. a feljelentés elutasítása,
 6. a nyomozás felfüggesztése,
 7. a nyomozás megszüntetése,
 8. a védő kirendelése, a védő kirendelésének visszavonása, a védő kirendelés alóli felmentése,
 9. a kirendelt védő díjának és költségtérítésének megállapítása,
10. a szakértő kirendelése, kizárása, felmentése,
11. a szakértő díjának megállapítása,
12. a tanú és a szakértő mentességre hivatkozásának elbírálása,
13. az igazolási kérelem elbírálása,
14. a terhelt őrizetbe vétele és az őrizet megszüntetése,
15. a házkutatás és a motozás elrendelése,
16. a lefoglalás elrendelése és megszüntetése,
17. a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés elrendelése,
18. a biztosítási intézkedés alkalmazása és feloldása,
19. az elővezetés elrendelése,
20. a  nyomozás befejezése és az  iratok ismertetése után a  gyanúsított vagy a  védő indítványával kapcsolatos 

határozat meghozatala,
21. az iratok katonai ügyészhez – a katonai ügyész intézkedésére irányuló előterjesztéssel – való megküldése,
22. a panasznak helyt adó határozat meghozatala, vagy a panasz elbírálás végett történő felterjesztése, valamint
23. a panaszolt határozat végrehajtásának a panasz elbírálásáig történő felfüggesztése.

 (2) A bíróság vagy az ügyészség hatáskörébe tartozó eljárási cselekmény elvégzésének vagy határozat meghozatalának 
szükségessége esetén a parancsnok a döntés meghozatalára irányuló indokolt előterjesztéssel tájékoztatja a katonai 
ügyészt.

9. § (1) A parancsnok a nyomozása során a katonai ügyész szakmai segítségét kérheti.
 (2) Ha a katonai ügyész nyomoz és a parancsnokot nyomozási cselekmény elvégzésére utasítja, a parancsnok a katonai 

ügyész iránymutatása szerint jár el.

10. §  Ha a  parancsnok a  megindulásától számított két hónapon belül nem fejezi be a  nyomozást, e  határidő lejárta 
előtt legalább tíz nappal a  nyomozás határidejének meghosszabbítására a  katonai ügyészhez előterjesztést tesz. 
Az előterjesztéshez mellékelni kell a még szükséges, de el nem végzett nyomozási cselekmények részletes tervét is.

11. § (1) A nyomozótiszt a  jelentősebb tárgyi súlyú vagy bonyolultabb, előreláthatóan két hónapon túli nyomozást igénylő 
ügyben a  nyomozás megindulását követően haladéktalanul nyomozási tervet készít, és azt jóváhagyás végett 
bemutatja a parancsnoknak.

 (2) A  nyomozási terv tartalmazza a  nyomozás eredményes lefolytatásához szükséges feladatokat és azok tervezett 
ütemezését.
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 (3) Az eljárás során feltárt új adatok figyelembevételével a nyomozótiszt szükség szerint módosítja a nyomozási tervet, 
és azt jóváhagyás végett bemutatja a parancsnoknak.

12. §  Az újabb bűncselekmények megelőzése végett a nyomozás során fokozott figyelmet kell fordítani a bűncselekmény 
elkövetését elősegítő, illetve megkönnyítő okok, körülmények felderítésére. Az  ennek érdekében megtett 
intézkedéséről a parancsnok értesíti a katonai ügyészt, és a nem a parancsnok hatáskörébe tartozó intézkedésekre 
előterjesztést tesz.

13. §  Az iratot – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – annyi példányban kell elkészíteni, a más módon keletkezett, 
az eljárás során beszerzett vagy benyújtott iratból annyi másolati példányt kell előállítani, hogy abból az iratokhoz 
három példányt lehessen csatolni.

14. § (1) Ha a parancsnok a hatáskörébe nem tartozó kényszerintézkedés elrendelését tartja szükségesnek, a katonai ügyészt 
erről haladéktalanul értesíti, és ezzel egyidejűleg a  kényszerintézkedés elrendelésére – az  iratokat mellékelve – 
írásban előterjesztést tesz.

 (2) Ha az  őrizetbe vételkor már megállapítható, hogy indokolt az  előzetes letartóztatás elrendelésének 
kezdeményezése, az előterjesztést haladéktalanul, de legkésőbb az őrizetbe vétel elrendelését követő huszonnégy 
órán belül meg kell küldeni a katonai ügyésznek.

 (3) A  parancsnok haladéktalanul előterjesztést tesz a  katonai ügyésznek, ha az  előzetes letartóztatás, az  ideiglenes 
kényszergyógykezelés vagy a lakhelyelhagyási tilalom megszüntetését látja szükségesnek.

 (4) A  parancsnok az  előzetes letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó előterjesztését – az  iratok egy példányával 
együtt – a  letartóztatás határidejének lejárta előtt legalább tíz nappal köteles megküldeni a  katonai ügyésznek. 
Az előterjesztéshez mellékelni kell a még végrehajtásra váró nyomozási cselekmények tervét is.

 (5) Ha a  hivatásos állomány tagjával szemben a  bíróság távoltartást rendel el, a  parancsnok megteszi a  szükséges 
intézkedéseket a végrehajtás biztosítására.

15. § (1) Az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele elrendelése iránt a  parancsnok tesz előterjesztést 
a katonai ügyészhez.

 (2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele elrendelése iránti előterjesztésnek tartalmaznia kell
a) az eljáró katonai nyomozó hatóság megnevezését, az ügy számát,
b) a bűncselekménynek a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerinti megjelölését,
c) a bűncselekmény történeti tényállását,
d) a  bűncselekmény gyanúját, illetve az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele feltételeinek 

fennállását alátámasztó bizonyítékokat,
e) előterjesztést a Be. 158/B. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus adat ideiglenes eltávolítására,
f ) az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatként

fa) IP címet IPv4 vagy IPv6 szabvány szerint és az alhálózati maszkot,
fb) domain nevet,
fc) URL címet,
fd) portszámot,

g) az elektronikus adatot tároló tárhelyszolgáltató nevének és címének, illetve elnevezésének és székhelyének, 
telephelyének vagy fióktelepének, a cégjegyzék- vagy egyéb nyilvántartási számának, továbbá a képviseletre 
jogosult nevének és címének a megjelölését.

 (3) A (2) bekezdés g) pontja esetében, ha a tárhelyszolgáltató külföldi, a cím vagy székhely szerinti államban működő 
nyilvántartás adatait szükséges beszerezni.

 (4) Ha a  domain név alatt található elektronikus adatok teljes körére fennállnak a  hozzáférhetetlenné tétel 
elrendelésének feltételei, az előterjesztés az erre való utalást is tartalmazza.

 (5) Ha az  elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett elektronikus adat forrásának azonosításra szolgáló adatok 
megállapítása különleges szakismeretet igényel, szaktanácsadót kell alkalmazni.

 (6) Ha az  elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének további fenntartása már nem indokolt, vagy 
ha a nyomozást a parancsnok megszüntette – kivéve, ha a Be. 569. §-a szerinti eljárás lefolytatásának van helye –, 
haladéktalanul előterjesztést kell tenni a katonai ügyészhez a kényszerintézkedés megszüntetése és az elektronikus 
adat visszaállítása iránt. Az  előterjesztés megtételére a  parancsnok jogosult. Az  előterjesztés tartalmára 
a (2) bekezdésben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.
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 (7) E § alkalmazásában
1. domain név: az internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés,
2. elektronikus adat: a  hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által az  elektronikus hírközlő 

hálózat útján közzétett olyan adat, amely egyedi azonosítók, mint az  IP cím és URL cím, domain név és 
portszám alapján beazonosítható,

3. IP cím: egyedi hálózati azonosító, amely a hozzátartozó alhálózati maszkkal együtt meghatározza, hogy mely 
hálózati címen érhető el az elektronikus adat,

4. portszám: a  TCP/IP és az  UDP, illetve az  SCTP protokollokban az  adott célszerveren a  logikai csatlakozást 
meghatározó jelzőszám, valamint

5. URL cím: egységes erőforrás azonosító, amely egyetlen címben foglalja össze az  interneten megtalálható 
elektronikus adat azonosításához szükséges legfontosabb információkat, mint a protokoll, a domain név vagy 
IP cím, a portszám és az elérési út a célszerveren.

16. § (1) A  nyomozás során hozott határozat elleni panaszt, valamint a  katonai nyomozó hatóság intézkedése vagy 
intézkedésének elmulasztása miatt bejelentett panaszt – amennyiben annak három napon belül nem ad helyt – 
a parancsnok az iratokkal, valamint a panasszal kapcsolatos álláspontjával együtt küldi meg a katonai ügyésznek.

 (2) A nyomozás során szóban tett panaszt a nyomozótiszt írásba foglalja.

17. § (1) A nyomozás befejezését követően a parancsnok az iratok két példányát a nyomozás határidejének lejárta előtt, de 
legkésőbb a  nyomozás befejezését követő három napon belül megküldi a  katonai ügyésznek, az  iratok harmadik 
példányát pedig irattározza.

 (2) Az iratok részeként továbbítani kell
a) a bűnügyi nyilvántartás terheltre vonatkozó értesítését,
b) a terhelt minősítését, a dicséreteiről és fenyítéseiről szóló okmányok másolatát,
c) az illetmény-számfejtést végző szervnek a terhelt illetményéről szóló igazolását, továbbá
d) a bűnjeljegyzéket és a bűnügyi költségjegyzéket.

 (3) A  bűnjelet az  iratokkal együtt kell megküldeni. Ha a  bűnjel csatolása – annak jellegénél fogva – nem lehetséges 
vagy más fontos ok azt indokolja, a bűnjelnek a bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi tulajdonságait rögzítő iratot 
vagy fényképet kell az iratokhoz csatolni.

18. § (1) Ha a  parancsnok lehetőséget lát a  bűncselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására, az  iratokat a  katonai 
ügyésznek a Be. 485/A. § (1) bekezdése szerinti határozat meghozatalára vonatkozó előterjesztéssel haladéktalanul 
megküldi.

 (2) Ha a katonai ügyész a bűncselekmény elbírálását fegyelmi eljárásra utalta, a parancsnok a fegyelmi eljárást lezáró, 
jogerős határozatot a katonai ügyésznek megküldi.

19. § (1) Ha a  nyomozás során olyan személy vagy szerv kéri az  iratok megismerését, aki vagy amely jogszabály alapján 
jogosult az  iratokban szereplő személyes adat megismerésére, a  parancsnok a  nyomozótiszt útján a  betekintést 
biztosítja, kérésre az iratokat vagy az annak részét képező, megismerési igénnyel érintett iratot megküldi.

 (2) Ha az  (1)  bekezdésen kívüli szerv vagy személy számára a  parancsnok engedélyezi az  irat megismerését, 
a betekintés vagy megküldés csak az iratban szereplő személyek azonosítására alkalmatlan módon hajtható végre, 
kivéve, ha az érintett személy a személyes adatai továbbításához írásban hozzájárul.

 (3) A  betekintésről a  nyomozótiszt jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza az  iratot megismerő személyek adatait, 
a  betekintés helyét, idejét és időtartamát, valamint a  tanulmányozásra átadott irat azonosításra alkalmas 
megjelölését.

 (4) Az  iratok vagy az  iratok részét képező egyes irat kimenő példányát a nyomozótiszt a Hivatal iratkezelési szabályai 
szerint készíti elő továbbításra.

20. §  A parancsnoki nyomozás során, a nyomozás befejezéséig a sajtó részére a parancsnok adhat tájékoztatást.

5. Záró rendelkezések

21. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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22. §  Hatályát veszti a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai által elkövetett katonai vétségek 
parancsnoki nyomozásáról szóló 7/2003. (VI. 27.) MeHVM–IM együttes rendelet.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A belügyminiszter 39/2017. (XII. 29.) BM rendelete
a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-végrehajtás során elrendelt elővezetés 
és előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes szabályairól

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában, a  büntetőeljárásról szóló 1998. évi 
XIX. törvény 604. § (7) bekezdésében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés f ) pontjában, valamint a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések 
és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 22. és 23.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben –,
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendeletet
a) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján

aa) elrendelt elővezetés,
ab) a terhelt meghatározott bíróság, ügyészség, illetve nyomozó hatóság vagy végrehajtásért felelős 

szerv elé állítása,
b) a szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény 

alapján
ba) elrendelt elővezetés,
bb) elrendelt körözés eredményeként foganatosított hatóság elé állítás,

c) a büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 
törvény alapján
ca) elrendelt elővezetés,
cb) az elítélt vagy a kényszergyógykezelt meghatározott bíróság, ügyészség vagy végrehajtásért felelős 

szerv elé állítása, továbbá
cc) az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére és költségére történő előállítás

során felmerült költség megtérítésére kell alkalmazni.
 (2) E rendelet alkalmazásában

a) előállítás: az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja, az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja, valamint az (1) bekezdés 
c) pont cb) alpontja szerinti tevékenység,

b) kérelemre történő előállítás: az (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti tevékenység.

2. Az elővezetés végrehajtása és az előállítás során felmerült költség megtérítésének szabályai

2. § (1) Az elővezetés, illetve az előállítás
a) szolgálati gépkocsi igénybevételével történő foganatosítása esetén 10 500 forint költségátalányt és – szükség 

esetén – a (2) bekezdésben meghatározott további összegeket,
b) szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül történő foganatosítása esetén a  foganatosításban részt vevő 

rendőrök, illetve – az  1.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja és az  1.  § (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja 
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szerinti tevékenység esetén – pénzügyőrök (a  továbbiakban együtt: hatósági személyek) számához mérten  
– a foganatosítás időtartamához igazodóan – óránként 2000 forint költségátalányt

kell megállapítani.
 (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a költségátalány összegén felül,

a) ha a foganatosítás időtartama a 2 órát meghaladja, a 3. órától kezdve a hatósági személyek számához mérten 
– a foganatosítás időtartamához igazodóan – óránként 2000 forint,

b) ha az  igénybe vett szolgálati gépjárművel megtett távolság a  25 kilométert meghaladja, a  26. kilométertől 
kezdve kilométerenként 50 forint

további összeget kell költségként megállapítani.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés b) pontja és a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetekben a költségtérítés megállapítása során
a) minden megkezdett órát egész óraként kell figyelembe venni, valamint
b) a foganatosítás időtartama szempontjából – szükség esetén – az  elővezetés foganatosításának helyére 

történő utazással töltött időt is figyelembe kell venni.
 (2) A  2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és a  2.  § (2)  bekezdés a)  pontjában meghatározott esetben a  költségtérítés 

megállapítása során legfeljebb két hatósági személyt lehet figyelembe venni, kivéve, ha az  elővezetett, illetve 
az előállított személy által tanúsított magatartás kettőnél több hatósági személy közreműködését tette indokolttá.

 (3) A  2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti kilométerszám megállapítása során a  szolgálati gépjármű menetlevelében 
rögzített adatok alapján
a) az elővezetésre, illetve az  előállításra kijelölt hatósági személyeknek a  foganatosításhoz szükséges 

intézkedések megkezdése szerinti tartózkodási helye (a továbbiakban: kiindulási hely),
b) az elővezetett, illetve az előállított személy megtalálásának helye és
c) az elrendelő határozatot kibocsátó hatóság vagy bíróság (a  továbbiakban együtt: elrendelő szerv) által 

meghatározott, az elővezetésre, illetve előállításra megjelölt hely
között ténylegesen megtett távolságot kell figyelembe venni.

 (4) Ha az  elővezetés, illetve az  előállítás eredményes végrehajtása érdekében az  érintett visszatartására kerül sor, 
a kiindulási hely, a visszatartás helye, valamint az elővezetés, illetve az előállítás helye között ténylegesen megtett 
távolság a megállapítandó kilométerszámba beleszámít.

4. § (1) A  2. és 3.  § szerinti költségszámítás során figyelmen kívül kell hagyni a  rendőrségen, illetve a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnál foganatosított visszatartás időtartamát.

 (2) Ha az elővezetendő személy az elrendelő szerv által meghatározott helyen nem található, vagy az elővezetésre útba 
indítással kerül sor, az elővezetés során felmerült költség megállapítása során a 2. és a 3. §-t kell alkalmazni azzal, 
hogy a kilométerszámot – a szolgálati gépjármű menetlevelében rögzített adatok alapján –
a) az elővezetendő személy meg nem találása esetén a kiindulási hely és az elrendelő szerv által meghatározott 

hely között ténylegesen megtett távolság,
b) az útba indítással történő elővezetés esetén a kiindulási hely és az útba indítás helye közötti távolság
figyelembevételével kell megállapítani.

 (3) Több személy azonos helyről ugyanazon elrendelő szerv elé történő együttes elővezetése esetén a  megtérítendő 
költség az elővezetett személyek között egyenlően oszlik meg.

5. §  A költségtérítésre vonatkozó figyelmeztetést – a 2. § szerinti költségelemekről szóló tájékoztatással – az idézésnek 
vagy az elővezetést elrendelő határozatnak tartalmaznia kell.

6. § (1) Az elővezetés, illetve az előállítás során felmerült költség összegét az elrendelő szerv a foganatosító szerv igazolása 
alapján, annak kézhezvételét követő 30 napon belül határozatban állapítja meg.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti igazolást a foganatosító szerv az elővezetés, illetve az előállítás foganatosításától számított 
30 napon belül küldi meg az elrendelő szerv részére.

 (3) Egy személy több elrendelő szerv által elrendelt elővezetése, illetve előállítása esetén az  (1)  bekezdés szerinti 
igazolást a foganatosító szerv kizárólag annak az elrendelő szervnek küldi meg, amely elrendelő határozata alapján 
az  elővezetést, illetve az  előállítást foganatosították. A  foganatosító szerv a  többi elrendelő szervet elővezetési, 
illetve előállítási költséget nem tartalmazó igazolás megküldésével tájékoztatja az  elővezetés, illetve az  előállítás 
eredményéről.
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 (4) Eredménytelen elővezetés, illetve előállítás esetén az  elővezetést, illetve az  előállítást elrendelő határozatban 
megjelölt személlyel szemben az  elővezetés, illetve az  előállítás során felmerült költség összegét e  rendelet 
szabályai szerint meg kell állapítani.

7. § (1) Az  elővezetés, illetve az  előállítás során felmerült költség összege – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – 
a foganatosító szerv székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bevétele.

 (2) Ha az elővezetés, illetve az előállítás foganatosítását
a) a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve,
b) a rendőrség terrorizmust elhárító szerve vagy
c) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hajtja végre, a költségként felmerült összeget e szerv számlájára kell befizetni.

 (3) Az elővezetés, illetve az előállítás költségeként megállapított összeg befizetésének elmulasztása esetén a költségek 
behajtása iránt – az ott tett megkülönböztetés szerint – az (1) bekezdésben vagy a (2) bekezdésben meghatározott 
szerv intézkedik.

3. A kérelemre történő előállítás során felmerült költség megtérítésének külön szabályai

8. §  A kérelemre történő előállítás során felmerült költség megtérítésének tekintetében – a 3. § (2) bekezdése, a 6. § és 
a 7. § kivételével – a 2. alcímben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy
a) több személy azonos helyről ugyanazon helyre történő együttes előállítása esetén a  költség az  előállított 

személyek között egyenlően oszlik meg,
b) a kilométerszám megállapításánál az előállítás kiinduló-, illetve végpontjául szolgáló helyszín vagy helyszínek 

között az előállítás eredményes végrehajtásának érdekében indokoltan megtett, menetlevélben jelzett teljes 
távolságot kell figyelembe venni, valamint

c) az előállítás során felmerült költség összegét
ca) az előállítást foganatosító büntetés-végrehajtási intézet állapítja meg és
cb) az előállítást foganatosító büntetés-végrehajtási intézet részére kell megfizetni, valamint

d) az előállítás során felmerült költség összege az előállítást foganatosító büntetés-végrehajtási intézet bevétele.

4. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

10. §  Hatályát veszti a  büntetőeljárásban, a  szabálysértési eljárásban, valamint a  büntetés-végrehajtás során elrendelt 
elővezetés, a  terhelt, illetve az  elítélt vagy a  kényszergyógykezelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott 
bíróság, ügyész, illetve nyomozó hatóság vagy végrehajtásért felelős szerv elé állítása, továbbá az  elítélt vagy 
az  egyéb jogcímen fogvatartott kérelmére történő előállítás során felmerült költség megtérítésének részletes 
szabályairól szóló 71/2014. (XII. 19.) BM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A belügyminiszter 40/2017. (XII. 29.) BM rendelete
a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény végrehajtásához 
kapcsolódó és más miniszteri rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § 
(1)  bekezdés 24.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 22.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 23. pont a)–c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35.  § (2)  bekezdés 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím és a  2.  melléklet tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a), d) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10., 11., 17. és 23. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.  
(VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 
1., 4., 6. és 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 22.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,
a 7. alcím és a  3.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 15. és 16.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 10., 21. és 22.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a  körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
2013. évi LXXXVIII. törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím és a  4.  melléklet tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi  
XXXI. törvény 47.  § (2)  bekezdés 4.  pontjában, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény a  341.  § (1)  bekezdés 18.  pont b) és c)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím és az 5. melléklet tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés 
a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében és a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím, valamint a 6. és 7. melléklet tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában, 19. pontjában, 21. pont b) alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 10. és 
22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 6.  pont a), b), c) és e)  alpontjában, valamint 26.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 10., 21. és 22.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 13. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015.  évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 9.  pontjában és 21.  pont c)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 10., 21. és 22.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § 
(2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 21. § 5. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel 
egyetértésben –,
a 15. alcím tekintetében a  körözési nyilvántartási rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
2013.  évi LXXXVIII. törvény 30.  § (2)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 22.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 16. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (5)  bekezdésében meghatározott 
véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –
a következőket rendelem el:

1. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak 
kártérítési felelősségéről szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek és hivatásos állományú tagjainak kártérítési felelősségéről 
szóló 23/1997. (III. 19.) BM rendelet [a továbbiakban: 23/1997. (III. 19.) BM rendelet] 2.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kár felfedezését követően az  állományilletékes parancsnok a  Hszt. 237.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
kérdések vizsgálatára úgy intézkedik, hogy a  kár összege és a  károkozó személye lehetőség szerint a  kár 
felfedezésétől számított 30 napon belül megállapításra kerüljön. Ha a kár összegének megállapításához külső szerv 
– így különösen a  javítást elvégző vállalkozás – bevonása szükséges és a 30 napos időtartamon belül nem érkezik 
meg a  kár megállapításához szükséges számla a  rendvédelmi szervhez, annak megérkezését követően legkésőbb 
3 munkanapon belül intézkedni kell a  kártérítési eljárás megindítására. Ha a  Hszt. 237.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott kérdések vizsgálatára az  állományilletékes parancsnok – arra alkalmas, az  ügyben érdektelen és 
elfogulatlan – más személyt vagy bizottságot bíz meg, a  megbízott a  megállapításairól feljegyzésben értesíti 
az állományilletékes parancsnokot.”

 (2) A 23/1997. (III. 19.) BM rendelet 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  14/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott esetben az  állományilletékes parancsnok az  (1)  bekezdés szerinti 
döntés meghozatala előtt a  hivatásos állomány tagjának korábbi, a  károkozás helye szerinti állományilletékes 
parancsnokának véleményét kikéri.”

 (3) A 23/1997. (III. 19.) BM rendelet
a) 2.  § (1a)  bekezdésében az „az ügy vizsgálójának nevét, rendfokozatát és beosztását” szövegrész helyébe  

az „a kártérítési eljárás lefolytatásával megbízott személy vagy arra kijelölt bizottság (a továbbiakban együtt: 
eljáró szerv) tagjainak nevét, rendfokozatát és szolgálati beosztását” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a „tart” szövegrész helyébe a „tarthat, vagy a károkozó kérelmére meghallgatást tart” 
szöveg, az „a személyes meghallgatás” szövegrész helyébe az „írásban vagy a személyes meghallgatás” szöveg

lép.
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2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól 
és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 
23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosítása

2. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a  nyomozási 
cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.)  
BM–IM együttes rendelet
a) 7.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 7.  §-ában” szövegrész 

helyébe az  „ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 20.  § (2)  bekezdés a)  pontjában és 
(3) bekezdésében” szöveg,

b) 94.  § (4)  bekezdésében a „kézírással készített” szövegrész helyébe a „kézírással vagy az  írógéppel készített” 
szöveg, a „vagy írógéppel másolatot” szövegrész helyébe az „elektronikus másolatot” szöveg

lép.

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai  
Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 14.) BM rendelet módosítása

3. § (1) A  belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 
11/2006. (III. 14.) BM rendelet [a továbbiakban: 11/2006. (III. 14.) BM rendelet] az  I. Részt megelőzően a következő 
1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A fegyelmi vagy méltatlansági ügyben hozott határozat, valamint a fegyelmi eljárás mellőzésével alkalmazott 
figyelmeztetésről szóló irat elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozható.”

 (2) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 9. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti szóbeli meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.”

 (3) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 20. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  jegyzőkönyvből ki kell tűnnie, hogy a  vizsgáló mely kérdésére a  meghallgatott milyen választ adott, illetve 
mely nyilatkozatát adta saját elhatározásából. A jegyzőkönyvet az eljárás alá vont és a hivatásos állományba tartozó 
tanú a Tv. 6. § (7) bekezdés d) pontja szerinti elektronikus dokumentumban írja alá. Ha az eljárás alá vont az aláírást 
megtagadja, a megtagadás tényét külön jegyzőkönyvben rögzíteni kell.”

 (4) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 20. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A  jegyzőkönyvet a  meghallgatott tanú minden írott oldal alján, illetve a  jogairól, kötelezettségeiről kapott 
tájékoztatásra vonatkozó nyilatkozata után aláírja, ha nem kötelezett a Tv. 6.  § (7)  bekezdés szerinti aláírásra. Ha 
az aláírást megtagadja, azt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.”

 (5) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 32. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az eljárás alá vont a kihirdetésen nem jelenik meg, vele a határozatot az elektronikus kézbesítésre vonatkozó 
szabályok szerint közölni kell.
(3) Ha a  kézbesítésre a  Tv. 6/A.  § (6)  bekezdésének alkalmazásával kerül sor, a  határozatot tértivevénnyel 
kell a  hivatásos állomány tagja részére megküldeni. Ha ebben az  esetben az  újra megkísérelt kézbesítés is 
eredménytelen, az erről szóló feljegyzést, valamint a tértivevényt és a borítékot a fegyelmi iratokhoz kell csatolni.”

 (6) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a  kézbesítés eredménytelensége nem róható az  eljárás alá vont terhére, az  akadály elhárulta, illetve 
a  határozat eredménytelen kézbesítéséről való tudomásszerzést követő 8 napon belül tett bejelentése alapján 
a határozatot a részére újból kézbesíteni kell és a fenyítés végrehajtására tett intézkedéseket vissza kell vonni.”

 (7) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 34. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fegyelmi ügyben hozott érdemi határozat jogerőre emelkedéséről a  vizsgáló feljegyzést készít, amit 
a fegyelmi eljárás irataihoz csatol és a személyügyi szervnek megküld. A fenyítés végrehajtására az állományilletékes 
parancsnok intézkedik.”

 (8) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet a következő 43/A. §-sal egészül ki:
„43/A.  § (1) A  Tv. 223.  § (2a)  bekezdése szerinti határidő-meghosszabbítást megelőzően vizsgálni kell, hogy 
a  folyamatban levő fegyelmi eljárásban az  áttételt megelőzően a  vizsgálat határidejét a Tv. 223.  § (2)  bekezdése 
alapján már meghosszabbították-e és a rendelkezésre álló idő elég-e az érdemi döntés megalapozásához szükséges 
bizonyítékok beszerzéséhez.
(2) Nem kell a méltatlansági eljárást áttenni, ha a korábbi szolgálati hely szerint illetékes parancsnok a méltatlansági 
eljárást a Tv. 223. § (4) bekezdés a)–c) pontja alapján megszünteti.”
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 (9) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 47/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Becsületbíróság összehívását a kérelmező
a) a szolgálati út betartásával előterjesztett írásbeli kérelmével, vagy
b) – ha a  szolgálati viszonya időközben megszűnt – a  szolgálati viszony megszűnésekor volt állományilletékes 
parancsnokánál előterjesztett írásbeli kérelmével
[a 47/D–47/H. § alkalmazásában az a) és b) pont a továbbiakban együtt: kérelem] kezdeményezheti.”

 (10) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 47/D. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  kérelmet a  volt állományilletékes parancsnok a  sérelmezett 
döntéshozó elöljárónak a véleményével ellátva küldi meg.”

 (11) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet 48. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A betekintésről vagy adatszolgáltatásról betekintő lapot kell vezetni, amely tartalmazza a betekintő személyét, 
a betekintés jogcímét, idejét, valamint a betekintő vagy az adatot továbbító aláírását.”

 (12) A 11/2006. (III. 14.) BM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a „tényt, a  fegyelmi eljárást megalapozó iraton vagy az  irathoz fűzött feljegyzésben” 

szövegrész helyébe a „tényt elektronikus feljegyzésben” szöveg,
b) 16. § (3) bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe az „az erről szóló határozattal” szöveg,
c) 19. § (2) bekezdésében az „egy példányban kell elkészíteni” szövegrész helyébe a „kell készíteni” szöveg,
d) 32. § (1) bekezdésében a „vont részére a határozat egy példányát át kell adni” szövegrész helyébe a „vonttal 

a határozatot a Tv. 6/A. §-ában foglaltak szerint közölni kell” szöveg,
e) 32.  § (1)  bekezdésében az „a határozat irattári példányára rá kell vezetni, és az  átvevővel alá kell íratni” 

szövegrész helyébe az „az átvevőnek igazolnia kell” szöveg,
f ) 33.  § (1)  bekezdésében az „írásban” szövegrész helyébe az „írásban elektronikus dokumentum formájában” 

szöveg,
g) 33. § (9) bekezdésében a „közléséről” szövegrész helyébe a „kihirdetéséről, közléséről” szöveg,
h) 47/I. § (1) bekezdésében a „47/D. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „47/D. § (1) és (1a) bekezdése” szöveg,
i) 47/I. § (8) bekezdésében a „82/D. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „82/D. § (1) bekezdése” szöveg
lép.

 (13) Hatályát veszti a 11/2006. (III. 14.) BM rendelet
a) 13.  § (1)  bekezdésében az  „A kézbesítéskor a  Tv. 6.  § (4) és (6)  bekezdésére figyelemmel kell eljárni.” 

szövegrész,
b) 13. § (2) bekezdésében az „az elrendelő határozatra feljegyzéssel vagy külön íven” szövegrész,
c) 32. § (4) bekezdése,
d) 48.  § (4)  bekezdésében a „minden év július 20-ig az  első félévre, illetve” szövegrész, valamint a „minden év 

július 31-éig, illetve” szövegrész.

4. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, 
irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, 
a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok 
átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosítása

4. §  A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása 
keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés rendjéről szóló 
9/2011. (III. 23.) BM rendelet [a továbbiakban: 9/2011. (III. 23.) BM rendelet] 1.  melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

5. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes 
rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

5. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi  
II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek 
módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet [a továbbiakban: 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet] 11.  § 
(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(5) A  bíróság és az  általános szabálysértési hatóság feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások vonatkozásában 
az  (1)  bekezdés a)  pont ac)  alpontjában és b)  pont bc)  alpontjában, valamint az  (1a)  bekezdés c)  pontjában 
meghatározott számlaszámokat és kódot a  központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben 
meghatározott központi bírságkezelő szerv (a továbbiakban: központi bírságkezelő szerv) által kezelt központosított 
beszedési számla adatai alapján kell megadni.”

 (2) A 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 11/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott helyszíni bírság 
kiszabására jogosult a  Szabs. tv. 141.  § (2i)  bekezdése szerinti adattovábbítási kötelezettségének elektronikus 
formában a  szabálysértést elkövetettek és a  helyszíni bírságoltak nyilvántartása részére meghatározott 
adatszolgáltatási határidőn belül a szabálysértési eljárások feldolgozását támogató folyamatvezérelt ügykezelési és 
ügyintézési rendszer – a NOVA ESZNYER –, vagy az ahhoz kialakított interfészes kapcsolat útján tesz eleget.”

 (3) A 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A helyszíni bírságoláshoz a helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy a 4. melléklet szerinti 
nyomtatványt használja.
(2) A helyszíni bírság kiszabására jogosult szerv vagy személy három példányban (eredeti, másodlat és tőpéldány) 
tölti ki a helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatványt.
(3) A  nyomtatvány kitöltése előtt a  személyazonosság megállapítására alkalmas igazolványból meg kell állapítani 
az eljárás alá vont személy személyi adatait.
(4) A helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány minden olyan rovatát ki kell tölteni, amely az adott szabálysértés 
elkövetése tekintetében értelmezhető.
(5) A helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány és a csekkszelvény sorszámmal ellátott okirat.”

 (4) A 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/A. § Ha a jogszabályban meghatározott, a közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztető szabálysértés 
esetén a  közlekedési előéleti pontszám az  átadott helyszíni bírság nyomtatványon nem szerepel, arról a  kiszabó 
szerv az elkövetőt utólag tájékoztatja.”

 (5) A 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 22/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott számlaszámokat és kódot a központi bírságkezelő szerv által kezelt 
központosított beszedési számla adatai alapján kell megadni.”

 (6) A 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a következő 43. §-sal egészül ki:
„43. § A 2018. február 28. napon már legyártott helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatványok (a  továbbiakban: 
régi nyomtatványok) 2018. június 30. napjáig abban az  esetben használhatóak fel, ha a  helyszíni bírság 
nyomtatvány 2018. március 1-jén módosított adattartalmának ismertetése egyéb úton biztosított, valamint a  régi 
nyomtatványokhoz tartozó készpénz-átutalási megbízáson a központi bírságkezelő szerv által 2018. január 1-jétől 
elfogadott számlaszám szerepel.”

 (7) A 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
 (8) Hatályát veszti a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 11/A. § (1) bekezdése.

6. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló  
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

6. §  Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.)  
BM rendelet 6. §-a a következő (3)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  hivatásos állomány tagja szolgálatát más szervnél teljesíti, a  Hszt. 158.  § (4)  bekezdése alapján részére 
fizethető teljesítményjuttatás folyósításával kapcsolatos részletes szabályokat a  Hszt. 62.  § (1)  bekezdése alapján 
kötendő vezénylési megállapodásban kell rögzíteni.
(4) A  hivatásos állomány tagját, ha a  tárgyévet megelőző évre vonatkozó egyéni teljesítményértékelésének 
eredménye „kivételes teljesítmény” teljesítményfokozatú, akkor a  Hszt. 158.  § (2)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével teljesítményjuttatásban kell részesíteni.
(5) A  hivatásos állomány tagját, ha a  tárgyévet megelőző évre vonatkozó egyéni teljesítményértékelésének 
eredménye „jó teljesítmény” vagy „megfelelő teljesítmény” teljesítményfokozatú, akkor a  Hszt. 158.  § 
(2)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével a  munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétől függően 
teljesítményjuttatásban részesíthető.
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(6) Nem részesíthető teljesítményjuttatásban a hivatásos állomány tagja, ha a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 
egyéni teljesítményértékelésének eredménye „átlag alatti teljesítmény” vagy „elfogadhatatlan teljesítmény” 
teljesítményfokozatú.
(7) Ha a  teljesítményértékeléssel érintett évet követő év március 15-ig a  hivatásos állomány tagjának szolgálati 
helye megváltozik, a Hszt. 65. §-a szerinti vezénylésére kerül sor vagy a Hszt. 65. §-a szerinti vezénylése megszűnik, 
a teljesítményjuttatás megállapítására és kifizetésére a hivatásos állomány tagjának új szolgálati helye szerint kerül 
sor. Ebben az  esetben az  állományilletékes parancsnok vagy a  munkáltatói jogkört gyakorló vezető az  újonnan 
az  állományába kerültet a  teljesítményértékeléssel érintett év vonatkozásában is az  állományában szolgálatot 
teljesítőkkel azonos szempontok szerint köteles teljesítményjuttatásban részesíteni.
(8) Az  állományilletékes parancsnok az  (1)  bekezdés szerinti munkáltatói intézkedések meghozatalakor köteles 
figyelembe venni az  állományát érintően március 15-ig tervezett valamennyi olyan változást, amely alapján 
a (7) bekezdés szerint a teljesítményjuttatás megállapítása a hatáskörébe tartozik.
(9) Az  (1) és (2)  bekezdéstől eltérően a  hivatásos állomány azon tagja esetén, aki az  Országgyűlési Őrség 
állományába más rendvédelmi szervtől március 16. és április 15. között kerül áthelyezésre, és részére korábbi 
szolgálati helyén nem került sor a  megelőző év vonatkozásában teljesítményjuttatás megállapítására, 
a  teljesítményjuttatás összegéről az  állományilletékes parancsnok tárgyév április 20-ig kiadott munkáltatói 
intézkedésben rendelkezik. A teljesítményjuttatás első részletét ez esetben az április havi illetménnyel egyidejűleg 
kell folyósítani.
(10) A szervezeti teljesítményértékelés alapján az Országgyűlési Őrség számára a  teljesítményjuttatásra biztosított 
költségvetési keret meghatározására a rendvédelmi szervet irányító Országgyűlés elnöke által megállapított átlagos 
teljesítményjuttatás alapján, az Országgyűlési Őrség február 1-jei létszámának figyelembevételével kerül sor.”

7. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai 
teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási 
szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.)  
BM rendelet módosítása

7. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének 
ajánlott elemeiről, az  ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a  minősítés rendjéről 
és a  szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet [a továbbiakban: 26/2013. (VI. 26.)  
BM rendelet] 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 6. melléklet szerinti összesített értékelő lapot az értékelt személlyel közölni kell, valamint az irattárban is el kell 
helyezni.”

 (2) A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A minősítő lapot a minősítettnek kézbesíteni kell, valamint az irattárban is el kell helyezni.”

 (3) A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

8. A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési 
eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosítása

8. § (1) A  körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.)  
BM rendelet [a továbbiakban: 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet] 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 73. § (1), (3), (6) és (7) bekezdése, valamint 
a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi  
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 68. § (3) bekezdése és 117. § (8) bekezdése alapján elrendelt körözés során 
a körözési eljárás lefolytatására a körözést elrendelő rendőri szerv illetékes.”

 (2) A 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 6. §-a a következő (5a)–(5d) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A  Be. 73.  § (7)  bekezdése, valamint a  Szabs. tv. 68.  § (3)  bekezdése alapján nem rendőri szerv által dolog 
tekintetében elrendelt körözés esetén a  körözési eljárás lefolytatására a  körözést elrendelő szerv, hatóság vagy 
egyéb szerv székhelye szerinti rendőrkapitányság illetékes.
(5b) A kulturális javak körébe tartozó tárgykörözés esetén a körözési eljárás lefolytatására a tárgy utolsó ismert őrzési 
helye szerinti rendőrkapitányság illetékes.
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(5c) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 33. § (1a) bekezdése alapján elrendelt 
tárgykörözés esetén a  körözési eljárás lefolytatására a  gazdálkodó szervezet székhelye szerinti rendőrkapitányság 
illetékes.
(5d) Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 47. § (3) bekezdése 
alapján elrendelt járműkörözés esetén a  körözési eljárás lefolytatására az  adós lakóhelye vagy székhelye szerinti 
rendőrkapitányság illetékes.”

 (3) A 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében a „(2)–(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(6) bekezdésben” szöveg,
b) 6.  § (4)  bekezdésében az  „esetben a  megkeresett” szövegrész helyébe az  „esetben a  megkereső vagy 

a megkeresett” szöveg,
c) 6. § (6) bekezdésében az „A nyomozás során az Európai Unió” szövegrész helyébe az „A büntetőeljárás jogerős 

befejezéséig az ügyészség vagy bíróság által elrendelt elfogatóparancs az Európai Unió” szöveg
lép.

 (4) Hatályát veszti a 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 3. § (6) bekezdése.

9. A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, 
az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai 
képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosítása

9. §  A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó 
egyesületeknél, valamint az  ez  irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és 
szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 25.) BM rendelet] 1. melléklete 
a 4. melléklet szerint módosul.

10. A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosítása

10. §  A belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek 
meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet [a továbbiakban: 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet] 1. melléklete 
az 5. melléklet szerint módosul.

11. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos 
szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.)  
BM rendelet módosítása

11. § (1) A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 30/2015.  
(VI. 16.) BM rendelet]
a) 5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul,
b) 6. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

 (2) A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 9. melléklet
a) II. rész „Magyarázat 1–2. táblázathoz:” alcímében a „bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási” szövegrész 

helyébe a  „bűnügyi igazgatási szakon, rendészeti igazgatási szak határrendész, igazgatásrendészeti, 
közlekedésrendészeti vagy közrendvédelmi szakirányon” szöveg,

b) II. rész „Magyarázat 1–2. táblázathoz:” alcímében az „egyéb képesítés.” szövegrész helyébe az „egyéb képesítés. 
A  fegyverzettechnikai munkaköri feladatokat ellátó szolgálati beosztásban a  fegyverműszerész szakképzés 
szakmai követelményeinek megfelelő, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján elvégzett tanfolyami képzés 
is elfogadható.” szöveg,

c) II. rész „Magyarázat 3. táblázathoz:” alcímében az „egyéb képesítés.” szövegrész helyébe az „egyéb képesítés. 
A  fegyverzettechnikai munkaköri feladatokat ellátó szolgálati beosztásban a  fegyverműszerész szakképzés 
szakmai követelményeinek megfelelő, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján elvégzett tanfolyami képzés 
is elfogadható.” szöveg

lép.
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12. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

12. § (1) A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet [a továbbiakban: 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet] 
45. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szolgálati viszony megszüntetéséről rendelkező állományparancsot vagy határozatot csak azt követően lehet 
kiadmányozni, ha a megállapodást a hivatásos állomány tagja a Hszt. 6. § (7) bekezdése szerint aláírta.”

 (2) A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 64. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Hszt. 353/D.  § (2)  bekezdésében foglaltakra tekintettel, ha 2018. január 1. és 2018. december 31. között 
a  hivatásos állomány tagja vonatkozásában a  szolgálati időpótlék jogosultsági feltételeinek vagy a  magasabb 
összegű szolgálati időpótlékhoz szükséges feltételeknek a megállapítására kerül sor, a szolgálati időpótlék kifizetése 
iránt csak a  hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának módosulása esetén, a  Hszt. 353/D.  §-ában foglalt 
rendelkezések figyelembevételével lehet intézkedni.”

 (3) A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 81. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  szolgálati panasz – a  Hszt. 6.  § (7)  bekezdés c)  pontjának megfelelően – elektronikus úton történő 
benyújtásakor azt a  sérelmezett intézkedést hozó vagy mulasztó elöljáró szervezeti egységéhez tartozó hivatali 
kapu útján kell benyújtani. A  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya esetén a  szolgálati 
panaszt a hivatali kapu helyett a miniszteri utasításban meghatározott különös rendelkezések szerinti elektronikus 
elérhetőségen kell benyújtani. Ha a  hivatásos állomány tagjának jogi vagy érdekképviseleti szervhez tartozó 
képviselője az elektronikus benyújtást nem tudja teljesíteni, a szolgálati panaszt papír alapon nyújtja be.”

 (4) A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet 82. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szolgálati panasz tárgyában hozott érdemi döntést a  szolgálati panasz elbírálója megküldi a  sérelmezett 
munkáltatói intézkedést hozó vagy mulasztó elöljáróhoz vagy vezetőhöz, aki intézkedik annak a panaszos részére 
történő közléséről, illetve a képviselőjének történő megküldéséről.”

 (5) A 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 93/A. és 93/B. §-sal egészül ki:
„93/A.  § (1) Ha a  hivatásos állomány tagjával az  elektronikus dokumentumban kiadott munkáltatói intézkedést 
annak kiadmányozását követően, személyes meghallgatás vagy megbeszélés keretében közlik, a humánigazgatási 
szakszolgálat gondoskodik arról, hogy a  munkáltatói intézkedés egyidejűleg történő átvételéhez szükséges 
elektronikus eszköz a  kihirdetés helyén rendelkezésre álljon, amelyen a  hivatásos állomány tagja az  elektronikus 
dokumentumot a  személyes meghallgatás vagy megbeszélés keretében megismerheti és hiteles elektronikus 
aláírással ellátva átveheti.
(2) A  hivatásos állomány tagját a  személyes meghallgatásra vagy megbeszélésre történő értesítéskor tájékoztatni 
kell a  munkáltatói intézkedés átvételét igazoló hiteles aláírás lehetséges módjairól és az  elektronikus aláíráshoz 
a hivatásos állomány tagja részéről szükséges feltételekről.
93/B. § (1) A kézbesítési fikció alapján kézbesítettnek tekintett munkáltatói intézkedés vonatkozásában a kézbesítési 
fikció beálltáról történő tudomásszerzés napjától számított tizenöt napon belül terjeszthet elő kérelmet a hivatásos 
állomány tagja a  kézbesítési fikció megdöntésére a  munkáltatói intézkedést kiadónál. A  kérelem benyújtásának 
a kézbesítési fikció beállta napjától számított egy év elteltével nincs helye. E határidő elmulasztása miatt igazolással 
élni nem lehet.
(2) A kézbesítési fikció megdöntésére irányuló kérelemnek a munkáltatói jogkör gyakorlója akkor ad helyt, ha
a) a címzett a munkáltatói intézkedést azért nem vette át, mert a kézbesítés a kézbesítésre vonatkozó jogszabályok 
megsértésével történt meg, vagy más okból nem volt szabályszerű, vagy
b) a címzettnek a munkáltatói intézkedést más, az a) pontban nem említett okból önhibáján kívül nem volt módja 
átvenni.
(3) A  kézbesítési fikció megdöntésére irányuló kérelemben elő kell adni azokat a  tényeket, illetve körülményeket, 
amelyek a kézbesítés szabálytalanságát igazolják vagy a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a címzett 
részéről a  hivatkozott okot valószínűsítik. A  kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani az  esetlegesen a  munkáltatói 
intézkedéssel szembeni szolgálati panaszt is.
(4) Ha a kézbesítési fikció megdöntésére irányuló kérelmet elkésetten terjesztették elő, azt érdemi vizsgálat nélkül el 
kell utasítani. A kérelem tárgyában a munkáltatói intézkedést meghozó munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
(5) Ha a  munkáltatói jogkör gyakorlója a  kézbesítési fikció megdöntésére irányuló kérelemnek helyt ad, 
a  kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények hatálytalanok, és a  kézbesítést, valamint a  munkáltatói intézkedés 
végrehajtása érdekében megtett intézkedéseket meg kell ismételni.”
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 (6) Hatályát veszti a 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a) 41. § (3) bekezdésében az „az érintettnek át kell adni, egy példányt pedig” szövegrész,
b) 81. § (1) bekezdésében az „a szolgálati út betartásával” szövegrész.

13. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint 
a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

13. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban 
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a  folyósítás szabályairól szóló 33/2015.  
(VI. 16.) BM rendelet 4. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A teljesítményjuttatásra jogosultság feltételei és megállapítása
9.  § (1) A  Hszt. 158.  § (1)  bekezdése szerinti tárgyévre szóló teljesítményjuttatás összegéről az  állományilletékes 
parancsnok, illetve ha a  hivatásos állomány tagja – a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem kivételével – valamely, 
a rendvédelmi szerven kívüli szervnél teljesíti szolgálatát, a vezénylés helye szerinti fogadó szerv (a továbbiakban: 
fogadó szerv) munkáltatói jogkört gyakorló vezetője tárgyév április 15-ig kiadott munkáltatói intézkedésben 
rendelkezik.
(2) A  hivatásos állomány tagjának teljesítményjuttatását megállapító állományparancsot a  humánigazgatási szerv 
küldi meg a gazdasági szerv részére, amely gondoskodik a teljesítményjuttatás folyósításáról. A teljesítményjuttatást 
a Hszt. 158. § (1) bekezdése szerinti havi illetménnyel egyidejűleg kell folyósítani.
(3) Ha a  hivatásos állomány tagja szolgálatát más, a  Hszt. 51.  § (2)  bekezdésében meghatározottakon és 
a  Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kívüli szervnél teljesíti, a  Hszt. 158.  § (4)  bekezdése alapján részére fizethető 
teljesítményjuttatás folyósításával kapcsolatos részletes szabályok a  Hszt. 62.  § (1)  bekezdése alapján kötendő 
vezénylési megállapodásban rögzíthetőek.
9/A. § (1) A hivatásos állomány tagját, ha a  tárgyévet megelőző évre vonatkozó egyéni teljesítményértékelésének 
eredménye „kivételes teljesítmény” teljesítményfokozatú, akkor a  Hszt. 158.  § (2)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével teljesítményjuttatásban kell részesíteni.
(2) A  hivatásos állomány tagját, ha a  tárgyévet megelőző évre vonatkozó egyéni teljesítményértékelésének 
eredménye „jó teljesítmény” vagy „megfelelő teljesítmény” teljesítményfokozatú, akkor a  Hszt. 158.  § 
(2)  bekezdésében foglaltak figyelembevételével a  munkáltatói jogkör gyakorlójának döntésétől függően 
teljesítményjuttatásban részesíthető.
(3) Nem részesíthető teljesítményjuttatásban a hivatásos állomány tagja, ha a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 
egyéni teljesítményértékelésének eredménye „átlag alatti teljesítmény” vagy „elfogadhatatlan teljesítmény” 
teljesítményfokozatú.
9/B. § (1) Ha a teljesítményértékeléssel érintett évet követő év április 15-ig a hivatásos állomány tagjának szolgálati 
helye megváltozik, a Hszt. 65. §-a szerinti vezénylésére kerül sor vagy a Hszt. 65. §-a szerinti vezénylése megszűnik, 
a teljesítményjuttatás megállapítására és kifizetésére a hivatásos állomány tagjának új szolgálati helye szerint kerül 
sor. Ebben az  esetben az  állományilletékes parancsnok vagy a  munkáltatói jogkört gyakorló vezető az  újonnan 
az  állományába kerültet a  teljesítményértékeléssel érintett év vonatkozásában is az  állományában szolgálatot 
teljesítőkkel azonos szempontok szerint köteles teljesítményjuttatásban részesíteni.
(2) Az  állományilletékes parancsnok a  9.  § (1)  bekezdése szerinti munkáltatói intézkedések meghozatalakor 
köteles figyelembe venni az állományát érintően április 15-éig tervezett valamennyi olyan változást, amely alapján 
az (1) bekezdés szerint a teljesítményjuttatás megállapítása a hatáskörébe tartozik.
9/C.  § A  szervezeti teljesítményértékelés alapján a  rendvédelmi szerv egésze számára a  teljesítményjuttatásra 
biztosított költségvetési keret meghatározására a  rendvédelmi szervet irányító miniszter által a  rendvédelmi 
szerv részére megállapított átlagos teljesítményjuttatás alapján, a  rendvédelmi szerv február 1-jei létszámának 
figyelembevételével kerül sor. Ezt követően a  rendvédelmi szerv szervezeti egysége számára a  Hszt. 158.  § 
(1) bekezdése alapján a szervezeti teljesítményértékelés eredménye alapján a személyi juttatás előirányzaton belül 
biztosított költségvetési keret a szervezeti egység február 1-jei létszáma alapján kerül meghatározásra.”
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14. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló  
2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs 
eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó 
követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet módosítása

14. §  Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben 
meghatározott technológiai biztonsági, valamint a  biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá 
a  biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.)  
BM rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét 
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.”

15. A körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének 
szabályairól szóló 83/2015. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

15. §  A körözési eljárásban elrendelt elővezetés végrehajtásával felmerült költség megtérítésének szabályairól szóló 
83/2015. (XII. 30.) BM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „9 250 forint” szövegrész helyébe a „10 500 forint” 
szöveg lép.

16. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható 
rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet módosítása

16. § (1) A  belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi 
egészségkárosodási ellátásról szóló 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet [a továbbiakban: 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet] 
3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állományilletékes parancsnok az (1) bekezdésben foglaltakkal egyidejűleg, a FÜV határozatot a kézhezvételt 
követően soron kívül, de legkésőbb 3 munkanapon belül terjeszti fel az  országos parancsnoknak a  Hszt. 82/B.  § 
(5a) bekezdésében foglaltak céljából.”

 (2) Az 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  egészségkárosodási ellátásban részesülőkre tekintettel átminősített vagy létrehozott új álláshelyekről 
a  humánigazgatási szakszolgálat nyilvántartást vezet, amely átminősítés esetében tartalmazza az  átminősítést 
megelőző szolgálati beosztás megjelölését is. Az  átminősített vagy létrehozott új álláshely megüresedése esetén 
az  állományilletékes parancsnok 5 munkanapon belül gondoskodik az  átminősített álláshely visszaminősítéséről 
vagy a  létrehozott álláshely megszüntetéséről, és ennek tényéről értesíti a  központi humánigazgatási 
szakszolgálatot.”

 (3) Az 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § A  Hszt. 82/C.  § (2c)  bekezdése szerinti előterjesztéssel az  országos parancsnok a  továbbfoglalkoztatási 
kötelezettség alóli mentesítési eljárás lefolytatásához szükséges alábbi iratokat terjeszti fel a miniszterhez:
a) a FÜV Bizottság által folytatott eljárás során beszerzett, a rehabilitációs hatóság által kiállított szakvélemény,
b) a FÜV határozat,
c) a szolgálati kötelmekkel összefüggés tárgyában hozott minősítő határozat,
d) a tényleges szolgálati idő igazolásához szükséges iratok,
e) az érintett részére felajánlható álláshelyek, ha a felterjesztéskor rendelkezésre áll,
f ) a személyzeti megbeszélésről készült jegyzőkönyv, ha az álláshely felajánlására már sor került,
g) a hivatásos állomány tagjának baleseti járadékra vagy baleseti táppénzre (a továbbiakban együtt: baleseti ellátás), 
rokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságáról, továbbá az  ezen ellátás összegéről szóló 
tájékoztatás, ha az ezen ellátások alapjául szolgáló irat a felterjesztéskor a rendvédelmi szerv rendelkezésére áll,
h) a hivatásos állomány tagjának a Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelme,
i) a hivatásos állomány tagjának részére alkalmasnak talált feladatkörök megnevezése,
j) az állományilletékes parancsnok javaslata,
k) az egészségügyi dokumentáció,
l) a Becsületbíróság döntése.”
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 (4) Az 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet 26. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  (1)–(4)  bekezdés rendelkezéseit a  Hszt. 51.  § (3)  bekezdés a)  pontja alapján a  Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemre vezényeltekre is megfelelően alkalmazni kell.”

 (5) Az 54/2016. (XII. 22.) BM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „jogkövetkezményeire, valamint” szövegrész helyébe a „jogkövetkezményeire, a Hszt. 

82/C. § (2d) bekezdésében foglaltakra, valamint” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében a „személyzeti megbeszélést tart” szövegrész helyébe az „– a Becsületbíróság döntését 

követően – személyzeti megbeszélést tart” szöveg,
c) 7.  § (1)  bekezdésében a  „Hszt. 82/C.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „Hszt. 82/C.  §  

(2c)–(2d) bekezdésében” szöveg,
d) 12. §-ában a „82/D. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „82/D. § (2) bekezdése” szöveg
lép.

17. Az Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 
56/2016. (XII. 22.) BM rendelet módosítása

17. § (1) Az  Országgyűlési Őrségnél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról szóló 56/2016. (XII. 22.)  
BM rendelet [a továbbiakban: 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet] 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  egészségkárosodási ellátásban részesülőkre tekintettel átminősített vagy létrehozott új álláshelyekről 
a  humánigazgatási szakszolgálat nyilvántartást vezet, amely átminősítés esetében tartalmazza az  átminősítést 
megelőző szolgálati beosztás megjelölését is. Az  átminősített vagy létrehozott új álláshely megüresedése 
esetén az  Országgyűlési Őrség parancsnoka 5 munkanapon belül gondoskodik az  átminősített álláshely 
visszaminősítéséről vagy a  létrehozott álláshely megszüntetéséről, és ennek tényéről értesíti a  humánigazgatási 
szakszolgálatot.”

 (2) Az 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § A  Hszt. 82/C.  § (2c)  bekezdése szerinti előterjesztéssel az  Országgyűlési Őrség parancsnoka 
a továbbfoglalkoztatási kötelezettség alóli mentesítési eljárás lefolytatásához szükséges alábbi iratokat terjeszti fel 
az Országgyűlés elnökéhez:
a) a FÜV Bizottság által folytatott eljárás során beszerzett, a rehabilitációs hatóság által kiállított szakvélemény,
b) a FÜV határozat,
c) a szolgálati kötelmekkel összefüggés tárgyában hozott minősítő határozat,
d) a tényleges szolgálati idő igazolásához szükséges iratok,
e) az érintett részére felajánlható álláshelyek, ha a felterjesztéskor rendelkezésre áll,
f ) a személyzeti megbeszélésről készült jegyzőkönyv, ha az álláshely felajánlására már sor került,
g) a hivatásos állomány tagjának baleseti járadékra vagy baleseti táppénzre (a továbbiakban együtt: baleseti ellátás), 
rokkantsági ellátásra vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultságáról, továbbá az  ezen ellátás összegéről szóló 
tájékoztatás, ha az ezen ellátások alapjául szolgáló irat a felterjesztéskor a rendvédelmi szerv rendelkezésére áll,
h) a hivatásos állomány tagjának a Hszt. 82/C. § (1) bekezdése szerinti kérelme,
i) a hivatásos állomány tagjának részére alkalmasnak talált feladatkörök megnevezése,
j) az Országgyűlési Őrség parancsnokának javaslata,
k) az egészségügyi dokumentáció,
l) a Becsületbíróság döntése.”

 (3) Az 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)–(3)  bekezdés rendelkezéseit a  Hszt. 51.  § (3)  bekezdés a)  pontja alapján a  Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemre vezényeltekre is megfelelően alkalmazni kell.”

 (4) Az 56/2016. (XII. 22.) BM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „jogkövetkezményeire, valamint” szövegrész helyébe a „jogkövetkezményeire, a Hszt. 

82/C. § (2d) bekezdésében foglaltakra, valamint” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében az „egyeztető megbeszélést tart” szövegrész helyébe az „– a Becsületbíróság döntését 

követően – egyeztető megbeszélést tart” szöveg,
c) 7.  § (1)  bekezdésében a  „Hszt. 82/C.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „Hszt. 82/C.  §  

(2c)–(2d) bekezdésében” szöveg,
d) 12. §-ában a „82/D. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „82/D. § (2) bekezdése” szöveg
lép.
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18. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az  1–4.  §, az  5.  § (1), (2), (4), (5) és (8)  bekezdése, a  6–7.  §, a  8.  § (1) és (2)  bekezdése, a  9–13.  §, a  15–17.  §, 

az 1. melléklet, és a 3–7. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 5. § (3), (6) és (7) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2018. március 1-jén lép hatályba.
 (4) A 14. § 2018. május 10-én lép hatályba.

19. §  A 14. alcím a  hálózati és információs rendszerek biztonságának az  egész Unióban egységesen magas szintjét 
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való 
megfelelést szolgálja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

 1. A 9/2011. (III. 23.) BM rendelet 1. melléklet 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR08) szerinti alábbi ágazatokhoz tartozó 
foglalkoztatottak kötelező foglalkoztatása körében előállítandó termékek, szolgáltatások és építési tevékenységek:]
„31. 96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása
Normál textíliák mosása, szárítása, kalanderezése, ruházat, ágynemű, egyéb textiltermékek mosása. Egészségügyi 
textíliák mosása, szárítása, kalanderezése (higiénikus mosodai státusz).
Erősen szennyezett textíliák mosása, szárítása, kalanderezése.
24 órás mosás, textíliák javítása, textíliák kézi vasalása, szennyes és tiszta textíliák szállítása, textília csomagolása, élő 
kártevőkkel szennyezett textília fertőtlenítése.
Ágyneműk, munka- és védőruhák kölcsönzése (bértextil szolgáltatás).”
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2. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelethez
„4. melléklet a 22/2012. (IV. 13.) BM rendelethez
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P. H. 

Eljáró hatóság: 

8. A meg nem fizetett helyszíni bírság adók módjára kerül 
behajtásra, ha nincs helye elzárásra történő 
átváltoztatásnak, vagy a szabálysértő közérdekű 
munkával sem váltotta azt meg. 
9. A közúti közlekedés biztonságát fokozottan 
veszélyeztető szabálysértés esetén az intézkedő közúti  
közlekedési előéleti pontot állapít meg, amelynek 
értékét a nyomtatványon rögzíti. 
10. Ha a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz helyszíni 
alkalmazásának feltételei fennállnak, a helyszíni bírság 
azzal is megfizethető. 
11. A gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni 
bírság esetén a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy 
személy szabálysértési feljelentést tesz, ha a gépjármű 
üzembentartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi 
tudomásul, vagy a helyszíni bírságot a kézhezvételtől 
számított 30 napon belül nem fizetik meg. 
12. A gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni 
bírság közérdekű munkával nem váltható meg. 
                               INFORMATION 
I hereby inform you that according to Act No 2 of 2012 
on the minor offences, the minor offence procedures 
and the registry system: 
1. In case you admit having committed the minor 
offence and acknowledge the imposition of the on-the-
spot fine with your signature,  there is no possibility of 
any legal remedy  or  proceeding.  
2. Minors may be imposed an on-the-spot fine only if 
they undertake its payment and only in the presence of 
their legal representative.   
3. The imposed on-the-spot fine shall be paid within 30 
days. 
4. In case of unpaid fine by a third country citizens, a 
ban on entry and stay may be ordered.    
5. There is a possibility to commute an unpaid on-the-
spot fine into public work, 6 hours equalling 5000 HUF. 
In case you choose this option, you must report at the 
state employment body (labour centre) of your place of 
residence or stay, or, in the absence of such address, of 
the place where the offence was committed.  

6. In case you decide to commute the fine into public 
work, you are obliged to obtain the occupational health 
certificate at your expense.   
7. The court will transform the unpaid and uncommuted 
fine into minor offence confinement (each 5000 HUF 
equals one day), with the exemption of: disabled and 
hospitalized persons defined in the provisions of the 
Act on the Rights  of disabled persons and on  the 
protection of equal opportunities; women after the 
twelfth week of pregnancy; single parents with a child 
under the age of 14, tutors; and persons who take care 
alone of their relative who is disabled or needs 
permanent care, supervision.   
8. If the unpaid fine was neither commuted into public 
work nor is it possible to transform it into confinement, 
the on-the-spot fine will be enforced according to the 
regulations regarding taxes. 
9. In case of an offence highly dangerous for road 
safety, the police officer will issue the adequate number 
of penalty points, recording it on the form imposing the 
on-the-spot fine. 
10. If a cash-substituting payment device is available on 
the spot, the on-the-spot fine may be paid through that 
as well.  
11. In case of an on-the-spot fine imposed in the 
absence of the driver, the body or person imposing the 
fine will launch a minor offence procedure if the holder 
of the car does not acknowledge the imposition of the 
fine or the payment does not happen within 30 days 
from its receipt. 
12. The on-the-spot fine imposed in the absence of the 
driver cannot be commuted into public work. 

TÁJÉKOZTATÓ 
A helyszíni bírságolással kapcsolatban, a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
alapján, az alábbiakról tájékoztatom. 
1. Amennyiben a szabálysértő a szabálysértés 
elkövetését elismeri, és a helyszíni bírság kiszabását 
aláírásával tudomásul veszi, úgy jogorvoslatnak, 
továbbá szabálysértési eljárás lefolytatásának 
(feljelentés megtételének) helye nincs. 
2. Fiatalkorúval szemben csak akkor szabható ki 
helyszíni bírság, ha annak megfizetését vállalja. 
Fiatalkorúval szemben nem szabható ki helyszíni bírság 
a törvényes képviselője jelenléte nélkül. 
3. A kiszabott helyszíni bírságot 30 napon belül kell 
megfizetni. 
4. A helyszíni bírság meg nem fizetése esetén a 
harmadik országbeli állampolgárral szemben beutazási 
és tartózkodási tilalom rendelhető el. 
5. Választása esetén a szabálysértő a meg nem fizetett 
helyszíni bírságot 5000 forintonként 6 óra közérdekű 
munkával válthatja meg, amelynek érdekében a bírság 
befizetésére rendelkezésre álló határidő lejártát követő 
harmadik munkanapig személyesen jelentkezhet a 
lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában az 
elkövetés helye szerint illetékes állami foglalkoztatási 
szervnél (munkaügyi központnál). 
6. A meg nem fizetett helyszíni bírság közérdekű 
munkával történő megváltása esetén a szabálysértő  
saját költségén köteles a foglalkozás-egészségügyi 
alkalmasság igazolására. 
7. A fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben 
meghatározott fogyatékos, illetve kórházi fekvőbeteg-
ellátásban részesülő személy; a várandósság 
tizenkettedik hetét elérő nő; a tizennegyedik életévét be 
nem töltött gyermekét egyedül nevelő szülő, gyám; 
továbbá fogyatékos, vagy folyamatos ápolást, 
felügyeletet, gondozást igénylő hozzátartozójáról 
egyedül gondoskodó személy kivételével a bíróság a 
meg nem fizetett és közérdekű munkával meg nem 
váltott helyszíni bírságot 5000 forintonként egy napi 
szabálysértési elzárásra változtatja át. 

”
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3. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

 1. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet II. rész 2. pont 2.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(általános igazgatási, hivatali, vezetést támogató tevékenység)
„2.6. kártérítési ügyek vitelének színvonala, eredményessége”

 2. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet III. rész 1. pont 1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(közrendvédelmi terület)
„1.3. a közterületi szolgálat – különösen a  járőrszolgálat és a körzeti megbízotti szolgálat – hatékonysága, reagáló 
képessége”

 3. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet III. rész 1. pontja a következő 1.10–1.12. alponttal egészül ki:
(közrendvédelmi terület)
„1.10. a rádiókommunikációhoz szükséges eszközök biztosítása és színvonala
1.11. a biztosítási feladatokon készített képfelvételek színvonala, használhatósága
1.12. a szolgálati állatok alkalmazásával végrehajtott szolgálati feladatok szakszerűsége, eredményessége”

 4. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet III. rész 2. pont 2.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(közlekedésrendészeti terület)
„2.6. vízirendészeti tevékenység hatékonysága, az intézkedések intenzitása, eredményessége”

 5. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(bűnügyi terület)
„3.3. a nyomozás szakszerűségének és időszerűségének színvonala”

 6. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(bűnügyi terület)
„3.5. az  elsődleges bűnügyi intézkedések – így különösen a  forró nyomon üldözés és az  elvégzett helyszíni 
szemlék –, valamint a helyszíni bűnügyi tevékenység irányításának színvonala”

 7. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet III. rész 3. pont 3.9. és 3.10. alpontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
(bűnügyi terület)
„3.9. a titkos információgyűjtő tevékenység eredményessége
3.10. a  keletkezett bűnügyi információk operatív értéke, valamint az  operatív értékelő-elemző tevékenység 
hasznosulása”

 8. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet III. rész 6. pont 6.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(személyvédelmi és objektumvédelmi terület)
„6.3. a megelőző-védelmi tevékenység hatékonysága, eredményessége”

 9. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet IV. rész 4. pont 4.1. és 4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
(operatív-technikai terület)
„4.1. a szakmai igazgatóságok által megrendelt és elvégzett operatív munka eredményessége
4.2. a kiépített technikai és informatikai rendszerek működtetésének színvonala”

 10. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet IV. rész 5. pont 5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(ügyeleti és objektumvédelmi terület)
„5.1. a szolgálati helyen végrehajtott személy- és gépjármű-beléptetések szakszerűsége, biztonsági szintje, valamint 
a gépjárművek érkeztetése, indítása és a szállítási feladatok végrehajtásának eredményessége”

 11. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet VII. rész 4. pont 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(főügyeleti terület)
„4.1. a tömeges eseménykezelési gyakorlatok gyorsasága, hatékonysága, színvonala”

 12. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet VII. rész 5. pont 5.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(hatósági terület)
„5.3. az iparbiztonsági szakterületi gyakorlatok megfelelősége”

 13. A 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet
a) II. rész 1. pont 1.10. alpontjában a „munkavédelmi” szövegrész helyébe a „munkavédelmi, közegészségügyi és 

járványügyi” szöveg,
b) III. rész 2.  pont 2.1.  alpontjában a „járőr szolgálat” szövegrész helyébe a „forgalomellenőrző járőrszolgálat” 

szöveg,
c) III. rész 2. pont 2.2. alpontjában a „járőr-intézkedések” szövegrész helyébe az „intézkedések” szöveg,
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d) III. rész 3.  pont 3.1.  alpontjában az  „összességében” szövegrész helyébe a  „ , valamint felderítési 
eredményesség összességében” szöveg,

e) III. rész 3.  pont 3.2.  alpontjában a  „nyomozásának” szövegrész helyébe a  „nyomozásának, valamint 
felderítésének” szöveg,

f ) IV. rész 4.  pont 4.3.  alpontjában a „szolgáltatás biztonságának” szövegrész helyébe az „és híradástechnikai 
szolgáltatások” szöveg

lép.
 14. Hatályát veszti a 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet 8. melléklet

a) II. rész 1. pont 1.6. alpontja,
b) II. rész 2. pont 2.2. alpontjában a „ , kártérítési” szövegrész,
c) II. rész 3. pont 3.8. alpontja,
d) III. rész 2. pont 2.7–2.10. alpontja,
e) VII. rész 3. pontja.

4. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

 1.  A 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 1. melléklet 1. pont 1.3. pont 1.3.3. pontja a következő 24. és 25. alponttal egészül ki:
(A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tagjainak és a  katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai képesítést nyújtó oktatási 
intézmények oktatást, képzést, vizsgáztatást végző tagjaira, valamint azok szakmai felügyeletét végző személyekre 
vonatkozóan
Iparbiztonsági szakterület
Felsőszintű:)
„24. információbiztonsági szakterületen szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakképzettség 
megszerzését követően katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése;
25. vízügyi és vízvédelmi szakterületen szakirányú egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakképzettség 
megszerzését követően katasztrófavédelmi alapismereti tanfolyam elvégzése.”

5. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

 1.  A 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 1. melléklet B) rész 3. pontja a következő 3.14. alponttal egészül ki:
(A hivatásos katasztrófavédelmi szerv)
„3.14. a BM OKF-en információbiztonsággal kapcsolatos feladatokat ellátó személyek”
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6. melléklet a …/2017. (… …) BM rendelethez 
 
1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 5. melléklet I. rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1. Központi szervnél 
 

  A B C D E 
1. vezetői       hivatásos pótlék mértéke 

(%) 
2. kategória besorolási kategória szolgálati beosztás 

alapfeladat 
nem alap- 

feladat 
3. kiemelt vezető központi szerv vezetője 

(tábornok) 
főigazgató 100  

4. kiemelt vezető központi szerv 
vezetőjének helyettese 

főigazgató-helyettes 100  

5. középvezető szakirányító 1 országos polgári 
védelmi   főfelügyelő 

100  

6. középvezető szakirányító 1  országos tűzoltósági 
főfelügyelő 

100  

7. középvezető szakirányító 1  országos iparbiztonsági  
 főfelügyelő 

100  

8. középvezető szakirányító 1  szolgálatvezető 100 100 
9. középvezető szakirányító 1 szolgálatvezető 

(információbiztonsági) 
400  

10. középvezető szakirányító 1  hivatalvezető 100 100 
11. középvezető szakirányító 2 főosztályvezető 100 100 
12. középvezető szakirányító 2 főosztályvezető 

(információbiztonsági) 
400  

13. középvezető főosztályvezető 1 főosztályvezető (főfelügyelő-
helyettes) 

100  

14. beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 
1 

főosztályvezető-helyettes 100 100 

15. 
beosztott vezető 

főosztályvezető-helyettes 
1 

főosztályvezető-helyettes 
(információ biztonsági) 

400  

16. beosztott vezető főosztályvezető-helyettes 
2 

osztályvezető 100 100 

17. beosztott vezető osztályvezető 1 titkárságvezető   100 
„ 

  

6. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelethez
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2. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 5. melléklet II. része helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 

   A  B  C  D  E 
1.        hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  szerv  besorolási kategória  beosztás 

 alapfeladat 
 nem alap- 

feladat 
3. központi E alosztályvezető 150 100 
4. központi E alosztályvezető 

(információbiztonsági) 
400  

5. központi E  kiemelt főreferens 150 100 
6. központi E kiemelt főreferens 

(információbiztonsági) 
400  

7. központi E kiemelt főreferens 
(információbiztonsági ügyeletes) 

400  

8. központi E munkabiztonsági főfelügyelő  100 
9. központi E vezető főügyeletes 150  

10. központi D kiemelt főelőadó 150 100 
11. központi C főelőadó 150 100 
12. területi E alosztályvezető 100 50 
13. területi E vezető tanár  100 
14. területi E ügyeletvezető 100  
15. területi D kiemelt főtanár  100 
16. területi D kiemelt főelőadó 100 50 
17. területi D kiemelt főelőadó KMSZ, KML 150  
18. területi D ügyeletvezető (KOK)  50 
19. területi D karmester-helyettes  50 
20. területi D főügyeletes 100  
21. területi D csoportvezető 100 50 
22. területi C főelőadó 100 50 
23. területi C főeladó KMSZ, KML 150  
24. területi C koncertmester  50 
25. területi C főtanár  100 
26. területi C ügyeletes 100  
27. területi C oktató  100 
28. területi B szólamvezető  50 
29. területi B tanár  100 
30. területi B előadó I. 100 50 
31. területi B előadó I. (KMSZ, KML) 150  
32. területi A előadó II. 100 50 
33. helyi D alosztályvezető 100 50 
34. helyi D parancsnokhelyettes 100  
35. helyi D őrsparancsnok 100  
36. helyi C kiemelt főelőadó 100 50 
37. helyi C szolgálatparancsnok 150  
38. helyi C műszaki biztonsági tiszt  100   
39. helyi C katasztrófavédelmi megbízott  100   
40. helyi C csoportvezető  100  50 
41. helyi B főelőadó  100  50 
42. helyi B hajóskapitány  150   
43. helyi B rajparancsnok  150   
44. helyi A előadó I.  100  50 

” 
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7. melléklet a …/2017. (… …) BM rendelethez 
 
1. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” 
részében foglalt táblázat 3-5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
   (A) (B) (C) (D) (E) 
 
„ 
3. központi  E raktárvezető  150   
4. központi  E főfelügyelő (műveleti, készenléti)  150   
5. központi  D referens  150  100 

” 
 
2. A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” 
részében foglalt táblázat a következő 5a. és 5b. sorral egészül ki: 
 

   (A) (B) (C) (D) (E) 
 
„ 
5a.  központi  C segédelőadó  150 100 

 5b. központi  B felügyelő (körlet)  150   
” 

 

7. melléklet a 40/2017. (XII. 29.) BM rendelethez
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A belügyminiszter 41/2017. (XII. 29.) BM rendelete
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 29.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az elvi vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmát az 1. melléklet tartalmazza.

2. §  A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges dokumentáció 
tartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  A vízügyi hatósági jogkörbe tartozó eljárásokhoz szükséges dokumentáció tartalmát a 3. melléklet tartalmazza.

4. §  A vízügyi szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges mellékletek tartalmát a 4. melléklet tartalmazza.

5. §  Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

6. §  Ez a rendelet az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011. december 11-i 
2011/92/EU parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

7. §  Hatályát veszti a  vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. 
(VI. 13.) KHVM rendelet.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

Az elvi vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma

 1. Általános adatok
1.1. Kérelmező adatai és elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.2. Meghatalmazott adatai és elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.3. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelőjének neve.
1.4. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

 2. Vízilétesítmény vagy vízimunka műszaki adatai
2.1. Vízilétesítmény vagy vízimunka megnevezése.
2.2. Az érintett terület: település, helyrajzi szám, EOV koordináták.
2.3. A tervbe vett műszaki megoldás általános ismertetése:

2.3.1. a vízgazdálkodási igények és a  kielégítésükre tervbe vett vízimunka, vízhasználata vagy 
vízilétesítmény célja, valamint a megvalósítás választott műszaki megoldása;

2.3.2. a megvalósítás tervezett időtartama, illetőleg annak ütemezése;
2.3.3. az esetleg már lefolytatott előzetes vizsgálatok (talajmechanikai, talajtani szakvélemény, 

talajvízjárás-vizsgálat, előzetes környezeti tanulmány, az  igénybe vett vízkészlet mennyiségi és 
minőségi paramétereinek értékelése) eredménye;

2.3.4. a vízgazdálkodási cél és a  tervezett műszaki megoldás megítélése szempontjából jelentős egyéb 
körülmények;

2.3.5. a vízgazdálkodási cél megvalósításával érintett térség 1:1000–1:5000, illetőleg a  szükséges 
áttekintést nyújtó egyéb méretarányú helyszínrajza, amely feltünteti
a) a tervezett vízilétesítmények vízgazdálkodási szempontból érintett hatásterületét és 

annak határát,
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b) a műszaki hatásterületen elhelyezkedő vizeket, jelentősebb vízhasználatokat, 
illetőleg vízilétesítményeket és egyéb, a  tervezett vízgazdálkodási cél megvalósítása 
szempontjából érintett létesítményeket,

c) a tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény helyét és elrendezését,
d) a tervezett létesítményeknek az  érintett terület-felhasználási kategóriákba, terület- és 

településrendezési tervbe történő beilleszkedését;
2.3.6. az alábbi vízgazdálkodási céloktól függően, a 2.3.1–2.3.5 pontokban foglaltakon felül:

a) vízhasznosítás esetén:
aa) a vízhasznosítás (vízigény) célja és időszaka,
ab) a szükséges (tervezett) víz mennyisége és minősége,
ac) a vízbeszerzés lehetőségeit és tervezett (választott) módja,
ad) a  vízkivétel időszaka és üteme, a  vízkezelés tervezett módja, a  vízkezelés-

víztisztítás tervezett módja, ha hasznosítás előtt a kivett vizet kezelni, tisztítani 
szükséges,

ae) a  felszín alatti vízkészlet tervezett igénybevétele esetén a  külön jogszabály 
szerint szükséges egyéb adatok,

af ) a  2.3.5.  pontban meghatározott méretarányú helyszínrajz, amelyen fel kell 
tüntetni a vízkivétel helyét (vízfolyás, csatorna, természetes vagy mesterséges 
tó, tározó), a  vízbeszerzésre szolgáló művet és a  nyomvonalát, valamint 
a vízhasznosítás helyét,

b) a szennyvízelvezetés esetén:
ba) a keletkező szennyvizek jellege, mennyisége és minősége,
bb) a szennyvíz elhelyezésének módja, lehetőségei a befogadó megjelölésével,
bc) a szennyvíziszap keletkezésének, valamint elhelyezésének módja,
bd) a  2.3.5.  pontban meghatározott méretarányú helyszínrajz, amelyen fel kell 

tüntetni a  szennyvíz keletkezésének helyét, továbbá a  szennyvíztisztító 
(kezelő) művek általános elrendezését, valamint a  szennyvíz befogadóját és 
a bebocsátás helyét,

c) vízkárelhárítás esetén:
ca) a káros vizekre jellemző mértékadó hidrológiai értékek,
cb) a  védeni kívánt területek hidrográfiai, gazdasági és egyéb jellemző adatainak 

leírása, ideértve a védett érték hozzávetőleges nagysága,
cc) a  védeni kívánt terület és annak határa, valamint a  területen levő 

településeket, a  lakott területeken a  fontosabb gazdasági és egyéb 
létesítményeket feltüntető, az 2.3.5. pont szerinti méretarányú helyszínrajz,

d) vízrendezés esetén:
da) a rendezés alapjául szolgáló fajlagos vízszállítási értékek, befogadóra gyakorolt 

mennyiség, minőségi és ökológiai hatás,
db) a vízrendezéssel érintett terület helyszínrajza.

2.4. A környezeti hatások jelentősége vizsgálatának eredménye.

2. melléklet a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi engedélyezéséhez szükséges 
dokumentáció tartalma

 I. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz szükséges 
dokumentáció tartalma
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2. A tervezett kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták 

(földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).
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3. A tervezett kút típusa: fúrt kút vagy ásott kút.
4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
5. A tervezett kút műszaki adatai:

5.1. talpmélység (terepszint alatt, m), becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, m);
5.2. csak fúrt kút esetében

5.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
5.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
5.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,
5.2.4. a kút-felsőrész tervezett kialakítása (fúrt kút esetében): kútakna, kútház, kútszekrény, 

kútsapka.
6. A használat során keletkező szennyvíz elhelyezési módja.
7. Fúrt kút esetében a  felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a  vízkútfúrás szakmai 

követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való 
megfelelés igazolása.

8. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a kivitelező is): a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, 
a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül 
kialakításra.

 II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési 
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell 

kitölteni).
3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy 

EOV), terepszint (mBf).
4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a  vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 
szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.

6. A kút műszaki adatai:
6.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);
6.2. csak fúrt kút esetében:

6.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,
6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,
6.2.4. csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); 

vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).
6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.
6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.
6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.
6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.
6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.
6.8. Fúrt kút esetében a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
6.9. Nyilatkozat (aláírja a  tulajdonos, fúrt kút esetében a  jogosultsággal rendelkező kivitelező is; 

fennmaradási engedély kérelem esetében a  kútr. 13.  §-ban megjelölt szakember: a  közölt adatok 
a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a  felszínről szennyeződés vagy 
csapadékvíz nem kerülhet).

 III. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges 
dokumentáció tartalma
1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság (fennmaradási engedélykérelem esetén nem kell 

kitölteni).
3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy 

EOV), terepszint (mBf).
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4. A megszüntetés tervezett műszaki megoldása.
5. A kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

3. melléklet a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

A vízügyi hatósági jogkörbe tartozó eljárásokhoz szükséges dokumentáció tartalma

 I. A vízügyi hatóság engedélyéhez kötött felszín alatti vízilétesítmények vízjogi engedélyezési eljárásához, valamint 
a vízbázis biztonságba helyezése érdekében indult eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma
1. Általános adatok

1.1. Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.2. Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.3. Kérelem tartalma:

1.3.1. új (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási vagy megszüntetési) engedély iránti kérelem és 
előzményengedély száma (ha van);

1.3.2. meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében 
bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban 
bekövetkezett változás) és alapengedély száma (ha van).

1.4. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve.
1.5. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2. Kérelmezett/engedélyezett felszín alatti vízilétesítmény, valamint a vízbázis adatai
2.1. A vízilétesítmény(ek), vízbázis megnevezése.
2.2. Az érintett terület: település, cím, helyrajzi szám.
2.3. Műszaki leírás:

 2.3.1. a vízigénybevételt, illetve a  vízbesajtolást szolgáló vízilétesítmény típusa, a  vízhasználat 
minősítése (köz, magán) a vízhasználat célja (ivó-, ipari, öntözési, egyéb mezőgazdasági, 
fürdővízellátási, energetikai, kárfelszámolási vagy bányászati hasznosítás, monitoring), 
a vízilétesítmény típusa (fúrt, ásott, csápos, sírkút, galéria vagy forrás), a  felszín alatti víz 
típusa (parti szűrésű, talaj-, réteg-, karszt- vagy hasadékvíz), továbbá a  felszín alatti víz 
hőmérséklete (hideg vagy termál);

 2.3.2. a vízhasználat mértékadó kapacitása (mennyiségi, minőségi bontás, maximális vízhozam, 
vízminőség-változás) l/percben és m3/napban, a vízminőség, a vízkészlet és a vízhasználat 
szempontjából;

 2.3.3. a vízhasználatra vonatkozó üzemi jellemzők (szakaszos, folyamatos, időszakos);
 2.3.4. az egyes vízilétesítmények részletes műszaki leírása:

a) kút talpmélysége, a  béléscsövezés mélységtartománya, átmérője, anyaga, 
a szűrőzés mélységköze, átmérője, típusa,

b) kapacitás (l/perc, m3/nap, m3/év),
c) vízhasználat módja (szabad kifolyású vagy szivattyús, ez  utóbbi esetben 

a szivattyú típusa, elhelyezése, kapacitása és üzemi jellemzői),
d) kapcsolódó műtárgyak és azok paraméterei (a kútfejakna, szerelvénysor),
e) vízmérési és mintavételi megoldások,
f ) egyéb jellemző műszaki adatok, méretek és metszetek,

 2.3.5. a földtani viszonyok ismertetése (rétegsor tagolódása, kőzettani kifejlődés, szerkezeti 
viszonyok),

 2.3.6. a vízföldtani modell ismertetése:
a) a rétegek, rétegcsoportok becsült, meghatározott vízföldtani paramétereit 

(porozitás, tárolási tényező, rétegvastagság, transzmisszibilitás, vertikális 
áteresztőképességi együttható) a  felszíntől egészen a  legmélyebb 
megcsapolási szint alatti rétegcsoporttal bezáróan,

b) a rétegek, rétegcsoportok becsült, meghatározott vízföldtani paraméterei 
a felszíntől a legmélyebb megcsapolási szint alatti rétegcsoportig,
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c) a felszíni és a  felszín alatti vízkészletek jellemző adatai, a  felszín alatti vizek 
utánpótlódási és áramlási viszonyai, a becsült természetes, a vízkivétel üzembe 
helyezése előtt meglévő, továbbá az üzemi állapotnak megfelelően,

d) a vizsgált területen található, kimutatható hatással rendelkező vízkivételek 
leírása, számításba véve a  már legalább elvi engedéllyel rendelkező tervezett 
vízkivételeket,

e) a vizsgált terület felszín alatti vizei minőségi jellemzése úgy, hogy a bemutatás 
részletessége arányban legyen az  egyes víztesteknek a  tervezett vízkivétel 
utánpótlódásában betöltött szerepével;

 2.3.7. kutak esetén a vízbeszerzési terv (vízföldtani szakvélemény);
 2.3.8. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000 méretarányban, amely feltünteti a vízbeszerzés 

helyét és szükség esetén a vízelvezetést a befogadóig;
 2.3.9. részletes helyszínrajz 1:1000–1:4000 méretarányban feltüntetve

a) a vízbeszerzési létesítmény(ek) közvetlen környezetének eredeti és a tervezett 
állapotát a szükséges vízszintes és magassági adatokkal,

b) az érintett terület(ek) helyrajzi számát és határoló vonalát,
c) a vízelvezetés nyomvonalát és befogadóját;

2.3.10. a vízbeszerzési létesítmény és csatlakozó létesítményei (kútfejakna, gépészet, 
szerelvénysor, a  kútnak vízellátó műbe tervezett bekapcsolás esetén a  bekötésnek és 
műtárgyainak) általános terve;

2.3.11. a rendkívüli szennyezés elkerülését szolgáló kárelhárítási létesítmények és intézkedések 
terve;

2.3.12. szükség szerint a vízelvezetés módja és az elvezetett víz befogadója.
2.4. A vízbázis biztonságba helyezését megalapozó dokumentáció:

 2.4.1. a védőidomok, védőterületek meghatározásának bemutatása (a  szivárgáshidraulikai 
számítások ismertetése, beleértve a  módszert, az  adatokat, a  számítás, illetve a  becslés 
során tett megfontolásokat és az eredményeket olyan részletességgel, hogy megítélhető 
legyen a  kijelölés kellő alapossága és szakszerűsége, az  inhomogenitások módosító 
hatásainak figyelembevétele);

 2.4.2. a védőidomok, védőterületek leírása (ezek határoló vonalainak térképi ábrázolása 
a földhivatal nyilvántartás egységeihez igazítva, a belső és külső védőterületek ábrázolása 
az  ingatlan-nyilvántartási térkép másolatán, de legalább 1:4000-es méretarányban, 
az  ezen kívüli területek ábrázolása 1:10 000-es, kivételes esetekben 1:25 000-es 
méretarányú térképeken);

 2.4.3. a szennyezőforrások ismertetése az  alábbi csoportosításban: a  vízkészlet állapotát 
befolyásoló létesítmények és tevékenységek, a szennyezőforrások jelentőségével arányos 
bemutatása, értékelve a vízkészletek állapotára gyakorolt hatásukat:

Szennyezőforrások ismertetése a tervdokumentációban

A B 

1.  Szennyezőforrás típusa  A dokumentációnak tartalmazni kell

2. Kommunális 

3. – Csatornázott lakó- és egyéb 
beépített területek 
– Csatornázott területek

A csatornázott terület, lakosszám, szennyvíztisztító, a tisztított 
szennyvíz befogadója, a szennyvíziszap tárolási és elhelyezési 
területe (EOV koordináták)

4.  A csatornázás nélküli lakó- és egyéb beépített területek, lakosszám, 
a zárt szennyvíztárolók helye, működésének megbízhatósága, 
adatok a szennyvíz rendszeres elszállításáról (az összes keletkezett 
és a tárolóba jutott szennyvíz, valamint az elszállított mennyiség 
összehasonlítása)

5.  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezése



39400 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 232. szám 

6.  A szennyvízszikkasztások bemutatása [a szikkasztás helye, módja 
(EOV koordináták), az elszikkasztott szennyvíz becsült mennyisége 
és minősége, a szikkasztóművek állapota]

7. – Hulladékelhelyezés A hulladéklerakók helye, az eddig elhelyezett hulladékok 
mennyiségének közelítő meghatározása, a jelenleg érkező 
hulladékmennyiség becslése, a lerakó kiterjedése és üzemeltetési 
módja 

8.  Építési hulladék lerakásának helye (ha nem a kommunális hulladék 
lerakóban történik) EOV koordináták megadásával

9. – Temető Helye, kiterjedése

10. Ipar 

11. – Föld alatti tárolótartályok Helye, a tárolt anyag mennyiségének és minőségének 
meghatározása, a tárolók állapota, állapotellenőrzésének rendje, 
eddigi meghibásodások, kiszivárgott anyag mennyisége

12. – Folyadékszállító vezetékek Helyük, szállított anyag, meghibásodások

13. – Ipari üzemek hulladék-elhelyezése 
(ideértve az ipari szennyvizeket is)

Helye, az elhelyezett hulladék (szennyvíz) mennyisége és minősége, 
az elhelyezés rendszere (befogadó megnevezése, EOV koordinátái), 
szakszerűsége a vízvédelem szempontjából

14. – Ipari nyersanyagok feldolgozó- és 
tárolóhelyei

Tárolás és feldolgozás módja, a kimutathatóan a felszín alá kerülő 
anyagveszteség becslése, szállítási útvonalak, a jelenleg vagy 
korábban észlelt szennyeződések, rendkívüli szennyezések és azok 
elhárítására tett intézkedések

15. Mezőgazdaság 

16. – Öntözés Kiskertekben, mezőgazdasági területen, az öntözővíz eredet (az 
esetleges szennyvíz- vagy hígtrágyaöntözés részletes bemutatása)

17. – Vegyszerhasználat Az érintett területek, a követett gyakorlat ismertetése (ideértve a 
rendszeresen alkalmazott anyagok, mennyiségük és kiadagolási 
technológiájuk meghatározását)

18. – Vegyszerek tárolóhelyei Tárolás módja, a kimutathatóan a felszín alá kerülő anyagveszteség 
becslése, szállítási útvonalak, jelenleg vagy korábban észlelt 
szennyeződések, rendkívüli szennyeződések és azok elhárítására 
tett intézkedések

19. – Állattartás, állattenyésztés Az érintett terület, rendszerek és létesítmények ismertetése, a 
trágya- és szennyvízelhelyezés módja (beleértve a legeltetést 
is), különös tekintettel a hígtrágya-elhelyezés és -tárolás 
létesítményeinek kialakítására, a veszélyeztetés értékelésére, az 
esetlegesen elszivárgó anyagok mennyiségének és minőségének 
becslésére

20. Közlekedés Autópályák, utak, parkolók, üzemanyagtöltő-állomások, 
gépkocsimosó-, javító műhelyek, sódepónia, vasút, vasúti 
létesítmények bemutatása, értékelése. Az alkalmazott technológia, 
vegyszerhasználatok, -tárolás, jelenleg vagy korábban észlelt 
szennyeződések, rendkívüli szennyezések és azok elhárítására tett 
intézkedések

21. Bányászat 

22. – Bányák (külszíni és mélyművelésű)  

23. = működő bányák Helye, kiterjedése, művelési technológia, külszíni bányáknál a 
legmélyebb szint meghatározását a felszín alatti víz szintjéhez 
képest, a mélyművelésű bányáknál az érintett mélységköz, 
a műveléshez, illetve a gépek működtetéséhez használt 
üzemanyagok, különféle vegyi anyagok fajtái, mennyisége
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24. = felhagyott bányák Helyük, kiterjedésük, állapotuk értékelése, az eddigi rekultiváció 
módjával együtt, felhagyott külszíni bányáknál a bányatavak 
állapota, víz- és üledékminőségének meghatározása az 
esetleges meglévő vagy tervezett hasznosítás módjával együtt 
A mélyművelésű bányák vízfelengedésének üteme, mennyiségi 
és minőségi hatásai (a bányában hagyott szennyező anyagok és 
lehetséges mobilizálódásuk)

25. Egyéb 

26. – Terepmélyedések, vizenyős 
területek

Annak felderítésével, hogy nem gyűlik-e össze ilyen területeken 
szennyező anyagokat tartalmazó víz

27. – Vízfolyások (állandó vagy 
időszakos)

Annak felderítésével, hogy ezekből nem szivároghat-e szennyezett 
felszíni víz a felszín alá

28. – Használatban lévő és használaton 
kívüli fúrások, kutak

A műszaki-hidrológiai dokumentációk alapján értékelve a vízzáró 
képződmények harántolásával okozott veszélyt, különösen 
állagromlás esetén

 2.4.4. a biztonságba helyezéshez szükséges, javasolt intézkedések bemutatása (beleértve azok 
végrehajtásának tervezett módját, ütemezését és várható költségeit):
a) megfigyelőhálózat kialakítása, bővítése; üzemeltetésének, valamint 

a  területhasználatok figyelemmel kísérésének, az  adatok gyűjtésének, 
tárolásának, feldolgozásának és értékelésének rendje,

b) a térszín és a felszíni vízelvezetés rendezése,
c) javaslat a  szennyezés veszélyével járó létesítmények, tevékenységek 

korlátozására, átalakítására, megszüntetésére,
d) javaslat a tényleges szennyezőforrások felszámolására,
e) javaslat a  további (új) létesítmények telepítésére, a  különféle tevékenységek 

folytatására vonatkozó korlátozásokra, tiltásokra (megkülönböztetve azokat 
a  tevékenységeket, amelyeket tilos végezni, vagy bizonyos feltételekkel 
fokozott ellenőrzés mellett lehet folytatni, illetve esetileg lehet engedélyezni);

 2.4.5. javaslat a  meglévő vízkivétel kitermelt vízmennyiségének módosítására, a  vízkezelési 
technológia megváltoztatására, a  vízbázis esetleges kiváltására, aktív vízbázisvédelemre 
(ha ezeket a biztonságba helyezés szükségessé teszi);

 2.4.6. a védőterület megállapításával érintett terület ingatlan-nyilvántartási adatai, valamint 
az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez (átvezetéshez) is alkalmas vázrajz;

 2.4.7. a hasznosításba vont vízkészlet biztonságban tartásával összefüggő használati 
korlátozások tartalmára vonatkozó javaslat figyelemmel az  érintett ingatlanoknak 
az ingatlan-nyilvántartási adataira és az ingatlan tényleges használatára, hasznosítására;

 2.4.8. a használati korlátozásokon túlmenően szükséges intézkedésekre, építmények 
átalakítására, megszüntetésére vagy építési tilalom elrendelésére vonatkozó javaslat 
a  védőterület kialakítása, a  hasznosításba vont vízkészlet biztonságba helyezése 
érdekében;

 2.4.9. az igénybe vett felszín alatti vízbázis utólagos biztonságba helyezése érdekében 
a  vízbázis igénybevételével és a  vízilétesítmény üzemeltetésével összefüggő feltárt 
állapot;

2.4.10. a védőidom, a  védőterület kijelölésével érintett használati korlátozásoknak az  ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges megjelölése;

2.4.11. a tulajdoni, használati korlátozásoknak az  ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzéséhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – adatok.

2.5. A környezeti hatások jelentősége vizsgálatának eredménye.
2.6. Üzemeltetési engedély esetén:

2.6.1. fényképfelvétel a kútról és környezetéről;
2.6.2. a kútr. szerinti esetekben a vízföldtani napló;
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2.6.3. a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó 
(a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is rögzítő 
tervdokumentáció;

2.6.4. a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az  erre vonatkozó 
nyilatkozat a tényleges (abszolút) magassági adatok átvezetésével;

2.6.5. a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően 
a próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatok;

2.6.6. a jogszabályban meghatározott esetben a  létesítmény műszaki átadás-átvételére 
vonatkozó jegyzőkönyv;

2.6.7. a vízhasználat gyakorlására vonatkozó adatok (az igényelt, valamint engedélyezett víz 
mennyiségét és minőségét);

2.6.8. a közműves vízellátó (vízkezelő) mű esetén az üzemeltetési szabályzat, egyedi vízellátás 
és szennyvízelvezetés esetén az  alkalmazott technológiával összefüggő kezelési és 
karbantartási utasítás, valamint a  kárelhárítási felkészülésre vonatkozó műszaki és 
szervezeti adatok és működési szabályzat;

2.6.9. a vízkivételi művek külön jogszabály szerinti alapállapot vizsgálatának adatai.
3. Kérelmezett/engedélyezett háztartási kút adatai (a 2. pontban foglaltak helyett)
 Ha a  kút épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező 

ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a  házi ivóvízigény vagy a  háztartási igények kielégítését 
szolgálja, nem gazdasági célú vízigény kielégítése céljából létesül, 500 m3/év mennyiséget meg nem 
haladó vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 
de a  vízbázisok, a  távlati vízbázisok, valamint az  ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 
szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső vagy 
hidrogeológiai védőidomot, védőterületet érint, és így engedélyezése a vízügyi hatóság jogkörébe tartozik, 
akkor a dokumentáció tartalma azonos a 2. mellékletben meghatározottakkal.

4. A megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges egyszerűsített dokumentáció tartalma (a  2.  pontban 
foglaltak helyett)
4.1. A kút azonosításához szükséges adatok.
4.2. A talpmélység, a béléscsövezés mélysége, átmérője, a szűrőzés mélysége, átmérője.
4.3. Egyéb jellemző műszaki adatok, amelyek a hatóság engedélyében nem szerepelnek.
4.4. A vízilétesítmény, valamint a szakszerű eltömedékelés módjának részletes műszaki leírása.

 II. Vízellátó művekre vonatkozó dokumentáció tartalma
1. Általános adatok

1.1. Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.2. Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.3. Kérelem tartalma:

1.3.1. Új (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási vagy megszüntetési) engedély iránti kérelem és 
előzményengedély száma (ha van);

1.3.2. Meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében 
bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban 
bekövetkezett változás) és alapengedély száma (ha van).

1.4. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve.
1.5. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2. Kérelmezett/engedélyezett vízilétesítmény adatai
2.1. A vízilétesítmény megnevezése.
2.2. Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.
2.3. Műszaki leírás:

 2.3.1. a vízgazdálkodási és területi adatok:
a) vízbeszerzés és felhasználás helye,
b) vízigények mennyiségi és minőségi bontásban,
c) ellátandó egységek (fő, település, üzem, intézmény);

 2.3.2. a beavatkozás célja, az alkalmazott megoldás lényege, várható eredménye;
 2.3.3. a vízilétesítmény fő jellemzői:

a) felszín alatti vízbeszerzés esetén a 2.3.1. a) pontban meghatározott szerint,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 232. szám 39403

b) felszíni vízbeszerzés esetén:
ba) vízfolyás (tó, tározó, csatorna), neve, helye,
bb) vízkivétel helye, szelvényszáma (EOV, valamint EOTR koordináta),
bc) vízkivétel módja,
bd) vízkivételi rendszer kapacitása és vízigények (l/perc, m3/nap), 

üzemórák,
be) vízminőségi jellemzők,
bf ) üzemi jellemzők (szakaszos, folyamatos),
bg) vízkivétel leírása, a  vízkivételi mű vízszintes és magassági 

elhelyezése (EOV koordináták);
 2.3.4. víztisztítástechnológiája, műtárgyai, azok fő jellemzői;
 2.3.5. vízszállítás és -elosztás fő jellemzői:

a) csőhálózat általános jellemzése (anyag, átmérők, hosszak, nyomásviszonyok, 
közbenső nyomásfokozók, átemelések, zónák),

b) fővezeték felsorolása átmérők és anyag szerint;
 2.3.6. víztárolás lényege, megoldása, kapacitása (m3), szintszabályozás;
 2.3.7. melléklétesítmények;
 2.3.8. vízmérés;
 2.3.9. túlfolyó vizek elvezetése és befogadója, a befogadóra gyakorolt hatás vizsgálata;
2.3.10. védőterület, védősáv, kereszteződések;
2.3.11. vízfelhasználás és technológiája;
2.3.12. az igénybe vett vízkészletet érő rendkívüli szennyezés esetére előkészített kárvédelmi 

létesítmények, technológiai beavatkozások, intézkedési tervek.
2.4. Általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000 méretarányban, amely feltünteti a  tervbe vett 

létesítményt, kiemelten megjelölve (vízbeszerzés, víztisztítás, víztárolás, vezetékek)
2.4.1. a meglévő és tervezett vízbeszerzési helyeket;
2.4.2. az ellátandó üzemet, intézményt, települést és azok határát;
2.4.3. az elfolyó vizek elvezetését és befogadóját (EOV koordináták).

2.5. Részletes helyszínrajz 1:1000–1:4000 méretarányban, amely feltünteti
2.5.1. az érintett terület(ek) helyrajzi számát és határoló vonalát;
2.5.2. a létesítményeknek és közvetlen környezetének eredeti és tervezett állapotát a szükséges 

vízszintes és magassági jellemzőkkel;
2.5.3. a vezetékek nyomvonalát szelvényezéssel és szerelvényekkel, a zónahatárokat, az ellátott 

területek határát;
2.5.4. a műtárgyakat (sorszám, szerelvényszám) szabványjelöléssel;
2.5.5. a vezeték-, az út-, a vasút-, és a közműkeresztezéseket megnevezésük és szelvényszámuk 

feltüntetésével (vízilétesítmény szelvényszámát is);
2.5.6. a védőterületet (ezen belül a belső, külső hidrogeológiai védőövezetet), a védőterületek 

határait, a védősávokat, a védőidomot, feltüntetve az érintett ingatlanok helyrajzi számait 
is;

2.5.7. a védőterületen belüli létesítményeket, lehetséges szennyezőforrásokat;
2.5.8. a közigazgatási határokat;
2.5.9. a befogadókat.

 2.6. Hossz- és keresztszelvények 1:1000–1:10 000 méretarányban
2.6.1. a csőhálózat hossz-szelvényén feltüntetve

a) tengelyvonalban ábrázolva terepet, csővezetéket, műtárgyakat, átemelőket, 
szerelvényeket szabványjelöléssel,

b) keresztezéseket (út, vasút, egyéb közművek, vízfolyás),
c) vízszállító képességet,
d) csőanyagot és -átmérőt,
e) védőcsövet, biztosított szakaszok megjelölésével;

2.6.2. a működési (hidraulikai) hossz-szelvény (a  víztermelő helyektől a  tárolókig és 
a mértékadó vezetékszakaszra);
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2.6.3. a csőhálózatról elhelyezési keresztszelvény, amelyből a csővezeték térbeli elhelyezkedése 
és a meglévő létesítményekhez való viszonya egyértelműen megállapítható;

 2.7. A vízilétesítmények és műtárgyak általános terve nézetben és metszetben a  szükséges műszaki 
paraméterekkel.

 2.8. A csővezetékeknek vízfolyásokkal és egyéb közművekkel történő keresztezésére vonatkozó 
részlettervek az abszolút magassági adatok feltüntetésével.

 2.9. A víztisztító mű létesítményeinek helyszínrajza, hidraulikai hossz-szelvénye technológiai adatokkal 
és a műtárgyak általános tervei a technológiai berendezések feltüntetésével.

2.10. Hidrológiai és hidraulikai számítások.
2.11. Víztisztítás-technológia tervezett végeredményét és hatásfokát, vízminőségi paraméterekben.
2.12. A környezeti hatások jelentősége vizsgálatának eredménye.
2.13. Közcélú szolgalmi jog megállapítására irányuló kérelem esetén:

2.13.1. a vízvezetési szolgalommal érintett ingatlan általános és részletes helyszínrajza, 
a  létesítmény megvalósításával és üzemeltetésével összefüggő vízvezetési szolgalom 
gyakorlásával járó tulajdoni, használati korlátozásokra történő utalás, illetőleg az ingatlan 
szolgalommal érintett, természetben meghatározott részének megjelölése;

2.13.2. a tulajdoni, használati korlátozásoknak az  ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzéséhez szükséges adatai.

2.14. Üzemeltetési engedély iránti kérelem esetén:
2.14.1. az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos, illetve (a létesítési engedély jogosítottjának) 

eltérése esetén a  tulajdonos megnevezése és az  üzemeltetés jogcíme, a  felek erre 
vonatkozó akaratnyilvánítása, szerződése, nyilatkozata;

2.14.2. a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó 
(a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is rögzítő 
tervdokumentáció;

2.14.3. a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az  erre vonatkozó 
nyilatkozat a tényleges (úgynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével;

2.14.4. a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően 
a próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatok;

2.14.5. a jogszabályban meghatározott esetben a  létesítmény műszaki átadás-átvételének 
igazolása;

2.14.6. befogadói nyilatkozat;
2.14.7. alapállapot vizsgálatának adatai;
2.14.8. a közműves vízellátó (vízkezelő) mű esetén az üzemeltetési szabályzat, egyedi vízellátás 

esetén az  alkalmazott technológiával összefüggő kezelési és karbantartási utasítás, 
valamint a  kárelhárítási felkészülésre vonatkozó műszaki és szervezeti adatok és 
működési szabályzat.

3. A megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges egyszerűsített dokumentáció tartalma (a  2.  pontban 
foglaltak helyett)
3.1. A vízimunka megnevezése, helye (helyrajzi száma) az  érintett közigazgatási egység(ek) 

megnevezése.
3.2. A vízgazdálkodási és területi adatok:

3.2.1. vízbeszerzés és felhasználás helye;
3.2.2. vízigények mennyiségi és minőségi bontásban.

3.3. A létesítmény fő jellemzői:
3.3.1. felszín alatti vízbeszerzés esetén a 3.2.1. pontban meghatározott szerint,
3.3.2. felszíni vízbeszerzés esetén

a) felszíni víz (vízfolyás, tó, tározó, csatorna), neve, helye,
b) vízkivétel helye, szelvényszáma (EOV, illetőleg EOTR koordináta),
c) vízkivétel módja,
d) vízkivételi rendszer kapacitása (l/perc, m3/nap), üzemórák,
e) vízkivétel leírása, vízszintes és magassági elhelyezése;
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3.3.3. a megszüntetésre kerülő csőhálózat általános jellemzése:
a) csőhálózat általános jellemzése (anyag, átmérők, hosszak, nyomásviszonyok, 

közbenső nyomásfokozók, átemelések, zónák),
b) fővezeték felsorolása átmérők és anyag szerint.

 III. Szennyvízelvezetésre, szennyvíztisztításra, szennyvízelhelyezésre vonatkozó dokumentáció tartalma
1. Általános adatok

1.1. Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.2. Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.3. Kérelem tartalma:

1.3.1. Új (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási vagy megszüntetési) engedély iránti kérelem és 
előzményengedély száma (ha van);

1.3.2. Meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében 
bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban 
bekövetkezett változás) és alapengedély száma (ha van).

1.4. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve.
1.5. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2. Kérelmezett/engedélyezett vízilétesítmény adatai
2.1. A vízilétesítmény, valamint vízimunka megnevezése.
2.2. Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.
2.3. Műszaki leírás:

 2.3.1. a vízgazdálkodási és a területi adatok:
a) a szennyvíz keletkezésének és elhelyezésének helye (EOV koordináták),
b) a keletkező szennyvíz jellege (házi, ipari, mezőgazdasági, vegyes),
c) a szennyvíz mennyiségi és minőségi adatai, a szennyvíz tisztítás indoka,
d) a szennyvíztermelő (fő, település, üzem, intézmény),
e) a szennyvíztisztítás technológiája (fokozatai, a fokozatok technológiai típusai), 

a szennyvíztisztítás technológiai megoldása (mechanikai, biológiai, III. fokozat 
tervezett hatásfok);

 2.3.2. a beavatkozás célja, az alkalmazott megoldás lényege, várható eredménye;
 2.3.3. a létesítmények főbb jellemzői:

a) a csatornázás jellege,
b) a csatornák általános jellemzése,
c) átemelők főbb jellemzői,
d) átemelőkhöz tartozó vízgyűjtő területek,
e) átemelő szivattyúk és kapacitásuk,
f ) főgyűjtők felsorolása átmérők szerint,
g) tisztítás és elhelyezés módja, rendszere és folyamata (technológiája),
h) a tisztítótelep egyes fontosabb elemeinek kapacitása (mennyiségi és 

minőségi),
i) tisztítás hatásfoka, a  tisztított szennyvíz jellemzői (mennyiségi, minőségi) és 

befogadóba vezetése, tisztított szennyvíz paramétereinek felsorolása,
j) szennyvíziszap kezelése, elhelyezése, hasznosítása,
k) melléklétesítmények,
l) próbaüzemi előírások, próbaüzemi terv,
m) védőterület, védősáv, kereszteződések,
n) tervezett tisztítási technológiák alkalmazási engedélye.

 2.4. Általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000 méretarányban, amely feltünteti
2.4.1. a tervbe vett létesítményt, kiemelten megjelölve a befogadót, tisztítótelepet, főgyűjtőket, 

átemelőket,
2.4.2. a szennyvízkibocsátó üzemet, intézményt, települést,
2.4.3. a közigazgatási határokat,
2.4.4. a védőterületeket, védősávokat és ezek határvonalát.

 2.5. Részletes helyszínrajz 1:1000–1:4000 méretarányban, amely feltünteti
2.5.1. a létesítményekkel érintett terület(ek) helyrajzi számát és határoló vonalát,
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2.5.2. a létesítményeknek és közvetlen környezetének eredeti és tervezett állapotát a szükséges 
vízszintes és magassági jellemzőket,

2.5.3. a vezetékek nyomvonalát szelvényezéssel és szerelvényekkel, a zónahatárokat, az ellátott 
területek határát,

2.5.4. a műtárgyakat (sorszám, szerelvényszám) szabványjelöléssel,
2.5.5. a vezeték-, az út-, a vasút- és a közműkeresztezéseket megnevezésük és szelvényszámuk 

(a vízilétesítmény szelvényszámának) feltüntetésével,
2.5.6. a vízilétesítmény környezetének beépítettségét a szükséges sávszélességben,
2.5.7. a védőterületek és védősávok határát a helyrajzi szám feltüntetésével,
2.5.8. a védőterületen belüli létesítményeket, lehetséges szennyezőforrásokat,
2.5.9. a közigazgatási határokat,
2.5.10. a befogadókat szelvényszámmal és magassági adatokkal.

 2.6. Hossz- és jellemző keresztszelvények (hossz-szelvények 1:1000–1:5000 méretarányban, 
a keresztszelvények 1:100 méretarányban) az alábbiak szerint
2.6.1. a csőhálózat hossz-szelvényén feltüntetve

a) tengelyvonalban ábrázolva befogadót, terepet, csővezetéket, műtárgyakat, 
átemelőket, szerelvényeket szabványjelöléssel,

b) a csatorna és csővezeték vízfolyásokkal, illetve egyéb vonalas létesítményekkel 
való keresztezését,

c) vízszállító képességet, esést,
d) csőanyagot és -átmérőt,
e) védőcsövet, biztosított szakaszok megjelölésével;

2.6.2. a működési (hidraulikai) hossz-szelvényt (víztermelő helyektől a tárolókig és a mértékadó 
vezetékszakaszra);

2.6.3. a csőhálózatról elhelyezési keresztszelvényt, amelyből a  csővezeték térbeli 
elhelyezkedése és a  meglévő létesítményekhez való viszonya egyértelműen 
megállapítható.

 2.7. A vízilétesítmények és műtárgyak általános terve nézetben és metszetben a  szükséges műszaki 
paraméterekkel.

 2.8. A szennyvíztisztító létesítményei helyszínrajza, a  tisztítás működési vázlata technológiai adatokkal, 
hidraulikai hossz-szelvénye technológiai adatokkal és a  műtárgyak általános tervei a  hasznos 
térfogatok és a technológiai berendezések feltüntetésével.

 2.9. Hidrológiai (egyesített rendszer esetén) hidraulikai és technológiai számítások.
2.10. A környezeti hatások jelentősége vizsgálatának eredménye.
2.11. A térségi rendszerek, illetve az  egyedi vagy egyéb megoldások indokoltságának megalapozására 

a  Magyarország települési szennyvíz-elvezetési és -tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros 
Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról 
szóló kormányrendelet módszertana alapján készített – pozitív értelmű eredménnyel zárult, 
felülvizsgálati eljárást megalapozó – dokumentáció és az  agglomerációs jóváhagyásról szóló 
értesítés.

2.12. Közcélú szolgalmi jog megállapítására irányuló kérelem esetén:
2.12.1. a vízvezetési szolgalommal érintett ingatlan általános és részletes helyszínrajza, 

a  létesítmény megvalósításával és üzemeltetésével összefüggő vízvezetési szolgalom 
gyakorlásával járó tulajdoni, használati korlátozásokra történő utalás, illetőleg az ingatlan 
szolgalommal érintett, természetben meghatározott részének megjelölése;

2.12.2. a tulajdoni, használati korlátozásoknak az  ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyzéséhez szükséges adatai.

2.13. Üzemeltetési engedély iránti kérelem esetén:
2.13.1. az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos, illetve (a létesítési engedély jogosítottjának) 

eltérése esetén a  tulajdonos megnevezése és az  üzemeltetés jogcíme, a  felek erre 
vonatkozó akaratnyilvánítása, szerződése, nyilatkozata;

2.13.2. a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó 
(a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is rögzítő 
tervdokumentáció;
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2.13.3. a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az  erre vonatkozó 
nyilatkozat a tényleges (úgynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével;

2.13.4. a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően 
a próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatok;

2.13.5. a jogszabályban meghatározott esetben a  létesítmény műszaki átadás-átvételének 
igazolása;

2.13.6. befogadói nyilatkozat;
2.13.7. alapállapot vizsgálatának adatai;
2.13.8. a szennyvízelvezető és szennyvíztisztító mű esetén az  üzemeltetési szabályzat, egyedi 

szennyvízelvezetés esetén az  alkalmazott technológiával összefüggő kezelési és 
karbantartási utasítás, valamint a  kárelhárítási felkészülésre vonatkozó műszaki és 
szervezeti adatok és működési szabályzat.

 IV. Közműves szennyvízelvezető és tisztítóműbe történő bebocsátást megelőző előtisztításra vonatkozó dokumentáció 
tartalma
1. Általános adatok

1.1. Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.2. Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.3. Kérelem tartalma:

1.3.1. Új (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási vagy megszüntetési) engedély iránti kérelem és 
előzményengedély száma (ha van);

1.3.2. Meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében 
bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban 
bekövetkezett változás) és alapengedély száma (ha van).

1.4. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve.
1.5. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2. Kérelmezett/engedélyezett vízilétesítmény adatai
2.1. A vízilétesítmény, valamint vízimunka megnevezése.
2.2. Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.
2.3. Műszaki leírás:

2.3.1. az előtisztítást szolgáló vízilétesítmény (műtárgy) helyének megnevezése 
(EOV  koordináták), a  létesítménnyel érintett földrészletek ingatlan-nyilvántartási 
azonosítási adatai (helyrajzi szám), valamint a tulajdonviszonyok megjelölése;

2.3.2. vízgazdálkodási területi adatok:
a) szennyvíz keletkezésének helye (üzem, intézmény, telephely, üzemrész), 

valamint a gyártástechnológia rövid jellemzése,
b) keletkező szennyvíz mennyiségi és minőségi adatai, a  kérelem időpontjában, 

valamint a meglévő szennyvízkezelésre, előtisztításra vonatkozó adatok;
2.3.3. a tervezett előtisztítási technológia, az  alkalmazott megoldás lényege, várható 

eredménye, kapcsolata a szennyvízelvezető művel;
2.3.4. a tervezett létesítmények (műtárgyak) műszaki jellemző adatai (mennyiségi, minőségi, 

kapacitás), a szennyvízelvezetés jellege;
2.3.5. az előtisztítás hatásfoka, az  előtisztított szennyvíz jellemzői, a  közüzemi 

szennyvízelvezető műbe bebocsátás helye (EOV koordináták), továbbá az  előtisztítás 
során keletkező hulladékok, iszapok veszélyességi besorolása, mennyisége, várható 
minősége, a hasznosítás és elhelyezés módja;

2.3.6. a technológiai számítások,
2.3.7. jogszabályban meghatározott védőtávolságok, illetve az erre vonatkozó adatok;
2.3.8. próbaüzemi terv: előírások.

2.4. Áttekintő helyszínrajz M: 1:500–1:5000, amely feltünteti a  tervezett létesítményt és környezetét 
a befogadó bebocsátási pontjával, vízszintes és magassági adatokkal.

2.5. A környezeti hatások jelentősége vizsgálatának eredménye.
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2.6. Üzemeltetési engedély iránti kérelem esetén:
2.6.1. a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó 

(a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is rögzítő 
tervdokumentáció;

2.6.2. a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az  erre vonatkozó 
nyilatkozat a tényleges (úgynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével;

2.6.3. a jogszabályban meghatározott esetben a  létesítmény műszaki átadás-átvételének 
igazolása;

2.6.4. a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően 
a próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatok;

2.6.5. kezelési és karbantartási utasítások, valamint kárelhárítási felkészülésre vonatkozó, 
műszaki és szervezeti adatok és működési szabályzat;

2.6.6. jogszabály vagy hatósági előírás esetén üzemeltetési szabályzat;
2.6.7. a csatlakozással megvalósított vízilétesítmény esetén nyilatkozat, hogy az adatok – ideértve 

a csatlakozással megvalósult vízilétesítményekre vonatkozó megállapodást – változatlanok, 
vagy ellenkező esetben az eltérésre vonatkozó megállapodások, illetőleg tervdokumentáció.

2.7. Befogadói nyilatkozat.
 V. A vízilétesítményhez történő csatlakozásra vonatkozó dokumentáció tartalma

1. Általános adatok
1.1. Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.2. Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.3. Kérelem tartalma:

1.3.1. új (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási vagy megszüntetési) engedély iránti kérelem és 
előzményengedély száma (ha van);

1.3.2. meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében 
bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban 
bekövetkezett változás) és alapengedély száma (ha van).

1.4. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve.
1.5. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2. Kérelmezett/engedélyezett vízilétesítmény/vízimunka adatai
2.1. A vízilétesítmény/vízimunka megnevezése:

2.1.1. a csatlakozás alapját képező vízilétesítmény;
2.1.2. a csatlakozással megvalósuló vízhasználat vagy vízilétesítmény.

2.2. Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.
2.3. Műszaki leírás:

2.3.1. a csatlakozással megvalósuló vízhasználatra vagy vízilétesítményre vonatkozó jellemző 
adatok, annak megjelölésével, hogy a  meglevő és vízjogi engedély alapján üzemelő 
vízilétesítmény eredeti rendeltetésének, valamint a  csatlakozó céljának együttesen 
megfelel;

2.3.2. a csatlakozás megvalósításának műszaki tervdokumentációja;
2.3.3. a létesítmény közös használatára vonatkozó nyilatkozatok, megállapodások, vagy azok 

hiányában az érdekeltek ezzel kapcsolatos nyilatkozata;
2.3.4. az állam vagy az  önkormányzat tulajdonában álló vizek, illetőleg közcélú vízi 

létesítmények olyan igénybevétele esetén, amely a  közfeladatok, illetve a  közérdek 
mértékét meghaladó többletfenntartást eredményez, a  felek külön jogszabályban 
meghatározott tartalmú megállapodása;

2.3.5. befogadói nyilatkozat, ha a tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény által a befogadóba 
(a  felszíni vízbe, valamint annak medrébe) vezetett víz veszélyezteti a  befogadó 
vízelvezető képességét, illetve a  tervezett vízilétesítmény megvalósítása a  befogadó 
igénybevételével jár.

 VI. Az öntözőtelepre vonatkozó dokumentáció tartalma
1. Általános adatok

1.1. Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.2. Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
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1.3. Kérelem tartalma:
1.3.1. új (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási vagy megszüntetési) engedély iránti kérelem és 

előzményengedély száma (ha van);
1.3.2. meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében 

bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban 
bekövetkezett változás) és alapengedély száma (ha van).

1.4. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve.
1.5. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2. Kérelmezett/engedélyezett vízilétesítmény adatai
 2.1. A vízilétesítmény, valamint vízimunka megnevezése.
 2.2. Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.
 2.3. Műszaki leírás:

2.3.1. az öntözőtelep helye és területe;
2.3.2. az öntözés módja és megvalósítása, valamint az  öntözendő terület tervezett 

növénykultúrái;
2.3.3. a vízkivétel módja (gravitációs vagy gépi emelés), helye, a vizet adó felszíni megnevezése 

és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése, vagy 
a vizet adó felszín alatti víz esetén a vízbeszerzés helye (település, hrsz., EOV koordináták), 
a vízilétesítmény típusa;

2.3.4. az öntöző- vagy belvízcsatorna és az  annak vizét szolgáltató megnevezése, 
szelvényszáma vagy szakaszhatárainak szelvényszáma, valamint a  vízfolyás, tó, holtág, 
tározó maximális-minimális vízszintje, illetőleg a csatorna üzemvízszintje;

2.3.5. a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/mp, m3/év), valamint csúcsmennyisége (l/mp) és 
az üzemelés napi leghosszabb időtartama, szennyvíz öntözése esetén a szennyvíz minősége;

2.3.6. felületi öntözés esetén a  lecsapolásra kerülő víz közvetlen és közvetett befogadójának 
megnevezése, a  torkolati szelvényszám megjelölésével, a  legnagyobb vízhozama és 
ennek várható ideje;

2.3.7. az öntözőtelep berendezéseinek és műtárgyainak rövid ismertetése;
2.3.8. az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása.

 2.4. Általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000–1:100 000 méretarányban, amely feltünteti
2.4.1. az öntözendő területnek és a közvetlen környéknek az öntöző-, belvízcsatornáját;
2.4.2. a legközelebbi település belterületének határvonalát.

 2.5. Részletes (rétegvonalas) helyszínrajz 1:4000–1:10 000 méretarányban, amely feltünteti
2.5.1. az öntözendő terület rétegvonalát (felületi öntözési módnál);
2.5.2. az öntözőtelep berendezéseinek és műtárgyainak elhelyezését magassági adatokkal 

megadva;
2.5.3. annak az  ingatlannak a  helyrajzi számát, amelyen az  öntözőtelep épül, valamint 

a közvetlen szomszédos ingatlanok helyrajzi számát;
2.5.4. az érintett vízfolyásokat, belvízcsatornákat, valamint a  többi vízi- és egyéb 

létesítményeket.
 2.6. Telepen belül az  állandó jellegű vízellátó és lecsapoló felszíni csatornák hossz-szelvénye és 

mintakeresztszelvénye.
 2.7. Az öntözőtelep műtárgyainak általános terve.
 2.8. Talajvédelmi terv.
 2.9. A környezeti hatások jelentősége vizsgálatának eredménye.
2.10. Üzemeltetési engedély iránti kérelem esetén:

2.10.1. a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó 
(a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is rögzítő 
tervdokumentáció;

2.10.2. a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az  erre vonatkozó 
nyilatkozat a tényleges (úgynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével;

2.10.3. a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően 
a próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatok;
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2.10.4. a jogszabályban meghatározott esetben a  létesítmény műszaki átadás-átvételének 
igazolása;

2.10.5. ha a  tervezett vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasználat a  hatósági határozaton 
alapuló vízvezetési szolgalom útján valósult meg, az  üzemeltetéssel összefüggő 
és a  szolgalom gyakorlásával járó használati korlátozások tartalma, továbbá 
e korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges adatok.

3. Öntözési berendezések megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges egyszerűsített dokumentáció 
tartalma (a 2. pontban foglaltak helyett)
3.1. Az öntözési berendezés helye és területe.
3.2. A vízkivétel módja (gravitációs vagy gépi emelés) helye, a  vizet adó vízfolyás megnevezése és 

szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése.
3.3. Az öntöző- vagy belvízcsatorna és az  annak vizét szolgáltató megnevezése, szelvényszáma vagy 

szakaszhatárainak szelvényszáma.
3.4. A felhasznált öntözővíz mennyisége (l/mp, m3/év).
3.5. Az öntözőtelep berendezéseinek és műtárgyainak rövid ismertetése.
3.6. Az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása.

 VII. Egynyári öntözésre vonatkozó dokumentáció tartalma
1. Általános adatok

1.1. Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.2. Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.3. Kérelem tartalma:

1.3.1. új (üzemeltetési, fennmaradási vagy megszüntetési) engedély iránti kérelem és 
előzményengedély száma (ha van);

1.3.2. meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében 
bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban 
bekövetkezett változás) és alapengedély száma (ha van).

1.4. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve.
1.5. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2. Kérelmezett/engedélyezett vízilétesítmény adatai
2.1. A vízilétesítmény, valamint vízimunka megnevezése.
2.2. Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.
2.3. Műszaki leírás:

2.3.1. a vízkivétel helye: az  öntöző- vagy belvízcsatorna és az  annak vizét szolgáltató 
megnevezése, szelvényszáma vagy a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvényszáma 
vagy pedig a vizet adó tó, holtág, illetőleg tározó megnevezése;

2.3.2. az öntözendő terület településnevének és helyrajzi számának megadása, illetve 
adott helyrajzi számú területen belüli öntözni kívánt részterület esetén annak pontos 
lehatárolása;

2.3.3. az öntözés módja és megvalósítása, valamint az  öntözendő terület nagysága, 
növénykultúrája;

2.3.4. a felhasználandó öntözővíz mennyisége (l/s, m3/év), valamint csúcsmennyisége (l/s) és 
az üzemelés napi leghosszabb időtartama.

2.4. Egyszerűsített talajvédelmi terv.
3. A megszüntetési engedélyezési eljáráshoz szükséges egyszerűsített dokumentáció tartalma (a  2.  pontban 

foglaltak helyett)
3.1. A vízkivétel helye: az  öntöző- vagy belvízcsatorna és az  annak vizét szolgáltató megnevezése, 

szelvényszáma vagy a vizet adó vízfolyás megnevezése és szelvényszáma vagy pedig a vizet adó tó, 
holtág, illetőleg tározó megnevezése.

3.2. Az öntözött terület településnevének és helyrajzi számának megadása, illetve adott helyrajzi számú 
területen belül öntözött részterület esetén annak pontos lehatárolása.

3.3. A felhasznált öntözővíz mennyisége (l/s, m3/év).
 VIII. Halastavakra, víztározókra, holtágakra és talajvíztavakra vonatkozó dokumentáció tartalma

1. Általános adatok
1.1. Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
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1.2. Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.3. Kérelem tartalma:

1.3.1. új (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási vagy megszüntetési) engedély iránti kérelem és 
előzményengedély száma (ha van);

1.3.2. meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében 
bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban 
bekövetkezett változás) és alapengedély száma (ha van).

1.4. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve.
1.5. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2. Kérelmezett/engedélyezett vízilétesítmény adatai
 2.1. A vízilétesítmény megnevezése.
 2.2. Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.
 2.3. Műszaki leírás:

2.3.1. a vízilétesítmény megnevezése, rövid műszaki megjelölése, a  vízhasznosítás célja és 
indokolása, valamint helye és területe;

2.3.2. a talajmechanikai feltárás jellemző adatai és a talajmechanikai szakvélemény;
2.3.3. a rendelkezésre álló felszíni vagy felszín alatti víz mennyisége (a  vízhasználat 

szempontjából a havi vízforgalom elemzése) és minősége, a vízilétesítmény táplálásának 
módja (természetes hidrológiai folyamatból származó víz, vagy mesterségesen épített 
vízilétesítmény vizéből táplálás) talajvíz tavaknál a talajvízjárás és a vízminőség elemzése;

2.3.4. a vízgyűjtőterület leírása, valamint ennek és az  érintett vízgyűjtőnek, vízfolyásnak, 
vízilétesítménynek, belvízrendszernek, öblözetnek a  hidrológiai adatai, a  mértékadó 
ár vagy belvízhozam, az  ár- és belvízi vízhozamok levezetésének módja, továbbá 
az  árhullám visszatartásának, illetőleg a  belvíz tározása esetén a  tározás időszakának és 
a tározandó víz mennyiségének meghatározása, talajvíztavaknál a talajvízjárás elemzése;

2.3.5. a létesítmény tározó térfogatának meghatározása a  tervezett üzemi- és árvízvízszinttel 
(szükség szerint: időszakok üzemi vízszintjeivel) a vízkivételt jellemző időszak (időszakok) 
feltüntetésével és a  vízkivételt jellemző mennyiségi és minőségi adatokkal (l/sec, m3/
sec), a  tározó leeresztésének hidrológiai vizsgálata, a  tározó térfogatának, felületének 
meghatározása üzemvízszinten és árvízszinten;

2.3.6. a művek és berendezések (műtárgyak, gépek, berendezések), jellemző anyagkitermelő 
helyeknek a megjelölésével;

2.3.7. halastó/tározó/holtág esetén a  feltöltéséhez és utánpótlásához szükséges víz 
mennyisége (l/sec, m3/sec, m3/hó, m3/idény, m3/év);

2.3.8. a tározóból, halastóból, holtágból kiveendő, illetőleg a levezetendő víz mennyisége (l/sec, 
m3/sec az  utóbbi folyamatos vízsugárban és mindkettő m3/sec) és minősége, valamint 
a  leeresztés megoldása és időtartama, a  leeresztett víz minősége és a  befogadóra 
gyakorolt hatás vizsgálata;

2.3.9. a halastó, tározó lecsapolásának és a  vízelvezetésnek a  módja, a  befogadó 
megnevezésével és szelvényszámával, a  leeresztés időszaka, a  leeresztett víz minősége, 
a befogadóra gyakorolt hatás;

2.3.10. az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása;
2.3.11. a vízilétesítmény földműveinek hullámverés elleni védelme, a  partvédelmi művek 

kialakítása.
 2.4. Általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000–1:100 000 méretarányban, amely feltünteti:

2.4.1. a tározó, halastó főbb magassági adatait;
2.4.2. a vízilétesítmény helyét, területét, illetőleg a vonalas létesítmények nyomvonalát;
2.4.3. az érintett vízgyűjtő területet és annak kiterjedését (határát);
2.4.4. a vízkivétel, illetve vízleeeresztés helyét (szelvényszám, EOV koordináta);
2.4.5. a közvetlen környező vízfolyásokat és belvízcsatornákat;
2.4.6. a legközelebbi település belterületének határvonalát.

 2.5. Rétegvonalas részletes helyszínrajz 1:1000–1:10 000 méretarányban, amely feltünteti
2.5.1. az általános helyszínrajzon felvett adatokat, kivéve belterület határvonalát;
2.5.2. vonalas létesítmények esetében a szelvényezést;
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2.5.3. az egyes művek és berendezések (műtárgyak) helyét;
2.5.4. a létesítmény befogadó képességét és legmagasabb vízszintjét, valamint az  ez  által 

borított terület határát;
2.5.5. azoknak az  ingatlanoknak a  helyrajzi számát, amelyen a  létesítmény épül, feltüntetve 

a közvetlen szomszédos ingatlanok helyrajzi számát;
2.5.6. az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölését és helyét.

 2.6. Vonalas létesítmények hossz-szelvénye – ideértve a  halastó, tározó hossz-szelvényét is –, valamint 
mintakeresztszelvényei, az üzemi vízszintek és műtárgyak bejelölésével.

 2.7. Művek (műtárgyak) és berendezések általános terve.
 2.8. Üzemeltetési szabályzata, beleértve a  vízmennyiség és a  vízminőség ellenőrzését és ha szükséges 

a technológiai vízminőség javító beavatkozások tervét is.
 2.9. A környezeti hatások jelentősége vizsgálatának eredménye.
2.10. Üzemeltetési engedély iránti kérelem esetén:

2.10.1. a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó 
(a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is rögzítő 
tervdokumentáció;

2.10.2. a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az  erre vonatkozó 
nyilatkozat a tényleges (úgynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével;

2.10.3. a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően 
a próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatok;

2.10.4. a jogszabályban meghatározott esetben a  létesítmény műszaki átadás-átvételének 
igazolása;

2.10.5. ha jogszabály vagy hatósági előírja, üzemeltetési szabályzat;
2.10.6. a tulajdoni, használati korlátozásoknak az  ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzéséhez szükséges adatai.
 IX. Vízhasznosítási művekre vonatkozó dokumentáció tartalma

1. Általános adatok
1.1. Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.2. Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.3. Kérelem tartalma:

1.3.1. új (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási vagy megszüntetési) engedély iránti kérelem és 
előzményengedély száma (ha van);

1.3.2. meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében 
bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban 
bekövetkezett változás) és alapengedély száma (ha van).

1.4. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve.
1.5. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2. Kérelmezett/engedélyezett vízilétesítmény vagy vízimunka adatai
2.1. A vízilétesítmény, valamint vízimunka megnevezése.
2.2. Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.
2.3. Műszaki leírás:

2.3.1. a vízilétesítmény megnevezése, rövid műszaki jellemzése, helye, célja és a  létesítés 
indokolása;

2.3.2. a vízfolyás (folyó, tó, csatorna, víztározó) megnevezése, szelvényszáma és jellemző 
vízhozamai és/vagy vízszintjei;

2.3.3. a mű által érintett terület jellege és kiterjedése;
2.3.4. a szükséges öntözővíz, illetőleg tápvíz mennyisége, minősége és a  vízfelhasználás 

indokolása;
2.3.5. a művek és műtárgyak rövid leírása és jellemző adata;
2.3.6. az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása.

2.4. Általános (átnézetes) helyszínrajz 1:25 000–1:100 000 méretarányban, amely feltünteti:
2.4.1. a magassági adatokat,
2.4.2. azt a területet és üzemet, amelyre a vízszolgáltató mű szolgáltat,
2.4.3. a főmű nyomvonalát,
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2.4.4. az érintett felszíni vizet (vízfolyást, csatornát, folyót, tavat),
2.4.5. a legközelebbi település belterületének határvonalát.

2.5. Részletes helyszínrajz 1:1000–1:10 000 méretarányban, amely feltünteti:
2.5.1. a vízszolgáltató mű által ellátott területet és üzemet,
2.5.2. a csatornák és nyomóvezetékek nyomvonalát,
2.5.3. a vízfolyást, csatornát, folyót és annak szelvényezését, tó esetében az EOV koordinátákat,
2.5.4. a műveket és műtárgyakat,
2.5.5. az érintett vízi- és egyéb létesítményeket.

2.6. A csatornák és nyomóvezetékek hossz-szelvénye (vízszintes vetületben 1:5000–1:10 000, magassági 
vetületben 1:100–1:200 méretarányban), a  vízforrás keresztszelvényeivel, valamint az  egyéb 
létesítmények keresztezési helyeinek és keresztezési műtárgyainak körvonalrajzával.

2.7. A tervezett művek s műtárgyak általános terve.
2.8. A környezeti hatások jelentősége vizsgálatának eredménye.
2.9. Üzemeltetési engedély iránti kérelem esetén:

2.9.1. a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó 
(a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is rögzítő 
tervdokumentáció;

2.9.2. a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az  erre vonatkozó 
nyilatkozat a tényleges (úgynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével;

2.9.3. a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően 
a próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatok;

2.9.4. a jogszabályban meghatározott esetben a  létesítmény műszaki átadás-átvételének 
igazolása;

2.9.5. ha jogszabály vagy hatósági előírja, üzemeltetési szabályzat;
2.9.6. ha a tervezett vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasználat hatósági határozaton alapuló 

vízvezetési szolgalom útján valósult meg, az  üzemeltetéssel összefüggő és a  szolgalom 
gyakorlásával járó használati korlátozások tartalma, továbbá e  korlátozásoknak 
az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges adatok.

 X. A vízfolyások rendezésére vonatkozó dokumentáció tartalma
1. Általános adatok

1.1. Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.2. Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.3. Kérelem tartalma:

1.3.1. új (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási vagy megszüntetési) engedély iránti kérelem és 
előzményengedély száma (ha van);

1.3.2. meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében 
bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban 
bekövetkezett változás) és alapengedély száma (ha van).

1.4. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve.
1.5. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2. Kérelmezett/engedélyezett vízilétesítmény vagy vízimunka adatai
2.1. A vízilétesítmény, valamint vízimunka megnevezése.
2.2. Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.
2.3. Műszaki leírás:

2.3.1. a vízfolyás megnevezése, a vízimunka helye, célja és indokoltsága;
2.3.2. a befogadó megnevezése, a betorkolás szelvényszáma, valamint szükség szerint az 1%-os, 

a 3–10%-os vízhozamok, valamint a befogadó kiépítési vízhozamának megadása;
2.3.3. a vízkárral, valamint a vízmosással veszélyeztetett, és a vizsgált vízgyűjtő terület jellege, 

kiterjedése és mértékadó (vízhozama (vízmosás esetén az 1%-os, egyébként belterületen 
1–3%-os, külterületen legfeljebb 10%-os előfordulási valószínűségi vízhozam), a tervezett 
levezetendő vízhozam megválasztása, annak indokolása;

2.3.4. az árterületen levő, vízmosással érintett területen a  vízmosással veszélyeztetett, 
nemzetgazdasági szempontból jelentős létesítmények és a települések felsorolása;
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2.3.5. a meglévő és tervezett művek és műtárgyak leírása és jellemző műszaki és szelvényszám 
adatai;

2.3.6. az érintett vízi- és egyéb létesítmények felsorolása.
2.4. Általános (átnézetes) helyszínrajz 1:25 000–1:100 000 méretarányban, amely feltünteti:

2.4.1. a magassági adatokat;
2.4.2. a vízfolyás, illetve a (vízmosás)rendezés nyomvonalát és környezetét;
2.4.3. a vízgyűjtőt;
2.4.4. a vízfolyás, vízmosás rendezéssel érintett vízgyűjtőn levő települések belterületének 

határvonalát;
2.5. Részletes helyszínrajz szükség szerint 1:1000–1:10 000 méretarányban, amely feltünteti:

2.5.1. a vízfolyás szelvényezett nyomvonalát;
2.5.2. az árterület, a vízmosással veszélyeztetett, és az érintett vízgyűjtőterület határát;
2.5.3. a vízkárral fenyegetett, valamint a  vízmosással veszélyeztetett területen és a  vízfolyás 

közvetlen környezetében lévő vízi- és egyéb létesítményeket;
2.5.4. a műveket és műtárgyakat.

2.6. A vízfolyás hossz-szelvényét, a  befogadó keresztszelvényével (vízszintes vetület 1:1000–1:10 000, 
magassági vetület 1:100–1:200, befogadó keresztszelvényénél vízszintes vetület 1:50–1:200, 
magassági vetület 1:100–1:200) és a  műtárgyakkal, a  keresztszelvényeket (1:50–1:200 ma. között) 
legfeljebb 500 méterenként, illetőleg a  jellemző helyeken és az  egyéb létesítmény keresztezési 
helyein a keresztezési műtárgyak körvonalrajzát, a jellemző adatok és méretek, valamint a jellemző 
vízszintek bejelölésével.

2.7. A művek és műtárgyak általános terve.
2.8. A hidrológiai és hidraulikai számítások.
2.9. A környezeti hatások jelentősége vizsgálatának eredménye.

 XI. A területi vízrendezésre vonatkozó dokumentáció tartalma
1. Általános adatok

1.1. Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.2. Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.3. Kérelem tartalma:

1.3.1. új (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási vagy megszüntetési) engedély iránti kérelem és 
előzményengedély száma (ha van);

1.3.2. meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében 
bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban 
bekövetkezett változás) és alapengedély száma (ha van).

1.4. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve.
1.5. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2. Kérelmezett/engedélyezett vízilétesítmény vagy vízimunka adatai
2.1. A vízilétesítmény, valamint vízimunka megnevezése.
2.2. Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.
2.3. Műszaki leírás:

2.3.1. a vízimunka, illetőleg a vízilétesítmény megnevezése, helye, célja és indokolása;
2.3.2. a befogadónak – ha szükséges, a  közvetett befogadó – megnevezése, szelvényszáma 

és kiépítési vízhozama, tó vagy tározó esetében jellemző vízszintjei, szikkasztás esetén 
a  befogadó földtani közeg és a  talajvíz mennyiségi és minőségi állapotának jellemzése, 
hidrológiai számításokra alapozott hidraulikai méretezés;

2.3.3. a vízimunkákkal, illetőleg a vízilétesítménnyel érintett terület jellege és kiterjedése;
2.3.4. a levezetendő víz mennyisége és minősége, a levezetés indokolása, az esetleges lefolyás 

késleltetés (részleges vagy záportározás), továbbá a szikkasztás indoklása, alátámasztása 
talajmechanikai szakvéleménnyel;

2.3.5. a művek és műtárgyak rövid leírása és jellemző adatai;
2.3.6. az érintett vízi- és egyéb létesítmények felsorolása.

2.4. Általános (átnézetes) helyszínrajz 1:25 000–1:100 000 méretarányban, amely feltünteti
2.4.1. a magassági adatokat;
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2.4.2. azt a  területet, amelyre a  felszíni (területi)vízrendezés a  völgyoldalak vízrendezése, 
a lecsapolás, talajcsövezés kiterjed, valamint a terület környezetét;

2.4.3. a főgyűjtők nyomvonalát;
2.4.4. a befogadó vízfolyást;
2.4.5. az érintett területen és közvetlen környezetében lévő településeket.

2.5. Részletes helyszínrajz 1:1000–1:10 000 méretarányban, amely feltünteti
2.5.1. a vízrendezéssel, lecsapolással, alagcsövezéssel érintett vízgyűjtőterületet és annak 

közvetlen környezetét;
2.5.2. a vízelvezető hálózat helyszínrajzi elrendezését;
2.5.3. a befogadót, a  lefolyás késleltető létesítményt és annak szelvényezését, szikkasztás 

esetén a súlyponti EOV koordinátát;
2.5.4. az érintett vízi- és egyéb létesítmények feltüntetését, szükség szerint feltüntetve 

az érintett és a tervezett létesítmények önálló szelvényszámát;
2.5.5. a műveket és műtárgyakat.

2.6. A főgyűjtők hossz-szelvényét műtárgyaikkal, a  befogadó keresztszelvénnyel (vízszintes vetület 
1:1000–1:10 000, magassági vetület 1:50–1:200 méretarányban), a  keresztszelvényeket (1:50–1:100 
méretarányban) a jellemző helyeken és az egyéb létesítmények keresztezési helyein, a keresztezési 
műtárgyak körvonalrajzával, a  vízelvezetők építési mintakeresztszelvényeit 1:25–1:100 
méretarányban.

2.7. A művek és műtárgyak általános terve.
2.8. A környezeti hatások jelentősége vizsgálatának eredménye.
2.9. Üzemeltetési engedély iránti kérelem esetén:

2.9.1. a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó 
(a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is rögzítő 
tervdokumentáció;

2.9.2. a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az  erre vonatkozó 
nyilatkozat a tényleges (úgynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével;

2.9.3. a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően 
a próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatok;

2.9.4. a jogszabályban meghatározott esetben a  létesítmény műszaki átadás-átvételének 
igazolása;

2.9.5. ha jogszabály vagy hatósági előírja, üzemeltetési szabályzat;
2.9.6. ha a tervezett vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasználat hatósági határozaton alapuló 

vízvezetési szolgalom útján valósult, az  üzemeltetéssel összefüggő és a  szolgalom 
gyakorlásával járó használati korlátozások tartalma, továbbá e  korlátozásoknak 
az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges adatok.

 XII. A belvízvédelmi művekre vonatkozó dokumentáció tartalma
1. Általános adatok

1.1. Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.2. Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.3. Kérelem tartalma:

1.3.1. új (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási vagy megszüntetési) engedély iránti kérelem és 
előzményengedély száma (ha van);

1.3.2. meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében 
bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban 
bekövetkezett változás) és alapengedély száma (ha van).

1.4. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve.
1.5. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2. Kérelmezett/engedélyezett vízilétesítmény vagy vízimunka adatai
2.1. A vízilétesítmény, valamint vízimunka megnevezése.
2.2. Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.
2.3. Műszaki leírás:

2.3.1. a vízilétesítmény megnevezése, rövid műszaki megjelölése, helye, célja és annak 
indokoltsága;
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2.3.2. a mentesített terület jellege és kiterjedése (ha vagy km2), az  érintett belvízöblözet 
megnevezése, a mértékadó elvezetési intenzitás (l/sec*ha, l/sec*km2);

2.3.3. a mentesített területen lévő, nemzetgazdasági szempontból jelentős létesítmények és 
a települések felsorolása;

2.3.4. a tervezett létesítmény nyomvonala;
2.3.5. a befogadó vízfolyás.

2.4. Általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10 000–1:25 000 méretarányban, amely feltünteti
2.4.1. a tervbe vett létesítményt;
2.4.2. a mentesített területet és annak vízgyűjtőterületét, a települések kül- és belterületét;
2.4.3. a befogadó vízfolyást.

2.5. Részletes helyszínrajz 1:10 000–1:50 000 méretarányban, amely feltünteti:
2.5.1. vonalas létesítmények (főcsatornák, töltések) esetén azok hossz-szelvényét (vízszintes 

vetület: 1:5000–1:20 000, magassági vetület: 1:100), a  műtárgyakkal, mértékadó 
vízszintekkel,

2.5.2. a keresztszelvényeket (1:100 vagy 1:200 méretarányban) legfeljebb 500 méterenként, 
illetőleg a jellemző helyeken és egyéb létesítmények keresztezési pontján, a keresztezési 
művek körvonalrajzával, a mértékadó vízszintek bejelölésével.

2.6. A művek és műtárgyak (ideértve a  szivattyútelepeket és a  szivattyúprovizóriumokat is) általános 
terve, a mértékadó vízszintek bejelölésével.

2.7. A környezeti hatások jelentősége vizsgálatának eredménye.
2.8. Üzemeltetési engedély iránti kérelem esetén:

2.8.1. a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó 
(a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is rögzítő 
tervdokumentáció;

2.8.2. a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az  erre vonatkozó 
nyilatkozat a tényleges (úgynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével;

2.8.3. a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően 
a próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatok;

2.8.4. a jogszabályban meghatározott esetben a  létesítmény műszaki átadás-átvételére 
vonatkozó jegyzőkönyv;

2.8.5. ha a tervezett vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasználat hatósági határozaton alapuló 
vízvezetési szolgalom útján valósult meg, az  üzemeltetéssel összefüggő és a  szolgalom 
gyakorlásával járó használati korlátozások tartalma, továbbá e  korlátozásoknak 
az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges adatok.

 XIII. A folyószabályozási művekre vonatkozó dokumentáció tartalma
1. Általános adatok

1.1. Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.2. Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.3. Kérelem tartalma:

1.3.1. új (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási vagy megszüntetési) engedély iránti kérelem és 
előzményengedély száma (ha van);

1.3.2. meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében 
bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/műszaki adatokban 
bekövetkezett változás) és alapengedély száma (ha van).

1.4. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve.
1.5. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2. Kérelmezett/engedélyezett vízilétesítmény vagy vízimunka adatai
2.1. A vízilétesítmény, valamint vízimunka megnevezése.
2.2. Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.
2.3. Műszaki leírás:

2.3.1. a vízimunka, illetőleg vízilétesítmény megnevezése, rövid műszaki meghatározása, célja 
és indokolása, valamint helye (folyamkilométerben) és jellemző mérőszámai;

2.3.2. a mértékadó és a jellemző vízszintek;
2.3.3. a művek jellemző műszaki adatai és anyaguk megjelölése;
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2.3.4. az érintett vízi- és egyéb létesítmények megjelölése és leírása.
2.4. Általános (átnézetes) helyszínrajz 1:100 000–1:150 000 méretarányban, amely feltünteti

2.4.1. a magassági adatokat;
2.4.2. a vonalas művek esetében a szelvényezést;
2.4.3. az egyes vízimunkák (feltöltések, lenyesések, feltöltési anyagnyerő helyek és a kotrások) 

körvonalát;
2.4.4. azoknak az ingatlanoknak a helyrajzi számát, amelyen a mű épül.

2.5. Vonalas létesítmények esetében a hossz-szelvény (1:1000–1:100 000 méretarányban, illetőleg 1:100 
arányban) és a  mintakeresztszelvény 1:100 vagy 1:50 méretarányban, ez  azonban szükség esetén 
torzított is lehet.

2.6. Az alkalmazott szabályozási, illetőleg a  mederbe beépítendő egyéb művek általános terve 
(mintarajza: 1:100 vagy 1:50 méretarányban), illetőleg földmunkáknál vagy kotrásnál a számításhoz 
felhasznált keresztszelvények és az esetleges hossz-szelvényei.

2.7. A költségekre, az  érdekeltekre és az  érintett ingatlanokra, valamint a  kártalanításra vonatkozó 
adatok.

2.8. A környezeti hatások jelentősége vizsgálatának eredménye.
2.9. Üzemeltetési engedély iránti kérelem esetén:

2.9.1. a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó 
(a vízilétesítményre, vízimunkára vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is rögzítő 
tervdokumentáció;

2.9.2. a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az  erre vonatkozó 
nyilatkozat a tényleges (úgynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével;

2.9.3. a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően 
a próbaüzemeltetés eredményét rögzítő adatok;

2.9.4. a jogszabályban meghatározott esetben a  létesítmény műszaki átadás-átvételére 
vonatkozó jegyzőkönyv;

2.9.5. ha jogszabály vagy hatósági előírja, üzemeltetési szabályzat;
2.9.6. ha a tervezett vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasználat hatósági határozaton alapuló 

vízvezetési szolgalom útján valósult meg, az  üzemeltetéssel összefüggő és a  szolgalom 
gyakorlásával járó használati korlátozások tartalma, továbbá e  korlátozásoknak 
az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges adatai.

 XIV. A meder és part találkozási vonalának megállapítására vonatkozó dokumentáció tartalma
1. Általános adatok

1.1. Kérelmező adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.2. Meghatalmazott adatai, elérhetősége (név, cím, adóazonosító jel, adószám).
1.3. Kérelem tartalma:

1.3.1. új (létesítési, üzemeltetési, fennmaradási vagy megszüntetési) engedély iránti kérelem és 
előzményengedély száma (ha van);

1.3.2. meglévő engedély módosítása (időbeli hatály módosítása/engedélyes személyében 
bekövetkezett változás/engedélyezett vízmennyiség módosítása/ műszaki adatokban 
bekövetkezett változás) és alapengedély száma (ha van).

1.4. Az engedélyezéssel közvetlenül érintett felszíni vagy felszín alatti víz vagyonkezelő neve.
1.5. A műszaki dokumentáció elkészítésére jogosult nyilatkozata a megbízásáról és a jogosultságáról.

2. Kérelmezett meder és part találkozási vonalának adatai
2.1. Az érintett terület helye: település, cím, helyrajzi szám, EOV koordináták.
2.2. A partvonal megállapításával (kijelölésével) érintett terület ingatlan-nyilvántartási adatai.
2.3. A vízfolyás mértékadó vízhozamára figyelemmel meghatározott, a meder és a part tervezett találkozási 

vonalát rögzítő – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez (átvezetéshez) is alkalmas – vázrajz.
2.4. A parti ingatlan tulajdonosának a  partvédő művek létesítésére, illetőleg az  elhabolt rész 

helyreállítására irányuló vízjogi engedély iránti kérelmében – ha a  munkák engedélyezését nem 
az  előzőekben meghatározott eljárással együttesen kéri – a  partvonalat jogerősen megállapító 
határozat száma.
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4. melléklet a 41/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

A vízügyi szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges mellékletek tartalma

 1. Műszaki leírás
1.1. a tervezett létesítmény leírása és műszaki adatai,
1.2. a létesítmény kapcsolódása vagy érintési pontok meghatározása a vízilétesítményekkel,
1.3. az elhelyezésre vonatkozó úgynevezett abszolút magassági adatok,
1.4. a  létesítmény vízilétesítményekre gyakorolt hatásának bemutatása (különösen az  árvíz és jég levonulására 

gyakorolt hatásokat kell bemutatni), az elvezetett szenny- és csapadékvizek minősége,
1.5. a létesítmények környezetében gyűjtött csapadékvizek befogadóinak megnevezése (vízfolyás, csatorna, árok, 

tó, pontszerű szikkasztó műtárgy), illetve a befogadóba vezetés előtt tervezett vízvédelmi műtárgy.
1.6. A  felülvizsgált és elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez való igazodás vizsgálata, továbbá a  nagyvízi 

mederkezelési tervvel való összhang megteremtése.
 2. Átnézetes helyszínrajz M=1:25 000 vagy 1:10 000 méretarányban, a  tervbe vett létesítmény és a  meglevő 

vízilétesítmények feltüntetésével.
 3. Részletes helyszínrajz M=1:10 000, 1:4000 vagy 1:2000 méretarányban, a tervbe vett létesítmény, a meglévő érintett 

(megközelített, keresztezett) vízilétesítmények, és a vízgazdálkodási létesítmény magassági adatainak és mértékadó 
árvízszintjének feltüntetésével.

 4. Keresztezési műtárgyak általános terve M=1:100 vagy 1:200 méretarányban, feltüntetve a keresztezett létesítmény 
minden műszaki jellemzőjét, fenékszint, levezetési szint, rézsűfenék szélesség, vízhozam, keresztezési magassági 
elhelyezés, védőtávolság, egyéb adatok.

A belügyminiszter 42/2017. (XII. 29.) BM rendelete
az egyes miniszteri rendeleteknek a vízkészletek hasznosításának egyszerűsítéséhez kapcsolódó, valamint 
más vízgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés l) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (12)  bekezdés 
d) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) és d) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés b) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13a) bekezdésében és 
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés m) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 29. és 
31.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a  7. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosítása

1. §  Az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet
a) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
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2. A vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosítása

2. §  Hatályát veszti a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet
a) 2. §-a,
b) 3. §-a,
c) 5. § (3) bekezdésének „E tényt a mezőgazdasági vízszolgáltató igazolja.” mondata,
d) 6. § (2)–(4) bekezdése.

3. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet 
módosítása

3. §  A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében és 13. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „Magyar Földtani és Geofizikai Intézet” 

szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg,
b) 6. § (4) bekezdésében a „Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat” szöveg
lép.

4. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása

4. §  A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a  vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. 
(XII.  23.) KvVM rendelet (a  továbbiakban: R1.) 8.  § (9)  bekezdésében az  „MFGI” szövegrész helyébe a  „Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti az R1.
a) 4. § (3) bekezdése,
b) 5. § (2), (3) és (5) bekezdése,
c) 6. §-a,
d) 8. § (3)–(8) bekezdése,
e) 9. § (1), (7) és (8) bekezdése,
f ) 13/A. §-a,
g) 3. melléklete.

5. A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet 
módosítása

6. § (1) A komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 58/2012. (XI. 27.) BM rendelet (a továbbiakban: 
R2.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R2. 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

6. A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet módosítása

7. §  A folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. (XII. 23.) BM rendelet (a  továbbiakban: R3.) 1.  melléklete 
az 5. melléklet szerint módosul.

7. A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 
módosítása

8. §  A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: 
R4.) 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot a 4. melléklet tartalmazza.”
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9. §  Az R4. a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendelet 1. mellékletének
a) 1., 6., 8., 13–15. pontját a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények esetében, valamint
b) 2. pont 2.2–2.4.2., valamint 2.10–2.12. alpontját
2018. december 31. napjáig nem kell alkalmazni.”

10. § (1) Az R4. 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R4. a 7. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

11. §  Hatályát veszti az R4. 2. § (5) bekezdése.

8. A közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése 
során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint 
adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet módosítása

12. §  A közcélú ivóvízművek, valamint a  közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő 
vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 
16/2016. (V. 12.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.) 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„7. üzemeltetési utasítás: ivóvízkezelő művek, illetve szennyvíztisztító telepek üzemeltetésére vonatkozó műszaki 
előírás;”

13. §  Az R5. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közcélú ivóvízmű üzemeltetője hozzáférhető helyen tartja és ellenőrzésnél bemutatja)
„c) a vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válásáig a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyveket;”

14. § (1) Az R5. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közcélú ivóvízmű üzemeltetője köteles az  igénybe vett vízbázisból kitermelhető vizet és az  általa termelt, 
illetve hálózatba juttatott ivóvíz fizikai, kémiai, bakteriológiai (szükség szerint mikroszkópos biológiai, toxikológiai) 
minőségét rendszeresen ellenőrizni vagy ellenőriztetni. Az  ellenőrzés – az ivóvíz fertőtlenítése esetén – kiterjed 
a  fertőtlenítés hatásosságának, az  aktív fertőtlenítőszer és a  fertőtlenítési melléktermékek koncentrációjának 
mérésére is.”

 (2) Az R5. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közcélú ivóvízmű üzemeltetője köteles a  víz minőségét valamennyi üzemelő és ideiglenesen üzemen kívül 
helyezett vízkivételi műnél, valamint a  vízkezelési technológia során is ellenőrizni. A  vizsgálatok gyakoriságát 
és tartalmát (így például az  összetevők, komponensek körét) az  üzemeltetési szabályzatban, az  üzemeltetési 
utasításban vagy az  ivóvízbiztonsági tervben rögzíteni kell a  dokumentum funkciójának és jellegének megfelelő 
részletességgel. A vizsgálati adatokat nyilván kell tartani, és az adatszolgáltatást évente a területi vízügyi igazgatási 
szerv felé – a  vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló kormányrendeletben foglaltak 
figyelembevételével – a tárgyévet követő év március 31-ig meg kell küldeni. A területi vízügyi igazgatási szerv, mint 
adatellenőrző és adatérvényesítő szervezet a  tárgyévet követő év május 31-ig megküldi az érvényesített adatokat 
az  országos vízügyi igazgatási szervnek, amely az  országosan összesített adatokat megküldi tárgyévet követő év 
július 31-ig a vízgazdálkodásért felelős miniszter számára.”

15. §  Az R5. 11. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közcélú szennyvízelvezető, -tisztító mű üzemeltetője hozzáférhető helyen tartja és ellenőrzésnél bemutatja)
„c) a vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válásáig a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyveket;”

16. §  Az R5. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szennyvízvizsgálatok szempontjából a  szennyvíztisztító telepről elfolyó tisztított szennyvíz minőségénél 
az öt napos biokémiai oxigénigény (BOI5) paramétert
a) a  felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet szerint önellenőrzésre kötelezett, 
vagy önellenőrzésre vállalkozott közcélú szennyvíztisztító telep esetében a használt és szennyvizek kibocsátásának 
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ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben szabályozott önellenőrzés keretén 
belüli, vagy
b) az önellenőrzésre nem kötelezett és arra nem vállalkozott közcélú szennyvíztisztító telep esetében hathavonta
vizsgálni kell.”

17. §  Az R5. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E  rendelet 1.  melléklet B1 és B2 táblázataiban foglaltakat a  rendelet hatálybalépését követő vezetői 
kinevezéseknél kell alkalmazni. Ettől eltérni munkáltatóval kötött tanulmányi szerződésben alapján, a  kinevezési 
feltételt képező képzés elvégzéséhez szükséges időtartamig lehetséges.”

18. §  Az R5.
a) 3.  § (6)  bekezdés b)  pontjában az  „és bakteriológiai” szövegrész helyébe a  „mikroszkópos biológiai és 

bakteriológiai” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdésében az  „előírt fizikai, kémiai, biológiai, bakteriológiai követelményeknek,” szövegrész 

helyébe az „előírt fizikai, kémiai, mikroszkópos biológiai és bakteriológiai követelményeknek,” szöveg,
c) 5.  § (3)  bekezdésében a „haladéktalanul meg kell állapítani, az  érintett egység üzemeltetését” szövegrész 

helyébe a „haladéktalanul meg kell állapítani és egyidejűleg a  hibaelhárítást meg kell kezdeni. Az  ivóvíz 
minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés rendjéről szóló Korm. rendeletben meghatározott határérték, 
illetve parametrikus érték túllépése, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény bekövetkezésekor 
az érintett egység üzemeltetését” szöveg,

d) 7.  § (5)  bekezdésében az  „a trícium vizsgálattal” szövegrész helyébe az  „a kiegészítő radiokémiai 
vizsgálatokkal” szöveg,

e) 7. § (6) bekezdésében a „trícium vizsgálatokat” szövegrész helyébe az „a kiegészítő radiokémiai vizsgálatokat” 
szöveg,

f ) 7.  § (10)  bekezdésében a  „közötti időszakok bakteriológiai vizsgálatát” szövegrész helyébe a  „közötti 
időszakok sűrítő bakteriológiai vizsgálatát” szöveg,

g) 7. § (11) bekezdésében az „ellenőrző és bakteriológiai vizsgálatok” szövegrész helyébe az „ellenőrző és sűrítő 
bakteriológiai vizsgálatok” szöveg,

h) 8.  § (1)  bekezdésében az „el kell készítenie” szövegrész helyébe az „a feltárt kockázatokkal, valamint azok 
kezelésének lehetőségeivel ki kell egészítenie” szöveg

lép.

19. §  Az R5.
a) 1. melléklete a 8. melléklet,
b) 2. melléklete a 9. melléklet
szerint módosul.

20. §  Hatályát veszti az R5. 1. § (2) bekezdése.

9. Záró rendelkezés

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2018. január 1. napján lép hatályba.
 (2) A 10. § (1) bekezdése és a 6. melléklet e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a …./2017. (... ...) BM rendelethez 
 

„1. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 
 

  A B C D E F G H I J K L M N O 

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

2 A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 
3 

száma, neve hossza km 

4 kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm 

5 
neve és 

védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 
mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 6 

7 cm kelte 

8 

  
01.01. Tát-
Esztergomi 

11,432 

Duna jp. 

0,000 1,356 1,356 

Esztergom 1 718,50 100,92 813 2013.VI.08 500 600 650 

Árvízvédelmi fal: 1,356 km 

9 1,356 3,366 2,010   

10 

Duna jp. 

0,000 4,785 4,785 Közút: 4,785 km 

11 4,785 4,974 0,189 Magaspart: 0,189 km 

12 4,974 5,032 0,058   

13 Kenyérmezei 
patak bp. 0,000 0,470 0,470   

14 Únyi patak bp. 0,000 1,545 1,545   

15 Únyi patak jp. 0,000 1,019 1,019   
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16 

01.02. 
Komárom- 

almásfüzítői 
  

14,303 Duna jp. 

0,000 0,038 0,038 

                

Közúti töltés: 0,038 km 

17 0,038 0,326 0,288   

18 0,326 1,019 0,693 Magaspart: 0,693 km 

19 1,019 2,253 1,234   

20 2,253 2,716 0,463 Magaspart: 0,463 km 

21 2,716 2,820 0,104   

22 2,820 4,835 2,015 Magaspart: 2,015 km 

23 4,835 12,569 7,734   

24 12,569 12,957 0,388 Árvízvédelmi fal: 0,388 km 

25 12,957 13,248 0,291 Magaspart: 0,291 km 

26 13,248 13,771 0,523 Árvízvédelmi fal: 0,523 km 

27 13,771 14,303 0,532 Közúti töltés: 0,532 km 

28 
01.03.        
Vének-

dunaremete 
26,433 Duna jp.       

Nagybajcs 1 801,00 107,4 908 2013.VI.07 470 540 610   

29 Dunaremete 1 825,50 113,24 722 2013.VI.07 530 580 620   

30 

01.04. 
Dunaremete-

rajkai 
35,243 Duna jp.       

Dunaremete 
              

  
31 Dunakiliti  

32 duzzasztó felvíz 1 842,30 110 1615 2013.VI.07 1400 1450 1490 
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33 

 01.05.       
Vének-

dunaszentpál
i 

35,695 Mosoni-Duna 
jp. 

0,000 11,661 11,661 Nagybajcs 1 801,00 107,4 908 2013.VI.07 470 540 610   

34 11,661 12,270 0,609 Bácsa 8,98 106,98 840 2013.VI.08 450 550 600 Árvízvédelmi fal: 0,609 km 

35 12,270 12,366 0,096 

Győr 0,432 106,98 838 2013.VI.08 500 600 650 

  

36 12,366 12,691 0,325 Árvízvédelmi fal: 0,325 km 

37 12,691 33,989 21,298   

38 33,989 34,107 0,118 Magaspart: 0,118 km 

39 34,107 35,695 1,588   

40 

 01.06.       
Lajta menti 36,626 

Lajta főmeder 
jp. 

0,000 2,598 2,598 

                

Magaspart: 2,598 km 

41 2,598 13,295 10,697   

42 13,295 13,579 0,284 Vasúti töltés: 0,284 km 

43 13,579 18,717 5,138   

44 Lajta bp. csat. 
bp. 

0,000 2,815 2,815 Magaspart: 2,815 km 

45 2,815 17,909 15,094   

46 

 01.07. 
Mosoni-

Duna-Rábca 
menti 

89,156 

  
6,618 33,228 26,610 

                
  

47 33,228 34,553 1,325 Magaspart: 1,325 km 

48 Rábca bp. 0,000 26,425 26,425 

Rábcakapi 28,211 109,92 434 1965. VI. 17. 250 300 350 

  

49 Hanság 
Főcsatorna bp. 26,425 31,035 4,610   

50 Rábca jp. 0,000 30,186 30,186   
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51 

 01.08.       
Győr-árpási 30,237 

Mosoni-Duna 
jp. 6,116 6,618 0,502 Győr 0,432 106,98 838 2013.VI.08 500 600 650   

52 

Rába bp. 

0,000 0,143 0,143 

Árpás 29,136 113,13 586 1965. IV. 25. 320 420 480 

  

53 0,143 0,255 0,112 Magaspart: 0,112 km 

54 0,255 1,069 0,814 Árvédelmi fal: 0,814 km 

55 1,069 29,735 28,666   

56 

 01.09.       
Árpás-

répceszemer
ei 

41,749 

Rába bp. 29,735 60,660 30,925 Vág 51,395 124,34 456 1900. IV. 9. 250 300 350   

57 Répce árap. 
bp. 0,000 8,160 8,160 

Répcelak-Újhíd 3,73 133,58 422 1965. IV. 25. 250 300 350 
  

58 Répce bp. 8,160 10,824 2,664   

59 

 01.10. 
Répcelak-

sárvári 
32,603 

Répce árap. jp. 0,000 8,110 8,110 Répcelak-Újhíd 3,73 133,58 422 1965. IV. 25. 250 300 350   

60 Répce jp. 8,110 9,652 1,542                   

61 Rába bp. 60,660 83,611 22,951 Ragyogóhíd 73,269 141,33 450 1900. IV. 9. 150 250 300   

62 

01.11.        
Győr-

koroncói 
29,091 Mosoni-Duna 

jp. 

0,000 2,649 2,649 

Győr 0,432 106,98 838 2013.VI.08 500 600 650 

  

63 2,649 2,719 0,070 Árvízvédelmi fal: 0,07 km 

64 2,719 2,874 0,155   

65 2,874 3,497 0,623 Közúti töltés: 0,623 km 
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66 3,497 4,474 0,977 Magaspart: 0,977 km 

67 4,474 4,911 0,437   

68 4,911 6,075 1,164 Árvízvédelmi fal: 1,164 km 

69 6,075 6,116 0,041   

70 

Rába jp. 

0,000 0,693 0,693 

Gyirmót 1,4 109,07 630 2013.VI.08 320 400 480 

Magaspart: 0,693 km 

71 0,693 1,160 0,467 Árvízvdeélmi fal: 0,467 km 

72 1,160 1,397 0,237   

73 1,397 1,706 0,309 Közúti töltés: 0,309 km 

74 1,706 11,070 9,364   

75 

Marcal jp. 

0,000 2,090 2,090 

Mórichida 18,05 113 391 
[426] 

1951. VI. 13. 
1963. III. 15. 250 300 350 

  

76 2,090 2,407 0,317 Magaspart: 0,317 km 

77 0,000 4,593 4,593   

78 Bakonyér jp. 0,000 2,168 2,168   

79 Bakonyér bp. 0,000 2,737 2,737   

80 

01.12. 
Koroncó-
mórichidai 

37,875 

Rába jp. 11,070 29,693 18,623 Árpás 29,136 113,13 586 1965. IV. 25. 320 420 480   

81 

Marcal bp. 0,000 19,252 19,252 

Gyirmót 1,4 109,07 630 2013.VI.08 320 400 480   

82 Mórichida 18,05 113 391 
[426] 

1951. VI. 13. 
1963. III. 15. 250 300 350   
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84 

01.13. 
Mórichida-

sárvári 
54,267 Rába jp. 

29,693 38,664 8,971 Árpás 29,136 113,13 586 1965. IV. 25. 320 420 480   

85 38,664 39,013 0,349 Vág  
(megszüntetésre) 51,395 124,34 456 1900. IV. 9. 250 300 350 Magaspart: 0,349 km 

86 39,013 83,960 44,947 Ragyogóhíd 
(elrendelésre) 73,269 141,33 450 1900. IV. 9. 150 250 300   

87 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

88 A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 

89 

száma, neve hossza km 

90 kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm 

91 
neve és 

védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 
mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 92 

93 cm kelte 

94 

02.01.        
Dunaegyház

a-tassi 
24,361 Duna bp. 

0,000 8,876 8,876 Tass 1586,2 89,28 908 2013. VI. 10. 750 850 880   

95 8,876 9,189 0,313         1956. III. 8.       Magaspart: 0,313 km 

96 9,189 9,472 0,283                   

97 9,472 9,629 0,157                 Magaspart: 0,157 km 

98 9,629 9,817 0,188                   

99 9,817 9,865 0,048                 Magaspart: 0,048 km 

100 9,865 10,157 0,292                   

101 10,157 10,240 0,083                 Magaspart: 0,083 km 

102 10,240 10,571 0,331                   

103 10,571 10,704 0,133                 Magaspart: 0,133 km 

104 10,704 11,595 0,891                   
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105 11,595 12,640 1,045                 Magaspart, közút: 1,045 km 

106 12,640 13,490 0,850                   

107 13,490 13,690 0,200                 Magaspart: 0,200 km 

108 13,690 13,964 0,274                   

109 13,964 14,179 0,215                 Magaspart: 0,215 km 

110 14,179 24,361 10,182                   

111 

02.02.        
Tass-

szigetújfalui 
20,417 Duna bp. 

24,361 25,001 0,640 Budapest 1646,5 94,97 891 2013. VI. 09. 620 700 800   

112 25,001 25,069 0,068       [867] 1876. II. 26.       Árvízvédelmi fal: 0,068 km 

113 25,069 44,778 19,709                   

114 

 02.03. 
Szigetújfalu-

csepeli 
29,900 Duna bp. 

44,778 54,116 9,338 Budapest 1646,5 94,97 891 2013. VI. 09. 700 760 820   

115 54,116 59,246 5,130       [867] 1876. II. 26       Közút: 5,130 km 

116 59,246 59,376 0,130                 Magaspart, közút: 0,130 km 

117 59,376 60,013 0,637                 Közút: 0,637 km 

118 60,013 64,075 4,062                   

119 64,075 64,195 0,120                 Magaspart: 0,120 km 

120 64,195 71,403 7,208                   

121 71,403 71,475 0,072                 Magaspart: 0,072 km 

122 71,475 71,585 0,110                 Magaspart, közút: 0,110 km 

123 71,585 73,602 2,017                 Közút: 2,017 km 

124 73,602 74,678 1,076                   
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125 

 02.04. 
Kvassay-

zsilipi 
0,452 Duna bp. 

0,000 0,060 0,060 Budapest 1646,5 94,97 891 2013. VI. 09. 620 700 800 Magaspart: 0,060 km 

126 0,060 0,230 0,170                   

127 0,230 0,304 0,074       867 1876. II. 26.       Árvízvédelmi fal: 0,074 km 

128 0,304 0,452 0,148                   

129 

 02.05.       
Gödi 4,150 

Duna bp. 

0,000 2,126 2,126 Nagymaros 1694,6 99,43 751 2013. VI. 09. 520 620 670   

130 2,126 2,183 0,057       [763] 1876. II. 25.       Árvízvédelmi fal: 0,057 km 

131 2,183 3,180 0,997                   

132 Sződ-Rákos 
bp. 0,000 0,970 0,970                   

133 

 02.06. 
Dunafüred-

érdi 
7,732 

1-es 
belvízcsatorna 

bp. 
0,000 0,915 0,915 Budapest 1646,5 94,97 891 2013. VI. 09. 650 750 820 Dunafüredi őrjárás 

134 Duna jp. 0,000 2,069 2,069       [867] 1876. II. 26.         

135 Benta p. jp. 0,000 1,631 1,631                   

136 Duna jp. 0,000 3,117 3,117                 Érdi őrjárás 

137 

02.07. 
Szentendrei-

szigeti 
24,827 

Szentendrei-
Duna bp. 

0,000 0,670 0,670 Nagymaros 1694,6 99,43 751 2013. VI. 09. 520 620 670 Magaspart: 0,670 km 

138 0,670 0,758 0,088       [763] 1876. II. 25.         

139 0,758 0,850 0,092                 Magaspart: 0,092 km 

140 Duna jp. 0,850 9,215 8,365                   
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141 9,215 9,335 0,120                 Magaspart: 0,120 km 

142 9,335 15,761 6,426                   

143 Szentendrei-
Duna bp. 0,000 9,066 9,066                   

144 

 02.08. 
Budakalászi 8,864 

Barát p. bp. 0,000 2,563 2,563 Nagymaros 1694,6 99,43 751 2013. VI. 09. 520 620 670   

145 Szentendrei-
Duna jp. 0,000 4,024 4,024 

      [763] 1876. II. 25.         

146                   

147 

Dera p. jp. 

0,000 0,850 0,850                   

148 0,850 0,900 0,050                 Árvízvédelmi fal: 0,050 km 

149 0,900 2,277 1,377                   

150 

02.09. 
Ipolydamásd

-Letkés-
ipolytölgyesi 

13,100 

Ipoly bp. 

0,000 1,505 1,505 Ipolytölgyes 17,2 105,74 611 2010. VI. 06. 420 470 520   

151 0,000 3,149 3,149       [550] 1976. XII. 9.         

152 Letkés p. bp. 0,000 0,435 0,435                   

153 Letkés p. jp. 0,000 0,430 0,430                   

154 Ipoly bp. 3,149 6,602 3,453                   

155 Nyerges p. bp. 0,000 0,731 0,731                   
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156 Nyerges p. jp. 0,000 0,728 0,728                   

157 Ipoly bp. 6,602 8,915 2,313                   

158 Gandái p. bp. 0,000 0,356 0,356                   

159 

02.10.  
Ipolyvece-

Dejtár- 
Balassa-
gyarmat-
szécsényi 

29,427 

Ipoly bp. 0,000 1,280 1,280 Balassagyarmat 93,742 136,68 474 2010. VI. 04. 300 350 400   

160 Derék p. bp. 0,000 1,773 1,773                   

161 Derék p. jp. 0,000 2,062 2,062                   

162 Ipoly bp. 0,000 6,107 6,107                   

163 Lókos p. bp. 0,000 1,861 1,861                   

164 Lókos p. jp. 0,000 1,744 1,744                   

165 Ipoly bp. 6,107 8,526 2,419                   

166   0,000 4,128 4,128                   

167 Szentlélek p. 
jp. 0,000 3,902 3,902 Nógrádszakál 136,734 157,08 393 2010. VI. 04. 330 350 370   

168 Ipoly bp. 0,000 4,151 4,151                   

169 

 02.11. 
Jászfelső-

szentgyörgy-
jobbágyi 

83,381 

Zagyva jp. 0,000 7,012 7,012 Szentlőrinckáta 87,826 103,75 359 
[320] 

2010. V. 18.   
1963. III. 13. 220 270 320   

170 Galga jp. 0,000 1,475 1,475 Hatvan-alsó 104 113,69 473 2010. V. 18. 310 350 400   

171 Galga bp. 0,000 1,416 1,416       [510] 1941. II. 13.         

172 Zagyva jp. 7,012 21,265 14,253                   
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173 Herédi-Bér jp. 0,000 0,597 0,597                   

174 Herédi-Bér bp. 0,000 1,315 1,315                   

175 Zagyva jp. 21,265 33,762 12,497 Apc 119,2 129,1 387 2010. V. 18. 250 300 350   

176 Szuha p. jp. 0,000 0,613 0,613       [458] 1963. III. 13.         

177 Tolvajló p. jp. 0,000 0,463 0,463                   

178 Szuha p. bp. 0,000 1,672 1,672                   

179 

Zagyva jp. 

33,762 37,608 3,846                   

180 37,608 39,026 1,418                   

181 

Zagyva bp. 

0,000 10,985 10,985 Szentlőrinckáta 87,826 103,75 359 
[320] 

2010. V. 18.   
1963. III. 13. 220 270 320   

182 10,985 18,521 7,536 Hatvan-alsó 104 113,69 473 
[510] 

2010. V. 18.   
1941. II. 13. 310 350 400 Kerékpárút: 7,536 km 

183 

18,521 36,804 18,283 Apc 

119,2 129,1 387 2010. V. 18. 250 300 350   

184     [458] 1963. III. 13.         

185  02.12. 
Mátravere-
bélyi tározó 

2,415 
Zagyva p. 0,000 1,920 1,920 

Tározói 
145,95 175,5 730 1999.VII. 

11. 300 665 755 1%-os árvíznél 

186   1,920 2,415 0,495               Közút: 0,495 km 
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187 
02.13. 

Maconkai 
tározó 

1,498 Zagyva p. 0,000 1,498 1,498 Tározói 153,12 192,6 665 1999.VII. 
11. 550 600 650 1%-os árvíznél             

1,770 em3 

188 
02.14.        
Tarján-

pataki tározó 
2,052 Tarján p. 0,000 2,052 2,052 Tározói 3,3 194,62 775 2010. VI. 06. 810 850 900 1%-os árvíznél             

2,677 em3 

189 ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

190 A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 
191 

száma, neve hossza km 

192 kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm 

193 
neve és 

védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 
mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 194 

195 cm kelte 

196  03.01.       
Baja-

margitta-
szigeti 

47,800 Duna bp. 

0,000 47,800 47,800 Baja 1478,7 80,99 989 2013.VI.12 700 800 900 Közút: 12,575 km 

197             1037 1956. III. 13.       Üzemi út: 29,971 km 

198 
03.02.        

Baja-foktői 38,345 Duna bp. 

2,655 41,000 38,345 Baja 1478,7 80,99 989 2013.VI.12 700 800 900 

  

199             1037 1956. III. 13.       

200 
 03.03. 

Uszód-solti 41,077 Duna bp. 

41,000 82,077 41,077 Paks 1531,3 85,38 891 2013.VI.11 600 700 800 Közút: 1,349 km 

201             1006 1876. II. 27.       Üzemi út: 13,199 km 
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202 KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

203 A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 
204 

száma, neve hossza km 

205 kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm 

206 
neve és 

védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 
mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 207 

208 cm kelte 

209 

 04.01.       
Báta-

Siótorok-
szekszárdi 

43,111 

Duna jp. 

0,000 28,692 28,692 Sió torkolati mű 
alvíz 2,6 79,32 1259 2013.VI.12 1050 1150 1250   

210             [960] 2003. I. 8.         

211 

Sió jp. 

0,000 14,419 14,419 Szekszárd 18,8 85,09 680 1945. II. 14. 500 600 650   

212             [814] 1956. III. 13.         

213 
 04.02. 

Siótorok-
paksi 

30,415 Duna jp. 

28,692 59,107 30,415 Paks 1531,3 85,38 891 2013.VI.11 650 800 900   

214             [1006] 1876. II. 27.         

215 

 04.03.       
Paks-

bölcskei 
25,610 Duna jp. 

59,107 64,383 5,276 Paks 1531,3 85,38 891 2013.VI.11 650 800 900 Közút: 3,478 km  

216 64,383 66,525 2,142                 Magaspart: 2,142 km 

217 66,525 84,720 18,192        [1006] 1876. II. 27.         
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218 

 04.04.       
Ercsi-adonyi 31,402 

Duna jp. 0,000 19,603 19,603 Adony 1597,8 91,68 766 2013.VI.10 550 650 700 Közút: 19,603 km 

219 Váli víz jp. 0,000 4,235 4,235       [820] 1941. II. 15.         

220 Váli víz bp. 0,000 2,829 2,829                   

221 Szent-László 
víz bp. 0,000 4,735 4,735                   

222 
 04.05.       

Siótorok-
kölesdi 

34,442 

Sió bp. 0,000 17,635 17,635 Szekszárd 18,8 85,09 680 1945. II. 14. 500 600 650   

223 Nádor bp. 0,000 16, 807 16,807       [814] 1956. III. 13.         

224 

 04.06.       
Szekszárd-
Sióagárd-
kölesdi 

43,351 

Sió jp.  14,419 18,153 3,734 
Szekszárd 18,8 85,09 680 1945. II. 14. 500 600 650   

225 Sió bp. 17,635 36,175 18,540 

226 Nádor jp. 0,000 16,399 16,399       [814] 1956. III. 13.         

227 Völgységi p. 
jp. 0,000 2,448 2,448                   

228 Völgységi p. 
bp. 0,000 2,230 2,230                   

229  04.07.       
Kölesd-
simon-
tornyai 

32,350 Sió bp. 36,175 68,525 32,350 Simontornya 74,3 91,76 

682 1940. III. 19. 500 550 600 

  

230 [459] 1964. I. 1.       
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231 DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

232 A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 
233 

száma, neve hossza km 

234 kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm 

235 
neve és 

védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 
mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 236 

237 cm kelte 

238 

 05.01.       
Mohácsi 19,865 Duna jp. 

0,000 19,865 19,865 Mohács 1446,9 79,2 984 1965. VI. 19. 700 850 950   

239             [1010] 1956. III. 13.         

240 18,350 19,865                   Árvízvédelmi fal 1,515 km 

241 

05.02.        
Dráva-

szabolcsi 
45,005 

Dráva bp. 0,000 31,709 31,709 Drávaszabolcs 77,7 86,76 596 1972.VII.22. 430 480 520   

242 Fekete-víz bp. 0,000 4,618 4,618                   

243 Pécsi-víz bp. 0,000 2,153 2,153                   

244 Fekete-víz jp. 0,000 6,525 6,525                   

245 
 05.03.       

Drávasztárai 43,221 
Dráva bp. 31,709 74,095 42,386 Szentborbás 133,1 94,74 634 1972.VII.20. 460 530 560* Felsőszentmártoni 

gátőrjárásban: 580 cm 

246   48,055 48,890 0,835                 Magaspart: 0,835 km 
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247 NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

248 A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 
249 

száma, neve hossza km 

250 kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm 

251 
neve és 

védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 
mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 252 

253 cm kelte 

254 06.01.        
Sárvári 7,193 Rába bp. 0.000 7,193 7,193 Sárvár 89 149,86 493 1900. IV. 09. 250 320 380   

255 
 06.02.       

Körmendi 10,432 

Rába bp. 0.000 4,434 4,434 Körmend 158,7 184,15 520 2009.VI.26. 300 380 440 A Rába bp.-on közút:  
1,082 km 

256 Rába jp. 0.000 0,741 0,741                   

257 Pinka bp. 0.000 5,257 5,257                   

258 

06.03.        
Szentgott-

hárdi 
14,244 

Rába bp. 0.000 4,095 4,095 Szentgotthárd 205,9 215,15 491 2009.VI.25. 270 330 370 A Rába bp.-on árvízvédelmi 
fal: 0,694 km 

259 Rába jp. 0.000 0,834 0,834                   

260 Lapincs bp. 0.000 0,564 0,564                   

261 Lapincs jp. 0.000 2,070 2,070                   

262 Lapincs árap. 
É.  0.000 2,006 2,006                   

263 Lapincs árap. 
D. 0.000 1,831 1,831                   
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264 Láhn-patak bp. 0.000 1,373 1,373 

Vasszentmihály
1. sz. vízmérce

Láhn-patak 
   

0,7 203   n.a. * 250 350 * az árapasztó vápa 
működésbe lépésekor 

265 Vörös-patak 
jp. 0.000 0,665 0,665                   

266 Vörös-patak 
bp. 0.000 0,806 0,806                   

267 

 06.04.       
Murai 43,340 

Gerencsér-á. 
bp. 0.000 1,255 1,255 Letenye 

elrendelésre 35,6 137,86 554 2014.IX.15. 330 380 430   

268 Gerencsér-á. 
jp. 0.000 1,244 1,244                   

269 Béci-p. jp. 0.000 3,100 3,100                   

270 Béci-p. bp. 0.000 3,114 3,114                   

271 Borsfai-p. jp. 0.000 1,363 1,363                   

272 Borsfai-p. bp. 0.000 1,351 1,351                   

273 Principális jp. 0.000 4.980 4,980 Murakeresztúr 
megszüntetésre 10,3 128,73 585 2014.IX.16. 380 440 510   

274 Mura bp. 0.000 26.933 26,933                   

275 

06.05.        
Zalai 34,335 

Zala bp. 0.000 13,112 13,112 Zalaapáti 22,8 105,4 424 1987. VIII. 
7. 250 280 330   

276 Szentgyörgyvá
ri-p. bp. 0.000 0,606 0,606       *(445) *(1963. III. 

14.)       *jeges árvíz adatai 

277 Szentgyörgyvá
ri-p. jp. 0.000 0,595 0,595                   

278 Köszvényes-p. 
bp. 0.000 0,725 0,725                   
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279 Zala jp. 0.000 9,839 9,839                   

280 Bárándi-p. bp. 0.000 1,385 1,385                   

281 Búberki-p. bp. 0.000 1.000 1,000                   

282 Búberki-p. jp. 0.000 0,993 0,993                   

283 Zalaapáti-p. 
bp. 0.000 0.900 0,900                   

284 Zalaapáti-p. jp. 0.000 0.900 0,900                   

285 Szentkirályi-p. 
bp. 0.000 0,775 0,775                   

286 Szentkirályi-p. 
jp. 0.000 0,778 0,778                   

287 Esztergályi-p. 
bp. 0.000 0,784 0,784                   

288 Esztergályi-p. 
jp. 0.000 0,743 0,743                   

289 Bókaházi-p. jp. 0.000 1.200 1,200                   

290 

 06.06.       
Kis-Balaton 
Vízvédelmi 
Rendszer  

50,895 

Északi lezáró 
töltés 0.000 3,302 3,302 2T műtárgy felvíz, 

Esztergályhorváti elrendelésre  100     680 710 730 Hídvégi-tó 2T, kazetta 
beeresztő műtárgy  

291 Kazetta töltés 0.000 5,318 5,318                   

292 Terelőtöltés 0.000 3,973 3,973                   

293 Kísérleti tó 
töltése 0.000 0,790 0,790                   
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294 Déli-vízzáró-
töltés 0.000 4,820 4,820                   

295 Zalavári-
határolótöltés 0.000 6,740 6,740                   

296 

Ingói-berek 
lezáró- és 
összekötő 

töltés 

0.000 2,259 2,259                   

297 Zala bp.-i 
töltés 0.000 0,789 0,789 

4T vízleeresztő műtárgy alvíz, 
Balatonmagyaród 
megszüntetésre  

100     570 600 630 Hídvégi-tó 4T, vízleeresztő 
műtárgy 

298 1 sz. 
Terelőtöltés 0.000 5,763 5,763                   

299 2. sz 
Terelőtöltés 0.000 10,578 10,578                   

300 Völgyelzáró 
töltés 0.000 6,563 6,563                 

301 Egyesített-
övcsatorna       Középső szivattyútelep felvízi 

vízmérce 100     610 620 630 Mellékvölgy 

302 Marótvölgyi-
csatorna       Főnyedi mérőszelvény 100     610 630 650 Mellékvölgy 

303 Zala-Somogyi-
határárok       

Szőkedencs vízmérce , 7. sz. 
fkl.út kereszteződésében lévő 

vízmérce 
106,5     130 150 180 Mellékvölgy 
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304 FELSŐ-TISZA VIDÉKI  VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

305 A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 
306 

száma, neve hossza km 

307 kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm 

308 
neve és 

védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 
mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 309 

310 cm kelte 

311 

 07.01.       
Nagyhalász-
Vencsellő-

buji 

26,098 

 Tisza bp. 

0,000 0,200 0,200  Tiszabercel 569 91,36 882 2000. IV. 11. 600 700 800 Magaspart: 0,200 km 

312 0,200 0,642 0,442                   

313 0,642 0,914 0,272                 Magaspart: 0,272 km 

314 0,914 1,287 0,373                   

315  Lónyay bp. 0,000 1,839 1,839                 Parapetfal: 0,204  

316 
Lónyay zsilip 

keresztgát 0,000 0,365 0,365                   
317 

318 Tisza bp. 1,393 24,000 22,607                 1+287=1+3936  
319 

320 07.02.        
Veresmart-
nagyhalászi 

22,727  Tisza bp. 
24,000 46,377 22,377  Dombrád 593,08 94,06 890  1888. III. 

24. 550 650 750   

321 46,377 46,727 0,350                 Magaspart: 0,350 km 

322 
07.03.        
Zsurk-

veresmarti 
27,773  Tisza bp. 

46,727 47,240 0,513  Záhony 627,8 98,14 758 2001. III. 9. 500 600 700   

323 47,240 48,075 0,835       [758]  1941. II. 19.       Magaspart:  0,835 km 
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324 48,075   48,810  0,735                   

325 48,810 48,930 0,120                 Magaspart:  0,120 km 

326 48,930  57,300   8,370                   

327 57,300 57,341 0,041                 Magaspart:  0,041 km 

328 57,341 62,300 4,959                   

329 62,300 62,500 0,200                 Magaspart:  0,200 km 

330  62,500 65,522  3,022                    

331 65,522 65,543 0,021                 Magaspart:  0,021 km 

332 65,543  73,008  7,465                    

333 73,008 74,232 1,224                 Magaspart:  1,224 km 

334 74,232  74,500  0,268                    

335 

07.04. 
Vásáros-
namény- 

zsurki 

31,240  Tisza bp. 

74,500 76,200 1,700  Vásáros-namény 684,45 101,98 943  2001. III. 7. 600 750 800 Magaspart: 1,700 km 

336 76,200  82,000  5,800                    

337 82,000 86,600 4,600                 Magaspart: 4,600 km 

338  86,600 89,050  2,450                    

339 89,050 98,600 9,550                 Magaspart: 9,550 km 

340 98,600  99,370  0,770                    

341 99,370 100,500 1,130                 Magaspart: 1,130 km 

342 100,500  104,240 3,740                    

343 104,240 104,500 0,260                 Magaspart: 0,260 km 

344 104,500   111,380 6,880                    

345 111,380 112,000 0,620                 Magaspart: 0,620 km 

346 

07.05.        
Szatmár-

cseke-
olcsvaapáti 

31,300 Tisza bp. 112,000 143,300 31,300 Tiszabecs 744,3 114,34 736 2001. III. 6. 300 400 500 Parapetfal: 0,496 km 
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347 Tivadar 705,7 105,4 1014 2001. III. 6. 500 600 700 

348 
 07.06.   

Magosliget-
tiszakóródi 

26,022 
Batár bp. 0,000 9,940 9,940 

Tiszabecs 744,3 114,34 736 2001. III. 6. 300 400 500 

Árvízvédelmi fal: Batár: 
0,104 km 

349 Parapetfal: 0,166 km 

350 Tisza bp. 143,300 159,382 16,082   

351 

07.07. 
Vásáros-
namény-
lónyai 

31,000 Tisza jp. 0,000 31,000 31,000 Vásárosnamény 684,45 101,98 943 2001. III. 7. 600 750 800   

352 

07.08.        
Tarpa- 

vásáros-
naményi 

29,469  Tisza jp. 

31,000 31,800 0,800 

 Tiszabecs        
elrendelésre  

744,3 114,34 736  2001. III. 6. 300 400 500  Közút: 0,700 km 

353 32,500 44,157 11,657                Hibaszelvény: 1,643 km 

354 
45,800 62,812 17,012  Tivadar   

megszüntetésre 

705,7 105,4 1014  2001. III. 6. 500 600 700  44+157=45+800 

355               Parapetfal: 0,734 km 

356 

07.08./T      
Beregi 
tározói 

55,266 

Északi 
tározótöltés 0,000 24,685 24,685                 

Amennyiben a tározó 
megnyitásra kerül, úgy 

annak üzemeltetési 
szabályzatának előírásai 
mérvadók a készültségi 
fokozatok elrendelésére. 

357 Keleti 
tározótöltés 0,000 12,693 12,963                 

358 Déli 
tározótöltés 0,000 13,090 13,090                 

359 Magaspart 0,000 4,528 4,528                   
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360 

 07.09.       
Kótaj-

vencsellői 
34,567 

 Lónyay bp. 

1,839  3,850  2,011  Lónyay zsilip 
felvízi vm. 2,53 87,4     600 700 800   

361 3,850 4,300 0,450                 Magaspart: 0,450 km 

362 4,300  7,710  0,410                    

363 4,710 5,160 0,450                 Magaspart: 0,450 km 

364 5,160  6,880  1,720                    

365 6,880 7,000 0,120                 Magaspart: 0,120 km 

366 7,000   8,900 1,900                   Parapetfal: 0,204 km 

367 8,900 9,000 0,100                 Magaspart: 0,100 km 

368 9,000  9,700  0,700                    

369 9,700 9,800 0,100                 Magaspart: 0,100 km 

370 9,800 18,234 8,434                   

371 18,234 18,300 0,660                 Magaspart: 0,66 km 

372 

  Lónyay jp. 

-0,106 0,000 0,106                   

373 0,000 3,672 3,672                   

374 3,672 3,980 0,308                 Magaspart: 0,308 km 

375 3,980  9,040  5,060                    

376 9,040 11,180 2,140                 Magaspart: 2,140 km 

377 11,180  16,660  5,480                    

378 16,660 16,800 0,140                   

379 16,800 18,000 1,200                   

380 

07.10.        
Berkesz-

kótaji 
57,584  Lónyay bp. 

18,300 19,056 0,756 Kemecse         28,42 90,8 876  1941. II. 17. 700 750 800   

381 19,056 21,500 2,444                   

382 21,500 21,600 0,100                 Magaspart: 0,100 km 

383 21,600   24,415 2,815  Kótaj            21,23 90,58 899  2000. IV. 
11. 650 700 800   

384 24,415 25,000 0,585                 Magaspart: 0,585 km 
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385 25,000  25,350  0,350                    

386 25,350 26,100 0,750                 Magaspart: 0,750 km 

387 26,100  26,500  0,400                    

388 26,500 26,630 0,130                 Magaspart: 0,130 km 

389 26,630  3,112  3,482                    

390 30,112 31,257 1,145                 Magaspart: 1,145 km 

391 31,257 31,925  0,668                    

392 31,925 33,600 1,675                 Magaspart: 1,675 km 

393 33,600  33,850  0,250                    

394 33,850 35,100 1,250                 Magaspart: 1,250 km 

395 35,100  38,200  3,100                    

396 38,200 38,425 0,225                 Magaspart: 0,225 km 

397 38,425  38,900  0,475                    

398 38,900 39,300 0,400                 Magaspart: 0,400 km 

399 39,300   39,650 0,350                    

400 39,650 39,900 0,250                 Magaspart: 0,250 km 

401 39,900  41,900  2,000                    

402 41,900 42,100 0,200                 Magaspart: 0,200 km 

403 42,100   44,526 2,426                    

404 Máriapócsi IV. 
ff. jp. 0,000 3,750 3,750                   

405 Máriapócsi IV. 
ff. bp. 0,000 3,800 3,800                   

406 Kállai VII. ff. 
jp. 0,000 1,360 1,360                   

407 Sényői VI. ff. 
bp. 0,000 4,060 4,060                   
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408 Sényői VI. ff. 
jp. 0,000 4,070 4,070                   

409 Kállai VII. ff. 
bp. 0,000 2,000 2,000                   

410 Érpataki VIII. 
ff. jp. 0,000 3,300 3,300                   

411 Simai IX. ff. 
bp. 0,000 1,200 1,200                   

412 Simai IX. ff. 
bp. 1,200 2,868 1,668                   

413 Simai IX. ff. 
jp. 0,000 2,800 2,800                   

414 Érpataki VIII. 
ff. bp 0,000 3,350 3,350                   

415 

07.11.        
Berkesz-

kótaji 
24,738  Lónyay jp. 

18,000  21,380  3,380  Kemecse  28,42 90,8 876  1941. II. 17. 700 750 800   

416 21,380 23,330 1,950                 Magaspart: 1,950 km 

417 23,330  30,250  6,920                    

418 30,250 31,855 1,605                 Magaspart: 1,605 km 

419 31,855  32,250  0,395                    

420 32,250 33,240 0,990                 Magaspart: 0,990 km 

421 33,240  37,220  3,980  Kótaj  21,23 90,58 899  2000. IV. 
11. 650 700 800   

422 37,220 37,400 0,180                 Magaspart: 0,180 km 

423 37,400  37,900  0,500                    

424 37,900 38,200 0,300                 Magaspart: 0,300 km 

425 38,200   40,150 1,950                    

426 40,150 40,350 0,200                 Magaspart: 0,200 km 
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427 40,350  42,738  2,388                    

428 

 07.12.       
Mérkvállaj- 

vásáros-
naményi 

59,777  Kraszna bp. 

0,000  10,097  10,097  Ágerdőmajor 44,9 110,39 651 1970. VI. 13 470 550 580   

429 10,097 15,400 5,303         1974. VII. 
15.       Magaspart: 5,303 km 

430 15,400  19,280  3,880                    

431 19,280 33,700 14,420                 Magaspart: 14,420 km 

432 33,700  35,910  2,210  Kocsord 22,62 106,65 702  1980. VII. 
27. 450 530 580   

433 35,910 37,200 1,290          1980. VII. 
28.       Magaspart: 1,290 km 

434 37,200  39,480  2,280                    

435 39,480 56,400 16,920                 Magaspart: 16,920 km 

436 56,400  59,777  3,377                    

437 

 07.13.       
Ágerdő-
major-
olcsvai 

40,482  Kraszna jp. 

0,000 40,482 40,482 Ágerdőmajor 44,9 110,39 651  1970. VI. 13 470 550 580  Hibaszelvény: +0,045 km 

438                1974. VII. 
15.        8+145=8+100 

439       Kocsord 22,62 106,65 702  1980. VII. 
27. 450 530 580   

440                1980. VII. 
28.         
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441 
 07.14.       

Csenger-
olcsvai 

46,650  Szamos bp. 0,000 46,650 46,650 

 Csenger-Hydra 49,4 113,56 902  1970. V. 14. 500 650 700  Hibaszelvény. 
16+633=16+600 

442  Tunyogmatolcs 21,9 106,21 1040  1970. V. 15. 600 750 850   

443 

07.14./T      
Szamos-
Kraszna 

közi tározói 

21,007 

É-i tározótöltés 0,000 10,547 10,547                 

Amennyiben a tározó 
megnyitásra kerül, úgy 

annak üzemeltetési 
szabályzatának előírásai 
mérvadók a készültségi 
fokozatok elrendelésére. 

444 D-i 
tározótöltés 0,000 10,460 10,460                 

445 
07.15.        

Szamosbecs-
olcsvaapáti 

46,385 Szamos jp. 0,000 46,385 46,385 

Csenger-Hydra 49,4 113,56 902 1970.V.14. 500 650 700 

  

446 Tunyogmatolcs 21,9 106,21 1040 1970.V.15. 600 750 850 

447 

 07.16.       
Nagyhódos-

kölcsei 
40,239 

Túr bp. 0,000 27,015 26,665 Garbolc 27,7 116,5 646 1970.V.14. 300 400 450   

448 Sáréger jp. 0,000 6,800 6,800 Sonkád 11,5 112,59 629 2001. III. 6. 300 400 450   

449 Sáréger bp. 0,000 6,774 6,774                   

450 

 07.17.       
Kispalád 

Hármashatár
-tiszakóródi 

35,425 

Palád bp. 0,000 0,980 0,980 Garbolc 27,7 116,5 646 1970.V.14. 300 400 450   

451 Palád jp. 0,000 6,423 6,423 Sonkád 11,5 112,59 629 2001. III. 6. 300 400 450   

452 Túr jp. 0,000 28,022 28,022                   
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453 ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

454 A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 
455 

száma, neve hossza km 

456 kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm 

457 
neve és 

védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 
mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 458 

459 cm kelte 

460 

 08.01.       
Sarud-
négyesi 

43,829 

Laskó bp. 0,000 4,600 4,600 Tiszakeszi 464,26 86,07 811 2000. IV. 13. 500 600 650   

461 Tisza jp. 0,000 12,944 12,944 elrendelésre                 

462 Rima bp. 0,000 7,826 7,826 Tiszafüred 430,4 83,16 881 2000. IV. 16. 650 690 730   

463 Rima jp. 0,000 7,955 7,955 megszüntetésre                 

464 Eger bp. 0,000 1,100 1,100                   

465 Eger jp. 0,000 1,045 1,045                   

466 Csincse bp. 0,000 4,159 4,159                   

467 Csincse jp. 0,000 4,200 4,200                   

468 
 08.02.       

Négyes-
tiszakeszi 

25,332 Tisza jp. 12,944 39,776 25,332 

Tiszakeszi 
elrendelésre 464,26 86,07 811 2000. IV. 13. 500 600 650 

Hibaszelvény:              
33,602-35,102          1500m 

469 Tiszafüred 
megszüntetésre 430,4 83,16 881 2000. IV. 16. 650 690 730 

470 
 08.03.       

Tiszakeszi-
sajószögedi  

32,532 Tisza jp. 39,776 64,227 24,451 Tiszapalkonya     
elrendelésre 484,7 87,28 806 2000. IV. 12. 500 600 650   
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471 Sajó jp. 0,000 6,051 6,051               Árvízvédelmi fal: 2,736 km 

472 S.szöged I. 0,000 1,609 1,609 
Tiszakeszi        

megszüntetésre 

464,26 86,07 811 2000. IV. 13. 500 600 650   

473 S.szöged II. 0,000 0,421 0,421                 

474 

 08.04.       
Inérhát-
tokaji 

46,775 

Tisza jp. 0,000 45,381 45,381 Tokaj  
elrendelésre 543,08 89,33 928 2000. IV. 11. 650 700 800 Magaspart: 5,230 km 

475 

Bodrog jp. 0,000 1,394 1,394 

Tiszapalkonya 484,7 87,28 806 2000. IV. 12. 500 600 650 

Árvízvédelmi fal:1,424 km 
476 elrendelésre               

477 megszüntetésre               

478 08.05/I.      
Zalkod-

tiszacsermel
yi 

31,600 Tisza jp. 0,000 31,600 31,600 

Tiszabercel 
elrendelésre 569 91,36 882 2000. IV. 11. 600 700 800 

Magaspart: 0,683 km 

479 Tokaj  
megszüntetésre 543,08 89,33 928 2000. IV. 11. 650 700 800 

480 

08.05/II. 
Tisza-

csermely-
zemplén-

agárdi 

36,342 Tisza jp. 31,600 67,942 36,342 

Záhony 
elrendelésre 

627,8 98,14 758 2001. III. 5. 500 600 700 

Magaspart: 3,900 km 
481     758 1941. II. 19.       

482 Tiszabercel  
megszüntetésre 569 91,36 882 2000. IV. 11. 600 700 800 

483  08.05/II-T.   
Cigándi-

Tiszakarádi 
Árvízi 
tározó 

23,830 Tisza jp. 0,000 23,830 23,830 Záhony 

627,8 98,14 758 2001. III. 5. 500 600 700 

Üzemeltetési szabályzat 
szerint 

484     758 1941. II. 19.       
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485 

 08.06.       
Bánréve-

felsőzsolcai 
44,286 

Sajó bp-i 
körtöltés       Sajópüspöki 123,5 148,4 416 2010. VI. 05. 200 250 300   

486 Felsőzsolcai 0,000 5,798 5,798               Árvízvédemi fal:0,677 km 

487 Sajó bp. 0,000 30,263 30,263                   

488 Névtelen bp. 0,000 0,947 0,947 Sajószentpéter 76,5 121,81 406 2010. VI. 05. 250 300 350   

489 Névtelen jp. 0,000 0,950 0,950                 

490 Keleméri jp. 0,000 0,764 0,764                   

491 Keleméri bp. 0,000 0,950 0,950 Felsőzsolca 49,38 107,2 512 1974. X. 24. 300 350 400   

492 Szörnyűv. bp. 0,000 0,414 0,414                 

493 Szuha jp. 0,000 1,400 1,400                   

494 Szuha bp. 0,000 1,500 1,500                   

495 Vörös J. jp. 0,000 1,300 1,300                   

496 

 08.07.       
Miskolc-

sajópüspöki 
33,421 

Sajó jp-i 
körtöltés       Sajópüspöki 123,5 148,4 416 2010. VI. 05. 200 250 300 Árvízvédelmi fal: 0,570 km 

497 Nagycsécsi 0,000 1,094 1,094                 

498  Ónodi 0,000 2,642 2,642                 Magaspart: 0,250 km 

499 Sajó jp. 0,000 26,281 26,281 Sajószentpéter 76,5 121,81 406 2010. VI. 05. 250 300 350   

500 Szinva jp. 0,000 0,300 0,300                 
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501 Szinva bp. 0,000 0,450 0,450                   

502 Mercse jp. 0,000 0,977 0,977 Felsőzsolca 49,38 107,2 512 1974. X. 24. 300 350 400   

503 Hangony jp. 0,000 0,840 0,840                   

504 Hagony bp. 0,000 0,837 0,837                   

505 

 08.08.       
Hernád-
németi-
hernád-
szurdoki 

33,752 

Hernád jp. 0,000 27,240 27,240 Hidasnémeti 97,04 151,26 503 2010. VI. 06. 200 250 300 Magaspart: 2,285 km 

506 Vadász jp. 0,000 1,300 1,300 Gibárt 65,51 128,81 555 2010. VI. 06. 300 350 400   

507 Vadász bp. 0,000 1,580 1,580 Gesztely 24,4 108,13 517 2010. VI. 04. 250 300 350   

508 Garadna jp. 0,000 1,832 1,832                   

509 Garadna bp. 0,000 1,800 1,800                   

510 

08.09. 
Hidas-

németi-bőcsi 
28,294 

Hernád bp. 0,000 26,424 26,424 Hidasnémeti 97,04 151,26 503 2010. VI. 06. 200 250 300   

511 Gönci jp. 0,000 0,870 0,870 Gibárt 65,51 128,81 555 2010. VI. 06. 300 350 400   

512 Gönci bp. 0,000 1,000 1,000 Gesztely 24,4 108,13 517 2010. VI. 04. 250 300 350   

513 
 08.10.       
Inérhát-

taktaföldvári 
43,349 

Sajó bp. 0,000 8,000 8,000 Tiszapalkonya 484,7 87,28 806 2000. IV. 12. 500 600 650   

514 Takta bp. 8,000 36,643 28,643 Kesznyéten 
Árv.k 2,4 89,28 670 2010. VI. 08. 300 370 450   
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515 Takta jp. 0,000 6,706 6,706 Taktaföldvár 24,4 92,26 410 2010. VI. 05. 200 250 300   

516 

 08.11.       
Viss-

felsőberecki 
39,799 Bodrog bp. 0,000 39,799 39,799 

Felsőberecki 47,7 92,16 795 1999. III. 13. 550 650 700 Magaspart: 2,900 km 

517 Sárospatak 37,1 91,8 740 1999. III. 13. 500 600 650   

518 Tokaj 543,08 89,33 928 2000. IV.11. 650 700 800   

519 
08.12. 

Jászjákó-
halma-káli 

36,214 Tarna bp. 0,000 36,214 36,214 

Tarnaméra 24,3 99,26 500 1974. X. 22. 250 300 350   

520 Tarnaörs 11,9 91,41 564 1999.VII.13. 350 400 450   

521 

 08.13.       
Jászdózsa-

káli 
111,145 

Tarna jp. 0,000 35,728 35,728 Tarnaméra 24,3 99,26 500 1974. X. 22. 250 300 350   

522 Ágói jp. 0,000 5,417 5,417                   

523 Ágói bp. 0,000 5,392 5,392                   

524 Gyöngyös jp. 0,000 6,827 6,827 Tarnaörs 11,9 91,41 564 1999.VII.13. 350 400 450   

525 Szarvágy bp. 0,000 3,010 3,010                   

526 Szarvágy jp. 0,000 3,019 3,019                   

527 Gyöngyös bp. 0,000 6,826 6,826                   

528 Gyangya bp. 0,000 1,705 1,705                   

529 Gyangya jp. 0,000 1,619 1,619                   

530 Bene bp. 0,000 8,845 8,845                   

531 Bene jp. 0,000 8,857 8,857                   
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532 Tarnóca jp. 0,000 11,931 11,931                   

533 Tarnóca bp. 0,000 11,969 11,969                   

534 

08.14. 
Bodrog-

keresztúr –
sátoralja-
újhelyi 

32,762 

Bodrog jp. 
körtölt                         

535 Bodrogkereszt
úr 0,000 1,786 1,786 Felsőberecki 47,7 92,16 795 1999. III. 13. 550 650 700   

536 Bodrogkisfalu
d 0,000 1,897 1,897                   

537 Szegi 0,000 1,033 1,033                   

538 Olaszliszka 0,000 2,253 2,253 Sárospatak 37,1 91,8 740 1999. III. 13. 500 600 650   

539 Vámosújfalu 0,000 2,275 2,275                   

540 Sárazsadány 0,000 0,911 0,911                   

541 Bodrogolaszi 0,000 0,374 0,374 Tokaj 543,08 89,33 928 2000. IV.11. 550* - - *belterületek  

542 Sárospatak-
Bodroghalász 0,000 2,040 2,040                 víztelenítése 

543 Sárospatak 
Fazekas-sor 0,000 0,546 0,546                   

544 Sárospatak 
Végardó 0,000 0,725 0,725                   

545 Sátoraljaújhely 0,000 4,609 4,609                   

546 Bodrog jp. 0,000 10,175 10,175                   

547 Ronyva jp. 0,000 3,152 3,152                   

548 Ronyva bp. 0,000 2,396 2,396                   
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549 TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

550 A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 
551 

száma, neve hossza km 

552 kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm 

553 
neve és 

védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 
mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 554 

555 cm kelte 

556 
09.01.        

Tiszafüred-
tiszakeszi 

41,000 Tisza bp. 0,000 41,000 41,000 

Tiszapalkonya    
elrendelésre 484,7 87,28 804 2000. IV. 12. 470 600 650 

Magaspart: 0,422 km 

557 Tiszafüred  
megszüntetésre 430,4 83,17 881 2000. IV. 16. 650 690 730 

558 

09.02.        
Tiszatarján-

rakamazi 
76,300 

Tisza bp. 41,000 107,820 66,820 
Tokaj  

elrendelésre 

543,08 89,34 928 2000. IV. 12. 650 750 800 Magaspart: 5,191 km 

559 Keleti-fcs. jp. 0,000 4,755 4,755                 

560 Keleti-fcs. bp. 0,000 4,725 4,725 Tiszapalkonya  
megszüntetésre 484,7 87,28 806 2000. IV. 12. 470 600 650   

561 
 09.03.       

Kálló menti 12,797 

Berettyó jp. 21,313 22,900 1,587 Berettyóújfalu 43,4 89,38 512 1919. V. 3. 300 400 450   

562 Kálló jp. 0,000 11,210 11,210       [551] 1966. II. 9.         

563 
 09.04.       
Darvas-
pocsaji 

55,125 Berettyó jp. 22,900 67,400 44,500 Pocsaj 68,2 94,64 542 1974.VII.25. 400 450 500   
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564 elrendelésre     [587] 1966. II. 9.         

565 Kálló bp. 0,000 1,925 1,925 Berettyóújfalu 43,4 89,38 512 1919. V. 3. 300 400 450   

566 Ér jp. 0,000 8,700 8,700 megszüntetésre     [551] 1966. II. 9.         

567  09.05.       
Szeghalom-

darvasi 
35,187 

Sebes-Körös 
jp. 14,013 24,200 10,187 Szeghalom 6,5 82,59 678 1970. VI. 14. 300 400 500   

568 Berettyó bp. 0,000 25,000 25,000                   

569 

 09.06.       
Darvas-

kismarjai 
47,365 Berettyó bp. 25,000 72,365 47,365 

Pocsaj 

68,2 94,64 

542 1974.VII.25.

400 450 500   

570 elrendelésre [587] 1966. II. 9 

571 Berettyóújfalu 43,3 89,38 512 1919. V. 3. 300 400 450   

572 megszüntetésre     [551] 1966. II. 9.         

573 
 09.07.       

Érmelléki 13,920 

Berettyó jp. 67,400 73,220 5,820 Pocsaj 68,2 94,64 542 1974.VII.25. 400 450 500   

574 Ér bp. 0,000 8,100 8,100       [587] 1966. II. 9.         

575 
 09.08.       

Szeghalom-
körösszakáli 

32,265 Sebes-Körös 
jp. 24,200 56,465 32,265 Körösszakál 

54,4 92,15 518 1989. V. 9. 250 350 400   

576     [520] 1925.XII.23.         
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577 
 09.09.       
Bucsa-

nádudvari 
33,930 

Hortobágy-
Berettyó bp. 43,000 67,119 24,119 Borz 54,1 81,75 438 1999. III. 8. 250 300 350   

578 Holt-Kösely 
bp. 67,119 76,930 9,811                   

579 KÖZÉP-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

580 A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 
581 

száma, neve hossza km 

582 kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm 

583 
neve és 

védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 
mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 584 

585 cm kelte 

586 

 10.01. 
Lakitelek-

tószegi 
65,180 

Tisza jp. 0,000 55,500 56,180 Szolnok 334,6 78,78 1041 2000.IV.19. 650 750 800 

Hiba: +0,680 km  
Vasúti töltés: 1,465 km  
Magaspart: 26,246 km  

Lakiteleki szelvényezetlen 
magaspart: 3.200 km  

Közút: 0,258 km 

587 Közös-főcs. jp. 3,800 8,300 4,500                 

588 Közös-főcs.bp. 3,800 8,300 4,500                 

589 
 10.02.     

Szolnok-
Újszász-

szórói 

80,349 

Tisza jp. 55,500 82,800 27,458 Szolnok 334,6 78,78 1041 2000.IV.19. 650 750 800 
Árvízvédelmi fal: 0,442 km 

Magaspart: 1,120 km 
Hiba: -3,371 km 

Vegyes szerkezet: 5,620 km 
Közút: 1,120 km 

590 Zagyva jp. 0,000 24,700 23,928                 

591 Tápió jp. 0,000 6,320 6,320                 
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592 Zagyva bp. 0,000 25,400 22,643                 

593 
10.03.        
Doba-
kanyari 

49,406 Tisza jp. 82,800 132,100 49,406 Kisköre alsó 403,1 81,32 1030 2000.IV.17. 600 700 800 Hiba: +0,106 km 

594 

10.03/T      
Hanyi-

Tiszasülyi 
tározói 

31,638 

Tározótöltés 0,000 24,250 24,250                 

Amennyiben a tározó 
megnyitásra kerül. 
Hiba: +0,168 km 

595 Jászsági-
főcsatorna jp. 14,380 18,050 3,838                 

596 Hanyi-éri 
főcsatorna jp. 0,200 3,750 3,550                 

597 
 10.04. 

Kiskörei 
tározó menti 

55,100 

Tisza jp. 132,100 155,000 22,900 Tiszafüred 430,4 83,17 881 2000.IV.16. 650 690 730 Árvízvédelmi fal: 0,208 km 

598 Tisza bp. 140,100 172,300 32,200                   

599 

10.05. 
Kunszent-
márton-
nagyrévi 

73,266 

Tisza bp. 0,000 48,100 48,100 Szolnok 334,6 78,78 1041 2000.IV.19. 650 750 800 

Magaspart: 7,148 km 
Hiba: +0,166 km 600 

Hármas-Körös 
jp. 0,000 25,000 25,166 

Szarvas 53,7 77,26 986 2006.IV.21. 600 700 800 

601 Csongrád 246,2 76,18 1037 2006.IV.22. 650 750 800 

602 
 10.06.   

Tiszaföldvár
-pityókai 

57,572 Tisza bp. 48,100 106,600 57,572 Szolnok 334,6 78,78 1041 2000.IV.19. 650 750 800 Magaspart: 8,225 km 
Hiba: -0.928 km 

603 
 10.07. 

Fegyvernek-
ledencei 

33,500 Tisza bp. 106,600 140,100 33,500 Kisköre alsó 403,1 81,32 1030 2000.IV.17. 600 700 800   
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604 10.07/T1   
Tiszaroffi 

tározói 
14,257 Tározótöltés 0,000 14,257 14,257 

                Amennyiben a tározó 
megnyitásra kerül. 

605                 Magaspart: 0,110 km 

606 

10.07/T2 
Nagy-

kunsági 
tározói 

32,898 

Nagykunsági-
főcsatorna jp. 3,107 6,210 3,103                 Amennyiben a tározó 

megnyitásra kerül. 

607 Nagykunsági-
főcsatorna jp. 6,760 7,113 0,353                 Magaspart: 6,910 km 

608 Nagykunsági-
főcsatorna jp. 7,264 12,188 4,924                 Hiba: -0,140 km 

609 
Szennyvíztisztí

tó telep 
körtöltés 

0,000 0,982 0,982                   

610 S2 műtárgy 
körtöltés 0,000 0,219 0,219                   

611 Tározótöltés 0,000 16,603 16,603                   

612 
Vízbeeresztő 

és leeresztő cs. 
jp. 

0,000 3,453 3,453                   

613 
Vízbeeresztő 

és leeresztő cs. 
bp. 

0,000 3,401 3,401                   

614 
 10.08. 
Öcsöd-

bánrévei 
32,354 Hármas-Körös 

jp. 25,000 57,354 32,354 

Szarvas 53,7 77,26 986 2006.IV.21. 600 700 800   

615 Csongrád 246,2 76,18 1037 2006.IV.22. 650 750 800   

616 
 10.09.   

Mezőtúr-
himesdi 

30,500 Hortobágy-
Berettyó jp. 0,000 30,500 30,500 Mezőtúr 

Árvízkapu 0,5 78,3 785 1999. III. 9. 600 650 700   
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617 
 10.10.   

Pusztaecseg-
őzesi 

52,380 

Hortobágy-
Berettyó jp. 30,500 70,480 39,980 Borz 54,9 81,75 438 1999. III. 8. 250 300 350   

618 Németér jp. 0,000 3,300 3,300                   

619 Németér bp. 3,300 12,400 9,100                   

620 

 10.11.   
Szászberek-
jászberényi 

99,714 

Zagyva bp. 25,400 70,900 45,380 Jásztelek 54,8 86,6 650 1999.VII.13. 350 450 500 
Vegyes szerk: 1,823 km 

Magaspart: 6,835 km 
Közút: 0,129 km 
Hiba: -0,398 km 

621 Zagyva jp. 24,700 68,400 43,422                 

622 Tápió bp. 0,000 10,912 10,912                 

623 ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

624 A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 
625 

száma, neve hossza km 

626 kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm 

627 
neve és 

védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 
mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 628 

629 cm kelte 

630 

 11.01.       
Gyála-
Szeged-
algyői 

31,512 Tisza jp. 0,000 31,512 31,512 Szeged 173,6 73,7 1009 2006. IV.21. 650 750 850 Árvízvédelmi fal: 3,262 km 

631 11.02.        
Algyő-
dongéri 

35,952 
Tisza jp. 31,512 59,964 28,452 Mindszent 217,8 74,82 1062 2006. IV. 22. 650 750 850   

632 Dongér jp. 0,000 7,500 7,500                   

633 
 11.03.       

Dongér-
csongrádi 

59,829 Tisza jp. 59,964 87,050 27,086 Mindszent 217,8 74,82 1062 2006. IV. 22. 650 750 850   
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634 magas-part 87,050 112,293 25,243                 Magaspart: 25,243 km, 
ebből közút: 5,711 km 

635 Dongér bp. 0,000 7,500 7,500                   

636 
 11.04.       

Marostorok-
mártélyi 

35,004 

Maros jp. 0,000 2,602 2,602 Szeged 173,6 73,7 1009 2006. IV. 21. 650 750 850   

637 Tisza bp. 12,400 44,802 32,402 Mindszent 217,8 74,82 1062 2006. IV. 22. 650 750 850   

638 
11.05.        

Mindszent-
szentesi 

31,764 Tisza bp. 44,802 76,566 31,764 Mindszent 217,8 74,82 1062 2006. IV. 22. 650 750 850   

639 

11.06.        
Torontáli 41,040 

Tisza bp. 0,000 12,400 12,400 Szeged 173,6 73,7 1009 2006. IV. 21. 650 750 850   

640 Maros bp. 0,000 28,640 28,640 Makó 24,5 79,5 625 1975. VII. 
10. 400 450 500   

641 

11.07.        
Maros jobb 

parti 
63,820 

Maros jp. 2,602 47,402 44,800 Makó 24,5 79,5 625 1975.VII.10. 400 450 500   

642 
Sámson-

apátfalvi fcs. 
jp. 

0,000 9,510 9,510 Szeged 173,6 73,7 1009 2006. IV. 21. 650 750 850   

643 
Sámson-

apátfalvi fcs. 
bp. 

0,000 9,510 9,510                   

644 
 11.08.       

Szentes-
öcsödi 

35,913 Hármas-Körös 
bp. 0,000 26,700 26,700 Szarvas 53,7 77,26 986 2006. IV. 20. 600 700 800   
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645 26,700 27,712 1,012 Csongrád 246,2 76,18 1037 2006. IV. 22. 650 750 800 Magaspart: 1,012 km 

646 27,712 35,913 8,201                   

647 KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

648 A védelmi szakasz 
A folyó, a 

vízfolyás, a 
csatorna 

A fővédvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó 

Megjegyzés 
649 

száma, neve hossza km 

650 kezdő végső 

hossza 
km 

vízmérce vízállás, cm 

651 
neve és 

védvonala szelvénye tkm neve, helye fkm "0"pont 
mBf. 

LNV 
I. fok II. fok III. fok 652 

653 cm kelte 

654 
 12.01.       

Szarvasi 49,117 Hármas-Körös 
bp. 35,913 85,030 49,117 

Gyoma 79,2 78,66 918 1970. VI. 14. 550 650 750 

  

655 Szarvas 53,7 77,26 986 2006. IV. 20. 600 700 800 

656 
 12.02.       
Mező-
berényi 

44,307 

Kettős-Körös 
bp. 0,000 35,040 35,040 Békés 23,4 81,12 972 1974. VI. 15. 550 650 750   

657 Fehér-Körös 
bp. 0,000 9,286 9,267 Gyula 4,7 84,62 786 1974. VI. 15. 350 450 550 hibaszelvény: - 0,019 km 

658 12.03.        
Zsófiamajori 28,413 Hármas-Körös 

jp. 57,354 85,767 28,413 Gyoma 79,2 78,66 918 1970. VI. 14. 550 650 750   

659 
 12.04.       
Dobozi 52,022 

Kettős-Körös 
jp. 0,000 36,193 36,193 Békés 23,4 81,12 972 1974. VI. 15. 550 650 750   

660 Fekete-Körös 
jp. 0,000 16,059 16,059 Ant  20,3 85,42 1000 1981. III. 13. 500 600 700 hibaszelvény: - 0,230 km 
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661 Remete 4,4 83,08 916 1974. VI. 15. 500 600 700 

662 

12.05.        
Mályvádi 30,016 

Fehér-Körös 
jp. 0,000 9,475 9,505 Gyula 4,7 84,62 786 1974. VI. 15. 350 450 550 hibaszelvény: + 0,015 km 

663 
Fekete-Körös 

bp. 0,000 20,490 20,511 

Ant  20,3 85,42 1000 1981. III. 13. 500 600 700 

hibaszelvény: + 0,021 km 

664 Remete 4,4 83,08 916 1974. VI. 15. 500 600 700 

665 
 12.06.       

Ecsegfalvai 43,000 Hortobágy-
Berettyó bp. 0,000 43,000 43,000 

Mezőtúr 0,5 78,3 785 1999. III. 9. 600 650 700   

666 Árvízkapu felső                 

667 
12.07.        
Körös-
ladányi 

35,326 

Sebes-Körös 
jp. 0,000 14,013 14,013 Körösladány 9,5 80,98 815 1970. VI. 14. 400 500 600   

668 Berettyó jp. 0,000 21,313 21,313 Szeghalom 6,5 82,59 678 1970. VI. 14. 300 400 500   

669 

12.08.        
Fokközi 57,966 Sebes-Körös 

bp. 0,000 57,966 57,966 

Körösladány  9,5 80,98 815 1970. VI. 14. 400 500 600   

670 Körösszakál 54,4 92,15 518 1989. VI. 9. 250 350 400   

671       520 1925.XII.23.       jeges LNV 

 
 „ 
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2. melléklet a …./2017. (... ...) BM rendelethez 
 

„2. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez 
 

  A B C D 
1. BELVÍZRENDSZEREK ÉS VÉDELMI SZAKASZOK 
2. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
3. A belvízvédelmi szakasz 
4. száma neve központja érintett települései 
5. 01.02. Szőny–füzitői Almásfüzítő Almásfüzítő, Komárom-Szőny, Neszmély,  

6. 01.03. Duna menti Ásványráró 

Ásványráró, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunasziget, Feketeerdő, 
Győrzámoly, Győrladamér, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbajcs, Kisbodak, 
Lipót, Máriakálnok, Mosonmagyaróvár, Nagybajcs, Püski, Rajka, 
Vámosszabadi, Vének 

7. 01.05. Mosoni-Duna bal 
parti 

 
Győr, Kálóczi tér 

Dunaszeg, Dunaszentpál, Győr, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, 
Kisbajcs, Vámosszabadi 

8. 01.06. Rábca menti Abda 

Abda, Barbacs, Bezi, Börcs, Bősárkány, Cakóháza, Dör, Enese, Fehértó, 
Győr, Győrsövényháza, Jánossomorja, Károlyháza,  Kóny, Kunsziget, 
Lébény, Maglóca, Markotabödöge, Mecsér, Mosonszentmiklós, Öttevény, 
Rábcakapi, Tárnokréti, Újrónafő, Várbalog 

9. 01.08. Rába-alsó Győr Árpás, Bágyogszovát, Bodonhely, Egyed, Győr, Ikrény, Mérges, 
Rábacsécsény, Rábapatona, Rábapordány 

10. 01.09. Rába-felső Vág 
Beled, Csánig, Dénesfa, Edve,Jákfa, Nick, Páli, Rábaszentandrás, 
Rábakecöl, Rábapaty, Rábasebes, Répcelak, Répceszemere, Sobor, Szany, 
Szil, Uraiújfalu, Vág, Vásárosfalu, Vica, Zsebeháza 

11. 01.11. Marcal menti Győr Győr, Kisbabot, Koroncó, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Gönyű 

12. 01.13. Lánka menti Kemenesszentpéter Csönge, Kemenesszentpéter, Kenyeri, Ostffyasszonyfa, Pápóc, Várkesző, 
Marcaltő, Egyházaskesző 

13. 01.14. Lajta menti Mosonmagyaróvár Bezenye, Hegyeshalom, Levél, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok, 
Mosonudvar 

2. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez
„2. melléklet a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelethez
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14. 01.15. Kapuvár–hansági Csorna 

Acsalag, Babót, Bogyoszló, Cirák, Csorna, Dör, Farád, Gyóró, Himód, 
Hövej, Jobaháza, Kapuvár, Kisfalud, Magyarkeresztúr, Mihályi, 
Mosonszentjános, Osli, Pásztori, Potyond, Pusztasomorja, Rábacsanak, 
Rábatamási, Sopronnémeti, Szárföld, Szilsárkány, Vadosfa,  Veszkény, 
Vitnyéd 

15. 01.16. Fertő-tó menti Fertőd 
Agyagosszergény, Sopron-Balf, Fertőboz, Fertőd, Fertőendréd, 
Fertőszentmiklós, Fertőrákos, Fertőhomok, Fertőszéplak, Hegykő, 
Hidegség, Petőháza, Sarród, 

16. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
17. A belvízvédelmi szakasz 
18. száma neve központja érintett települései 

19. 02.01. Gyáli Ráckeve Csévharaszt, Ecser, Felsőpakony, Gyál, Gyömrő, Maglód, Monor, 
Nyáregyháza, Péteri, Vasad, Vecsés, Üllő 

20. 02.02. Észak-Duna-völgyi Ráckeve 
Alsónémedi, Apaj, Bugyi, Dabas, Délegyháza, Dömsöd, Dunaharaszti, 
Dunavarsány, Hernád, Inárcs, Kakucs, Kiskunlacháza, Ócsa, Örkény, 
Pusztavacs, Taksony, Tatárszentgyörgy, Táborfalva, Újhartyán, Újlengyel 

21. 02.03. 
Ráckevei 
(Soroksári)-Duna 
menti 

Ráckeve Áporka, Dömsöd, Kiskunlacháza, Lórév, Majosháza, Makád, Ráckeve, 
Szigetbecse,Szigetszentmárton, Szigetújfalu,  

22. 02.04. Érd–dunafüredi Budapest I. 
Szakaszmérnökség Érd, Százhalombatta 

23. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
24. A belvízvédelmi szakasz 
25. száma neve központja érintett települései 

26. 03.01 Bajai Baja 

Baja, Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód, Bácsszentgyörgy, Bácsszőlős, 
Bátmonostor, Borota, Csátalja, Csávoly, Csikéria, Dávod, Dunafalva, 
Érsekcsanád, Felsőszentiván, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Jánoshalma, 
Katymár, Kéleshalom, Kunbaja, Madaras, Mátételke, Mélykút, Mohács, 
Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Szeremle, Tataháza, Vaskút 
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27. 03.02 Kalocsai Kalocsa 

Akasztó, Bátya, Császártöltés, Drágszél, Dunapataj, Dunaszentbenedek, 
Dusnok, Érsekhalma, Fajsz, Foktő, Géderlak, Hajós, Harta, Homokmégy, 
Imrehegy, Kalocsa, Kecel, Kiskőrös, Miske, Ordas, Öregcsertő, Pirtó, 
Soltvadkert, Szakmár, Tabdi, Tázlár, Újtelek, Uszód 

28. 03.03 Kunszentmiklósi Kunszentmiklós 

Apostag, Ágasegyháza, Ballószög, Csengőd, Dunaegyháza, Dunatetétlen, 
Dunavecse, Fülöpháza, Felsőlajos, Fülöpszállás, Helvécia, Izsák, 
Jakabszállás, Kaskantyú, Kerekegyháza, Kunadacs, Kunbaracs, Kunpeszér, 
Kunszentmiklós, Ladánybene, Lajosmizse, Orgovány, Páhi, Solt, 
Soltszentimre, Szabadszállás, Szalkszentmárton, Tass, Újsolt 

29. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
30. A belvízvédelmi szakasz 
31. száma neve központja érintett települései 

32. 04.01. Szekszárd–bátai Szekszárd Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szekszárd, 
Várdomb 

33. 04.02. Bölcske–bogyiszlói Szekszárd Bogyiszló, Bölcske, Dunaföldvár, Dunakömlőd, Dunaszentgyörgy, Fadd, 
Gerjen, Madocsa, Mözs, Paks, Tolna 

34. 04.03. Adony–ercsi Székesfehérvár Adony, Beloiannisz, Ercsi, Iváncsa 

35. 04.04. Szekszárd–
simontornyai Szekszárd Bikács, Fácánkert, Harc, Kajdacs, Kölesd, Medina, Nagydorog, Pálfa, 

Sárszentlőrinc, Simontornya, Sióagárd, Szedres, Szekszárd, Vajta 

36. 04.05. Cece–ősi Székesfehérvár 
Aba, Cece, Csór, Csősz, Káloz, Nádasdladány, Ősi, Sárbogárd, Sáregres, 
Sárkeresztúr, Sárkeszi, Sárszentágota, Sárszentmihály, Soponya, 
Szabadbattyán, Székesfehérvár, Tác,Vajta, Pétfürdő, Várpalota 

37. 04.06. Tolnanémedi–
dombóvári Szekszárd Belecska, Csibrák, Dombóvár, Döbrőköz, Dúzs, Hőgyész, Keszőhidegkút, 

Kurd, Pincehely, Regöly, Szakály, Szárazd, Tolnanémedi 

38. 04.07. Tolnanémedi–Siófok Siófok 
Ádánd, Balatonszabadi, Enying, Felsőnyék, Igar, Lajoskomárom, 
Mezőkomárom, Ozora, Pincehely,  Szabadhídvég, Siófok, Siójut, 
Tolnanémedi 

39.         
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40. DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
41. A belvízvédelmi szakasz 
42. száma neve központja érintett települései 

43. 05.01 Dráva menti Drávasztára 
(Villány) 

Alsószentmárton, Beremend, Drávafok, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, 
Drávaszabolcs, Egyházasharaszti, Eperjes, Felsőszentmárton, Gordisa, 
Ipacsfa, Kásád, Kistapolca, Lakócsa, Markóc, Matty, Old, Potony, 
Siklósnagyfalu, Szentborbás, Tótújfalu 

44. 05.02 Duna menti  Villány Erdőfű, Kölked, Mohács 

45. 05.03 Dél-balatoni Fonyód  Balatonlelle, Balatonszemes, Balatonboglár, Balatonőszöd, Balatonszárszó, 
Fonyód, Látrány, Ordacsehi, Pusztaszentgyörgy, Szántód, Szólád, Zamárdi 

46. NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
47. A belvízvédelmi szakasz 
48. száma neve központja érintett települései 
49. 06.01. Zala jobb parti Keszthely Esztergályhorváti, Zalaapáti 
50. 06.02. Zala bal parti Keszthely Sármellék, Szentgyörgyvár, Zalavár 
51. 06.03. Keszthely–hévízi Keszthely Alsópáhok, Keszthely, Sármellék 

52. 06.04. Dél-kis-balatoni Keszthely Balatonszentgyörgy, Főnyed, Sávoly, Somogysámson, Somogyzsitfa, 
Szegerdő, Szőkedencs, Vörs, Zalakomár 

53. FELSŐ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
54. A belvízvédelmi szakasz 
55. száma neve központja érintett települései 

56. 07.01. 
 
Érpatak-Simai-
főfolyások völgye 

Nyíregyháza 
Balkány (Érpataki-ff. Vízgyűjtő területére eső rész), Bököny, Érpatak, 
Geszteréd,  Kálmánháza, Kemecse, Kótaj, Nagycserkesz, Nyíregyháza, 
Nyíregyháza-Nyírszőlős, Nyírtelek, Téglás, Újfehértó, Nagyhalász 

57. 07.02. 
 
Kállai-főfolyás 
völgye 

Nagykálló Balkány, Biri, Kállósemjén, Kemecse, Nagykálló, Napkor, Nyíradony, 
Nyíregyháza-Oros, Nyírmihálydi, Nyírpazony, Nyírtura, Szakoly, Nyírgelse 
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58. 07.03. 

 
Máriapócsi-
Bogdányi-Sényői 
főfolyások völgye 

Levelek 
Apagy, Demecser, Kemecse, Kék, Kisléta, Levelek, Magy, Máriapócs, 
Napkor, Nyírbogát, Nyírgelse, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Pócspetri, 
Ramocsaháza, Sényő, Székely, Vasmegyer 

59. 07.04. 
 
 Vajai-főfolyás 
völgye 

Baktalórántháza 
Baktalórántháza, Berkesz, Kántorjánosi, Laskod,  Nyírbátor, Nyírderzs, 
Nyírgyulaj,  Nyírjákó, Nyírkércs, Nyírmada, Nyírtass, Ófehértó, Őr, 
Petneháza, Ramocsaháza, Rohod,Vaja 

60. 07.05. Beregi Vásárosnamény 

Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Fejércse, Gelénes, 
Gergelyiugornya, Gulács, Hetefejércse, Jánd, Lónya, Márokpapi, Mátyus, 
Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar, 
Vámosatya, Vásárosnamény, Gelénes, Gulács, Gergelyiugornya 

61. 07.06. Felső-szabolcs-alsó Tiszabercel Balsa, Búj, Gávavencsellő, Ibrány, Kemecse, Kótaj, Nagyhalász, Paszab, 
Rakamaz, Szabolcs, Tímár, Tiszabercel, Tiszarád, Tiszatelek 

62. 07.07. Felső-szabolcs-
középső Dombrád Berkesz, Beszterec, Demecser, Dombrád, Gégény, Kemecse, Kék, 

Nyírbogdány, Vasmegyer, Újdombrád 

63. 07.08. Felső-szabolcs-felső Kisvárda 

Ajak, Anarcs, Aranyosapáti, Benk, Dombrád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, 
Gemzse, Györöcske, Gyulaháza, Gyüre, Ilk, Jéke, Kékcse, Kisvarsány, 
Kisvárda, Komoró, Lövőpetri, Mándok, Mezőladány, Nagyvarsány, 
Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, 
Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, 
Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Újkenéz, Záhony, Zsurk 

64. 07.09. Tisza–Túr közi  
Fehérgyarmat 

Botpalád, Garbolc, Kisar, Kishódos, Kispalád, Magosliget, Méhtelek, 
Milota, Nagyar, Nagyhódos, Panyola, Sonkád, Szatmárcseke, Tiszabecs, 
Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Túrricse, Uszka 
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65. 07.10. 
 
Tisza-Túr-Szamos 
közi 

Fehérgyarmat 

Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Csenger, Csengersima, Darnó, 
Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, 
Kisnamény, Kisszekeres, Kérsemjén, Komlódtótfalu, Kömörő, Mánd, 
Méhtelek, Nagyszekeres, Nagygéc, Nábrád, Nemesborzova, Olcsva, 
Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Rozsály, Sonkád, Szamosbecs, Szamossályi, 
Szamosújlak, Szamostatárfalva, Tisztaberek, Tunyogmatolcs, Túristvándi, 
Túrricse, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán 

66. 07.11. Szamos–Kraszna 
közi Nagyecsed 

Cégénydányád, Csenger, Csengerújfalu, Fehérgyarmat, Fülpösdaróc, 
Géberjén, Győrtelek, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, 
Nyírcsaholy, Olcsva, Ópályi, Ököritófülpös, Pátyod, Porcsalma, Rápolt, 
Szamosangyalos, Szamoskér, Szamossályi, Szamosszeg, Szamostatárfalva, 
Tiborszállás, Tunyogmatolcs, Tyukod, Tyukod-Szalmaváros, Tyukod-
Zsírostanya, Ura, Vállaj 

67. 07.12. Kraszna bal parti Mátészalka 

Bátorliget, Encsencs, Fábiánháza, Hodász, Jármi, Mátészalka, Mérk, 
Nagydobos, Nagyecsed, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírcsaholy, Nyírcsászári, 
Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Nyírpilis, Nyírvasvári, Olcsva, 
Ópályi, Ömböly, Papos, Piricse, Pusztadobos, Szamosszeg, Terem, 
Tiborszállás, Vállaj, Vásárosnamény, Vitka 

68. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
69. A belvízvédelmi szakasz 
70. száma neve központja érintett települései 

71. 08.01. Laskó–csincsei Eger 

Besenyőtelek, Borsodivánka, Csincse, Dormánd, Egerfarmos, Egerlövő, 
Füzesabony, Gelej, Mezőkeresztes, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, 
Mezőnyárád, Mezőszemere, Mezőtárkány, Poroszló, Sarud, Szentistván, 
Szihalom, Tiszacsege, Újlőrincfalva 

72. 08.02. Tiszavalk–sulymosi Eger Ároktő, Mezőcsát, Mezőnagymihály, Négyes, Tiszabábolna, Tiszadorogma, 
Tiszakeszi, Tiszavalk 

73. 08.03. Rigós–Sajó-zugi Miskolc 
Emőd, Gelej, Girincs, Hejőbába, Hejőkeresztúr, Hejőkürt, Hejőszalonta, 
Igrici, Kiscsécs, Mezőcsát, Nagycsécs, Nemesbikk, Oszlár, Sajóörös, 
Sajószöged, Szakáld, Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros 
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74. 08.04. Inérhát–tiszadobi Tokaj Kesznyéten, Prügy, Taktaharkány, Taktakenéz, Taktaszada, Tiszadob, 
Tiszalúc, Tiszaújváros 

75. 08.05. Prügy–taktaföldvári Tokaj Bekecs, Csobaj, Mezőzombor, Prügy, Szerencs, Taktabáj, Tarcal, 
Tiszaladány, Tiszatardos, Tokaj 

76. 08.06. Bodrogzug–Török-éri Sárospatak 

Alsóberecki, Balsa, Bodroghalom, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, 
Felsőberecki, Gávavencsellő, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kenézlő, 
Olaszliszka,Sárazsadány, Sárospatak, Szegi, Timár, Tiszakarád, Tokaj, 
Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod 

77. 08.07. Tiszakarád–ricsei Sárospatak 
Cigánd, Dámóc, Gávavencsellő, Györgytarló, Karcsa, Karos, Kisrozvágy, 
Lácacséke, Nagyrozvágy, Pácin, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszabercel, 
Tiszacsermely, Tiszakarád, Zemplénagárd 

78. TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
79. A belvízvédelmi szakasz 
80. száma neve központja érintett települései 

81. 09.01. Tiszai-alsó Tiszacsege Ároktő, Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Nagyiván, Tiszacsege, 
Tiszadorogma, Tiszafüred, Tiszaigar, Tiszakeszi, Tiszaörs, Újszentmargita 

82. 09.02. Tiszai-középső Polgár 
Folyás, Görbeháza, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Polgár, Tiszagyulaháza, 
Tiszakeszi, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszaújváros, Újtikos, 
Újszentmargita 

83. 09.03. Tiszai-felső Tiszalök Nagycserkesz, Rakamaz, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök, 
Tiszanagyfalu, Tiszavasvári 

84. 09.04. Kadarcs–Karácsony-
foki Balmazújváros Balmazújváros, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, 

Hortobágy 

85. 09.05. Kösely-alsó Hajdúszoboszló Debrecen, Derecske, Ebes, Földes, Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Kaba, 
Karcag, Kunmadaras, Mikepércs, Nagyhegyes, Nádudvar, Sáránd 

86. 09.06. Kösely-felső Hajdúszoboszló Bocskaikert, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház, Hajdúsámson, 
Mikepércs, Sáránd 
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87. 09.07. Hamvas–sárréti Hajdúszoboszló 

Bakonszeg, Báránd, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharnagybajom, 
Bihartorda, Bucsa, Derecske, Ecsegfalva, Földes, Füzesgyarmat, 
Hajdúszovát, Kaba, Kertészsziget, Nádudvar, Nagyrábé, Püspökladány, Sáp, 
Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen, Karcag 

88. 09.08. Berettyó-alsó Berettyóújfalu 
Berekböszörmény, Csökmő, Darvas, Furta, Komádi, Körösnagyharsány, 
Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezősas, Szeghalom, 
Újiráz, Vekerd, Zsáka 

89. 09.09. Berettyó-felső Berettyóújfalu 
Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Biharkeresztes, Bojt, Esztár, 
Gáborján, Hencida, Kismarja, Mezőpeterd, Nagykereki, Pocsaj, 
Szentpéterszeg, Told, Váncsod, Berettyóújfalu 

90. 09.10. Kállói Berettyóújfalu 
Bakonszeg, Berettyóújfalu, Debrecen, Derecske, Esztár, Gáborján, 
Hajdúbagos, Hencida, Hosszúpályi, Kismarja, Kokad, Konyár, Létavértes, 
Mikepércs, Monostorpályi, Pocsaj, Sáránd, Szentpéterszeg, Tépe, Újléta 

91. 09.11. Alsó-nyírvíz–Kati-éri Hajdúszoboszló Debrecen, Hajdúsámson, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva 

92. 09.12. Alsó-nyírvíz–Nagy-
éri Vámospércs 

Álmosd, Bagamér, Debrecen, Fülöp, Kokad, Nyíracsád, Nyíradony, 
Nyírábrány, Nyírbéltek, Nyírlugos, Nyírmártonfalva, Penészlek, Újléta, 
Vámospércs 

93. KÖZÉP-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 
94. A belvízvédelmi szakasz 
95. száma neve központja érintett települései 

96.  10.01. Tiszakécskei Szolnok 
Csemő, Jászkarajenő, Kerekdomb, Kocsér, Lakitelek, Nagykőrös, 
Szentkirály, Tiszajenő, Tiszakécske, Tiszavárkony, Vezseny, Köröstetétlen, 
Törtel, Nyársapát 

97.  10.02. Ceglédi Szolnok 
Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Köröstetétlen, 
Mikebuda, Nyársapáti, Pilis, Szászberek, Szolnok, Tápiószőlős, Tószeg, 
Törtel, Újszász, Újszilvás, Zagyvarékas, Tiszavárkony, Csemő 

98.  10.03. Jászberényi Szolnok 
Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászberény, Jászboldogháza, 
Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek, 
Pusztamonostor, Újszász, Jászkisér, Jászapáti 
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99.  10.04. Kiskörei Kisköre 
Átány, Dormánd, Erdőtelek, Heves, Hevesvezekény, Kisköre, Kömlő, Pély, 
Sarud, Tarnaszentmiklós, Tenk, Tiszanána, Jászivány, Tiszasüly, Jászkisér, 
Jászszentandrás 

100.  10.05. Jászkiséri Szolnok 
Besenyszög, Jászapáti, Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, 
Kőtelek, Nagykörű, Tiszasüly, Szászberek, Zagyvarékas, Jákóhalma, 
Jásztelek, Szolnok 

101.  10.06. Kunhegyesi Kisköre 
Abádszalók, Pusztataskony, Tiszabura, Tiszaderzs, Tiszafüred, Tiszaigar, 
Tiszaörs, Tiszaroff, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős, Nagyiván, Kunmadaras, 
Kunhegyes, Tiszagyenda 

102.  10.07. Kisújszállási Kunhegyes 
Ecsegfalva, Fegyvernek, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, Örményes, 
Tiszabő, Tiszagyenda, Tomajmonostora, Újszentgyörgy, Kunmadaras, 
Abádszalók, Kuncsorba, Túrkeve 

103.  10.08. Karcagi Karcag Berekfürdő, Karcag, Kunmadaras, Püspökladány 

104.  
10.09/A Törökszentmiklósi  Mezőtúr Martfű, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol, Szandaszőlős, Tiszaföldvár, 

Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Szolnok, Tiszatenyő 

105.  
10.09/B Cibakházi Mezőtúr 

Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Csongrád, Kengyel,  Nagyrév,  Szelevény, 
Szentes, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt,  Tiszasas, Tiszaug,  
Tiszatenyő, Kunszentmárton, Kungyalu 

106.  10.10. Mezőtúri Mezőtúr 
Cserkeszőlő, Kengyel, Kétpó, Kuncsorba, Kungyalu, Kunszentmárton, 
Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, Öcsöd, Tiszaföldvár, Túrkeve, 
Kisújszállás, Cibakháza, Tiszatenyő, Martfű 
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107. ALSÓ-TISZA VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

108. A belvízvédelmi szakasz 

109. száma neve központja érintett települései 

110. 11.01. Algyő–Tápé–Gyála– 
Körös-éri Szeged 

Algyő, Ásotthalom, Balástya, Bordány, Csólyospálos, Domaszék, Forráskút, 
Kelebia, Kistelek, Kunfehértó, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, 
Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Röszke, Ruzsa, Sándorfalva, 
Szatymaz, Szeged, Tompa, Üllés, Zákányszék, Zsana, Zsombó  

111. 11.02. Dong-éri Szeged Balotaszállás, Baks, Bócsa, Bugacpusztaháza, Csengele, Dóc, Harkakötöny, 
Jászszentlászló, Kiskunhalas, Móricgát Ópusztaszer, Pusztaszer, Szank 

112. 11.03. Torontáli Szeged Deszk, Ferencszállás, Klárafalva, Kiszombor, Kübekháza, Szeged, 
Tiszasziget, Újszentiván 

113. 11.04. Dong-ér–Kecskeméti Csongrád Bugac, Fülöpjakab, Gátér,  Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kunszállás, 
Nyárlőrinc, Pálmonostora, Petőfiszállás, Tiszaalpár, Városföld 

114. 11.05. Vidre-éri Csongrád Csanytelek, Csongrád, Felgyő, Tömörkény 

115. 11.06. Mártély–Tisza– 
Maros-zugi Hódmezővásárhely Földeák, Hódmezővásárhely, Makó, Maroslele, Mártély, Orosháza, 

Óföldeák, Székkutas 

116. 11.07. Sámson–Élő-vízi Hódmezővásárhely 

Ambrózfalva, Almáskamarás, Apátfalva, Battonya, Békéssámson, 
Csanádalberti, Csanádapáca, Csanádpalota, Dombegyház, Dombiratos, 
Kardoskút, Kaszaper, Kevermes, Királyhegyes, Kisdombegyház, Kövegy, 
Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház, Magyarcsanád, 
Medgyesegyháza, Medgyesbodzás, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, 
Nagybánhegyes, Nagyér, Nagylak, Orosháza, Pitvaros, Pusztaföldvár, 
Pusztaottlaka, Tótkomlós, Végegyháza 



39474 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2017. évi 232. szám
 

59 
 

   
   

 

117. 11.08. Kurcai Szentes 
Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén, Gádoros, 
Kunszentmárton, Mindszent, Nagymágocs, Nagyszénás, Nagytőke, Öcsöd, 
Szegvár, Szentes 

118. KÖRÖS VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG 

119. A belvízvédelmi szakasz 

120. száma neve központja érintett települései 

121. 12.01. Réhelyi Szeghalom Dévaványa, Ecsegfalva, Kertészsziget, Túrkeve 

122. 12.02. Szeghalmi Szeghalom Biharnagybajom, Darvas, Dévaványa, Füzesgyarmat, Kertészsziget, 
Körösladány, Szeghalom, Zsáka 

123. 12.03. Gyomai Szeghalom Dévaványa, Gyomaendrőd, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőtúr, Szeghalom, 
Túrkeve 

124. 12.04. Holt–sebes-körösi Szeghalom Biharugra, Geszt, Komádi, Körösladány, Körösnagyharsány, Körösszakál, 
Körösújfalu, Okány, Szeghalom, Zsadány, Vésztő 

125. 12.05. Kettős-Körös jobb 
parti Gyula Békés, Bélmegyer, Doboz, Körösladány, Köröstarcsa, Mezőberény, Sarkad, 

Tarhos, Vésztő 

126. 12.06. Hosszú-foki Gyula Bélmegyer, Doboz, Geszt, Gyula, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány, 
Sarkad, Sarkadkeresztúr, Tarhos, Újszalonta, Vésztő, Zsadány 

127. 12.07. Fehér–Fekete-Körös 
közi Gyula Gyula 

128. 12.08. Élővíz-csatornai Gyula Békés, Békéscsaba, Doboz, Elek, Gerla, Gyula, Kétegyháza, Lökösháza, 
Murony, Nagykamarás, Szabadkígyós, Telekgerendás, Újkígyós 

129. 12.09. Mezőberényi Szarvas Békés, Csárdaszállás, Gyomaendrőd, Hunya, Kamut, Kétsoprony, 
Kondoros, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Örménykút, Szarvas 
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130. 12.10. Dögös–káka-foki Szarvas 

Békéscsaba, Békésszentandrás, Csabacsüd, Csabaszabadi, Csorvás, Elek, 
Gerendás, Gyomaendrőd, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Lökösháza, 
Mezőtúr, Nagykamarás, Öcsöd, Örménykút, Szarvas, Telekgerendás, 
Újkígyós 

„
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3. melléklet a …./2017. (... ...) BM rendelethez 
 

1. Az R2. 1. melléklete a következő 14. sorral egészül ki: 
 

 A B C 
1. Intézmény megnevezése Intézmény rövidített neve Intézmény címe 
„14. VIZITERV Environ 

Környezetvédelmi és Vízügyi 
Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

VIZITERV Environ Kft. 4400 Nyíregyháza, 
Széchenyi utca 15.  
3. emelet” 

 
 

3. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez
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4. melléklet a …./2017. (... ...) BM rendelethez 
 

„2. melléklet az 58/2012. (XI. 27.) BM rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J K L M N O „P 
1. Sor-  

szám 
A szakképesítésnek 

a 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben 
szereplő adatai 

  Komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt 
intézmények 

2.  azonosító  
szám 

megnevezés 
ARSZKI KRSZKI MRSZKI SZRSZKI ROKK 

RSZKK 
ROKK 
OTK 

ROKK 
KKÁK NKE KOK BVOTRK ÉMI BM 

VIZITERV 
Environ 

Kft. 

3. 1. 52 861 01 Biztonságszervező X X X X X   X X   X  

4. 2. 52 861 02 Büntetés-
végrehajtási 
felügyelő 

       X  X  X  

5.  31 861 01 Részszakképesítés: 
Büntetés-
végrehajtási őr 

       X  X  X  

6.  31 861 02 Részszakképesítés: 
Büntetés-
végrehajtási 
segédfelügyelő 

       X  X  X  

7.  53 861 02 Szakképesítés-
ráépülés: Büntetés-
végrehajtási 
főfelügyelő 

       X  X  X  

8.  53 861 04 Szakképesítés-
ráépülés: Büntetés-
végrehajtási 
igazgatási 
főfelügyelő 

       X  X  X  

4. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez
„2. melléklet az 58/2012. (XI. 27.) BM rendelethez
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9.  53 861 01 Szakképesítés-
ráépülés: Büntetés-
végrehajtási 
egészségügyi 
főfelügyelő 

       X  X  X  

10.  53 861 03 Szakképesítés-
ráépülés: Büntetés-
végrehajtási 
gazdálkodási 
főfelügyelő 

       X  X  X  

11. 3. 33 861 01 Elektronikus 
vagyonvédelmi 
rendszerszerelő 

 X   X   X X   X  

4. 62 521 01 Felvonóellenőr           X X  

12. 5. 52 861 03 Katasztrófavédelmi 
előadó 

        X   X  

13.  53 861 06 Szakképesítés-
ráépülés: 
Katasztrófavédelmi 
főelőadó 

        X   X  

14. 6. 52 861 04 Katasztrófavédelmi 
szakelőadó 

       X X   X  

15.  53 861 07 Szakképesítés-
ráépülés: 
Katasztrófavédelmi 
referens 

       X X   X  
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16. 7. 32 853 02 Kéményseprő         X   X  

17. 8. 52 861 05 Közterület-felügyelő X X X X X  X X X   X  

18. 9. 52 861 06 Magánnyomozó X X X X X   X X   X  

19. 10. 33 861 03 Mechanikus 
vagyonvédelmi 
szerelő 

 X   X   X X   X  

20. 11. 52 347 07 Migrációs ügyintéző X X X X    X X   X  

21. 12. 62 521 02 Mozgólépcső ellenőr           X X  

22. 13. 62 861 01 Rendészeti szervező 
(a szakmairány 
megjelölésével) 

             

23.   - bűnügyi szervező X X X X X   X    X  

24.   - közlekedési és 
közrendvédelmi 
szervező 

X X X X X   X    X  

25.   - határrendészeti 
szervező 

X X X X X   X    X  
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26.   - katasztrófavédelmi 
szervező 

       X X   X  

27.   - tűzvédelmi 
szervező 

       X X   X  

28.   - iparbiztonsági 
szervező 

       X X   X  

29.   - büntetés-
végrehajtási 
szervező 

       X  X  X  

30. 14. 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes 
(a szakmairány 
megjelölésével) 

             

31.   - bűnügyi rendőr X X X X    X    X  

32.   - közlekedési rendőr X X X X    X    X  

33.   - közrendvédelmi 
rendőr 

X X X X    X    X  

34.   - határrendészeti 
rendőr 

X X X X    X    X  

35.  51 861 03 Részszakképesítés: 
Őr-járőrtárs 

X X X X    X    X  
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36.  51 861 01 Részszakképesítés: 
Csapatszolgálati 
járőrtárs 

X X X X    X    X  

37.  51 861 02 Részszakképesítés: 
Járőr 

X X X X    X    X  

38.  55 861 01 Szakképesítés-
ráépülés: Baleseti 
helyszínelő 

X X X X  X  X    X  

39.  55 861 02 Szakképesítés-
ráépülés: Bűnügyi 
technikus 

X X X X  X  X    X  

40.  55 861 03 Szakképesítés-
ráépülés: Fő 
határrendész 

X X X X    X    X  

41.  55 861 04 Szakképesítés-
ráépülés: Körzeti 
megbízott 

X X X X  X  X    X  

42.  55 861 05 Szakképesítés-
ráépülés: 
Kutyavezető-rendőr 

X X X X   X X    X  

43.  55 861 06 Szakképesítés-
ráépülés: 
Okmányvizsgáló 

X X X X  X  X    X  

44.  55 861 07 Szakképesítés-
ráépülés: Rendőr 
zászlós 

X X X X X   X    X  

45. 15. 32 861 01 Személy- és 
vagyonőr 

X X X X X   X X   X  
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46.  53 861 05 Szakképesítés-
ráépülés: Fegyveres 
biztonsági őr 

X X X X X   X    X  

47.  33 861 02 Szakképesítés-
ráépülés: 
Kutyavezető-
vagyonőr 

      X     X  

48.  33 861 04 Szakképesítés-
ráépülés: Testőr 

X X X X X    X   X  

49. 16. 52 853 01 Temetkezési 
szolgáltató 

           X  

50. 17. 52 861 08 Tűzoltó I.         X   X  

51.  31 861 03 Részszakképesítés: 
Tűzoltó II. 

        X   X  

52.  53 861 08 Szakképesítés-
ráépülés: Tűzoltó 
szerparancsnok 

        X   X  

53. 18. 52 861 09 Tűzoltósági referens         X   X  

54. 19. 52 861 10 Tűzvédelmi előadó         X   X  

55.  53 861 09 Szakképesítés-
ráépülés: 
Tűzvédelmi főelőadó 

        X   X  
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56. 20. 34 853 02 Vízügyi szakmunkás            X X 

57.  31 853 03 Részszakképesítés: 
Vízkárelhárító 

           X X 

58.  31 853 04 Részszakképesítés: 
Gát- és csatornaőr 

           X X 

59.  31 853 07 Részszakképesítés: 
Vízminőség vizsgáló 

           X X 

60. 21. 54 853 04 Víziközmű technikus            X X 

61.  51 853 02 Részszakképesítés: 
Fürdőüzemi gépész 

           X X 

62.  51 853 03  Részszakképesítés: 
Csatornamű-kezelő 

           X X 

63.  51 853 05 Részszakképesítés: 
Vízműkezelő 

           X X 

64.  55 853 01 Szakképesítés-
ráépülés: Vízépítő 
szaktechnikus 

           X X 

65.  55 853 02 Szakképesítés-
ráépülés: 
Vízminőség-védelmi 
szaktechnikus 

           X X 
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66. 22. 54 853 03 Vízgépészeti 
technikus 

           X X 

67.  51 853 04 Részszakképesítés: 
Szivattyútelepi 
duzzasztóműkezelő 
és fenntartó gépész 

           X X 

68. 23. 54 853 02 Vízgazdálkodó 
technikus 

           X X 

69.  51 853 06 Részszakképesítés: 
Vízrajzi állomás 
üzemeltető 

           X X 

70. 24. 52 853 03 Vízügyi ügyintéző            X X 

„ 
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5. melléklet a …./2017. (... ...) BM rendelethez

 
1. Az R3. 1. melléklet 5. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5. RÁBA 
 

  A  B  C D E F G H 
1 

Szelvény 
[fkm] 

 Folyóközépvonal  Mértékadó árvíz-
szint, MÁSZ 

[mBf] 

A bal parti töltés A jobb parti töltés 
Megjegyzés, a mérce helye, 

LNV [cm], |LNV| [cm] 2  EOV Y [m]   EOV X [m] kezelője 
Szelvény 

[tkm] kezelője 
Szelvény 

[tkm] 
3 0,000 543 759,00 261 733,00 115,63 

Észak-dunántúli 
Vízügyi 

Igazgatóság 

  

Észak-dunántúli 
Vízügyi 

Igazgatóság 

  Mosoni-Duna 
4 0,160 543 507,00 261 556,00 115,63 0,000 0,000   
5 0,432 543 596,00 261 304,00 115,63 0,443 0,693 Győr, v.m. LNV = 838 
6 2,000 542 778,00 260 083,00 115,63 2,000 2,200   
7 3,000 542 434,00 259 146,00 115,63 3,000 3,300   
8 4,000 541 896,00 258 306,00 115,63 3,966 4,362   
9 5,000 541 171,00 257 619,00 115,63 4,942 5,351   

10 3,000 540 318,00 257 101,00 115,63 5,847 6,440   
11 7,000 539 365,00 256 806,00 115,63 6,800 7,500   
12 8,000 538 394,00 256 567,00 115,64 7,800 8,500   
13 9,000 537 420,00 256 338,00 115,64 8,800 9,500   
14 10,000 536 460,00 256 064,00 115,64 9,816 10,478   
15 10,528 535 971,00 255 865,00 115,64 10,367 11,000 Marcal-torkolat 
16 11,000 535 550,00 255 652,00 115,64 10,851 11,439   
17 1,000 534 670,00 255 179,00 115,64 11,845 12,445   
18 13,000 533 798,00 254 706,00 115,64 12,838 13,439   
19 14,000 532 829,00 254 190,00 115,64 13,947 14,540 Rábapatona híd 
20 15,000 532 031,00 253 783,00 115,68 14,843 15,435   
21 16,000 531 237,00 253 202,00 115,81 15,941 16,342   

5. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez
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22 17,000 530 605,00 252 445,00 115,81 17,000 17,352   
23 18,000 529 921,00 251 717,00 116,04 17,945 18,400   
24 19,000 529 204,00 251 026,00 116,28 18,900 19,400   
25 20,447 528 210,00 250 011,00 116,55 20,400 20,800 Rábacsécsény 
26 21,000 527 895,00 249 559,00 116,70 21,000 21,350   
27 22,000 527 231,00 248 831,00 116,90 22,000 22,300   
28 23,000 526 996,00 247 874,00 117,18 23,058 23,200   
29 24,000 526 598,00 246 985,00 117,59 24,041 24,600   
30 25,000 526 058,00 246 179,00 117,84 25,240 25,551   
31 26,000 525 795,00 245 242,00 118,11 26,300 26,546   
32 27,000 525 654,00 244 292,00 118,36 27,253 27,600   
33 28,000 525 664,00 243 355,00 118,60 28,456 28,447   

34 29,136 525 986,00 242 294,00 119,01 29,734 29,508 Árpás közúti híd, v.m. LNV = 
586 

35 30,000 525 590,00 241 558,00 119,32 30,400 30,500   
36 31,000 525 189,00 240 692,00 119,63 31,600 31,400   
37 32,000 525 052,00 239 722,00 119,96 32,545 32,400   
38 33,000 524 836,00 238 759,00 120,31 33,546 33,400   
39 34,000 524 532,00 237 894,00 120,65 34,500 34,300   
40 35,000 524 660,00 236 962,00 121,00 35,448 35,245   
41 36,000 524 263,00 236 135,00 121,36 36,300 36,300   
42 37,000 523 866,00 235 316,00 121,74 37,200 37,242   
43 38,000 523 329,00 234 549,00 121,99 38,100 38,200   
44 39,000 522 448,00 234 184,00 122,35 38,739 39,700   
45 39,913 521 597,00 234 154,00 122,82 39,800 40,600 Marcaltő, közúti híd 
46 40,417 521 150,00 233 982,00 123,05 40,360 41,074 Marcaltő, vasúti híd 
47 42,000 519 603,00 233 993,00 123,80 41,746 42,646   
48 43,000 518 935,00 233 307,00 124,51 42,800 43,600   
49 44,000 518 037,00 233 199,00 125,06 43,550 44,753   
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50 45,000 517 091,00 233 479,00 125,53 44,600 45,648   
51 46,000 516 276,00 233 486,00 126,07 45,400 46,500   
52 47,000 515 459,00 233 609,00 126,57 46,200 47,400   
53 48,000 514 567,00 233 761,00 127,16 47,200 48,255   
54 49,000 513 594,00 233 788,00 127,78 48,153 49,240   
55 50,000 512 661,00 234 142,00 128,36 49,454 50,300   
56 51,000 511 774,00 234 465,00 128,89 50,348 51,256   

57 51,395 511 438,00 234 642,00 129,54 50,740 51,652 Vág, közúti híd. v.m. LNV = 
456 

58 53,000 509 966,00 234 672,00 130,59 52,400 53,100   
59 54,000 509 117,00 234 304,00 131,39 53,600 54,000   
60 55,000 508 193,00 234 069,00 132,00 54,341 55,600   
61 56,000 507 344,00 234 108,00 132,72 55,348 56,559   
62 57,000 506 429,00 234 144,00 133,54 56,600 57,343   
63 58,000 505 812,00 233 407,00 134,36 57,740 58,249   
64 59,000 505 263,00 232 656,00 134,87 58,900 59,154   
65 60,000 504 425,00 232 242,00 135,51 59,741 60,354   
66 60,813 503 671,00 232 021,00 136,17 60,659 61,000 Répce-árapasztó 
67 62,273 502 669,00 231 246,00 137,66 61,953 62,500 Rábakecskédi híd 
68 63,000 502 033,00 231 174,00 138,02 62,500 63,261   
69 64,000 501 083,00 231 035,00 138,87 63,637 64,200   
70 65,000 500 152,00 230 869,00 139,74 64,700 65,100   
71 66,000 499 387,00 230 276,00 140,68 65,700 66,038   
72 67,000 498 806,00 229 522,00 141,67 66,647 67,000   
73 68,200 498 024,00 228 703,00 142,95 67,942 68,042 Nicki duzzasztó 
74 69,000 497 935,00 227 999,00 143,26 68,800 68,700   
75 70,000 497 669,00 227 118,00 143,97 69,700 69,750   
76 71,000 497 347,00 226 404,00 144,84 70,435 70,543   
77 72,000 496 762,00 225 723,00 145,54 71,342 71,441   
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78 73,269 496 287,00 224 753,00 146,63 72,517 72,517 Ragyogóhíd, v.m. LNV = 450 
79 74,000 495 947,00 224 161,00 146,64 73,200 73,200   
80 75,000 495 324,00 223 403,00 147,19 74,200 74,200   
81 76,000 494 634,00 222 832,00 147,74 75,241 75,044   
82 77,000 494 620,00 221 996,00 148,51 76,149 75,739   
83 78,000 494 328,00 221 270,00 149,19 76,900 76,745   
84 79,000 493 988,00 220 532,00 149,88 77,751 77,531   
85 80,000 493 266,00 220 011,00 150,57 78,541 78,536   
86 81,000 492 933,00 219 330,00 151,03 79,500 79,221   
87 81,713 492 598,00 218 772,00 151,40 80,100 79,845 Szükségtározó megnyitási hely 
88 83,000 492 526,00 217 864,00 152,20 81,000 81,000   
89 84,000 492 624,00 217 054,00 152,63 81,800 81,700   
90 85,000 492 594,00 216 269,00 153,15 82,400 82,900   
91 86,000 492 770,00 215 481,00 153,60 83,000 83,600   
92 86,661 492 354,00 214 988,00 153,84 83,671 84,141 Sárvári vasúti híd 
93 88,000 491 538,00 214 319,00 154,08 

Nyugat-dunántúli 
Vízügyi 

Igazgatóság 

1,240 

Nyugat-dunántúli 
Vízügyi 

Igazgatóság 

    

94 88,967 491 549,00 213 516,00 154,81 2,180   Sárvári közúti híd. v.m., LNV 
= 493 

95 88,991 491 531,00 213 499,00 154,81 2,205     
96 90,000 491 045,00 212 704,00 155,76 3,150     
97 91,000 490 325,00 212 091,00 155,92 4,200     
98 92,000 489 402,00 212 082,00 155,97 4,800     
99 93,000 489 095,00 211 225,00 156,06 6,100     

100 94,000 488 831,00 210 530,00 156,19       
101 95,000 488 552,00 210 460,00 156,30       
102 96,000 488 389,00 210 131,00 156,64       
103 97,000 487 657,00 209 850,00 156,98       
104 97,655 487 474,00 209 340,00 157,35     Sótony-ikervári közúti híd 
105 99,000 487 236,00 208 402,00 158,14       
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106 100,000 486 906,00 207 695,00 158,66       
107 100,766 486 693,00 206 973,00 161,12     Ikervári duzzasztógát 
108 102,000 486 233,00 206 179,00 161,97       
109 103,000 485 931,00 205 460,00 162,51       
110 104,000 485 551,00 204 635,00 162,98       
111 105,000 485 485,00 203 849,00 163,55       
112 106,000 485 382,00 203 619,00 164,04       
113 107,000 485 279,00 202 890,00 164,44       
114 108,000 484 763,00 202 300,00 165,02       
115 109,000 484 431,00 202 162,00 165,41       
116 110,000 484 552,00 201 409,00 165,96       
117 111,000 483 901,00 201 395,00 166,52       
118 112,000 483 947,00 200 689,00 167,02   

Kámi 
önkormányzat 

2,080   
119 113,000 483 792,00 200 502,00 167,47   1,690   

120 113,673 483 193,00 200 398,00 167,81   1,350 Rumi közúti híd. v.m., LNV = 
348 

121 115,000 482 931,00 199 278,00 168,60   0,980   
122 116,000 482 671,00 199 036,00 168,94   0,680   
123 117,385 482 155,00 198 589,00 169,56   

Nyugat-dunántúli 
Vízügyi 

Igazgatóság 

  Sorok-patak 
124 118,000 482 302,00 198 292,00 169,68       
125 119,000 482 628,00 198 042,00 169,75       
126 120,000 482 587,00 197 626,00 170,02       
127 121,000 481 834,00 197 446,00 170,56       
128 122,000 481 717,00 196 867,00 170,99       
129 123,000 481 232,00 196 795,00 171,35       
130 124,000 480 770,00 196 627,00 171,85       
131 125,000 480 336,00 196 268,00 172,43       
132 126,000 479 727,00 195 822,00 173,04       
133 127,000 479 297,00 195 495,00 173,48       
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134 128,000 478 957,00 194 981,00 174,01       
135 129,000 478 171,00 195 013,00 174,61       
136 129,725 477 578,00 195 099,00 175,03       

137 129,800 477 519,00 195 053,00 175,09     Ágfalva-nagykanizsai vasúti 
híd 

138 131,000 476 907,00 194 793,00 175,71   

Vasvári 
önkormányzat 

0,600 Vasvári 2.sz. védtöltés 
139 132,000 476 462,00 194 538,00 176,03   0,100 Vasvári 2.sz. védtöltés 
140 133,000 476 121,00 194 286,00 176,33   0,005 Vasvári 2.sz. védtöltés 
141 134,000 475 661,00 193 842,00 176,74   0,800 Vasvári 1.sz. védtöltés 
142 134,597 475 179,00 193 608,00 177,24   

Nyugat-dunántúli 
Vízügyi 

Igazgatóság 

  Rábahídvégi közúti híd 
143 136,000 474 028,00 193 625,00 178,18       
144 137,000 473 206,00 193 454,00 178,68       
145 138,000 473 282,00 192 718,00 179,11       
146 139,000 472 788,00 192 971,00 179,37       
147 140,000 472 745,00 192 247,00 179,92       
148 141,000 472 363,00 192 883,00 180,24       
149 141,748 471 956,00 192 471,00 180,50     Mukucs-patak 
150 143,000 471 334,00 191 979,00 181,36       
151 144,000 470 623,00 191 750,00 181,94       

152 144,580 470 146,00 191 470,00 182,27     Molnaszecsőd-katafai közúti 
híd 

153 146,000 469 316,00 190 499,00 183,18       
154 147,000 469 478,00 189 652,00 183,61       
155 148,000 469 116,00 189 849,00 183,79       
156 149,000 468 666,00 189 509,00 184,01       
157 150,000 469 060,00 189 259,00 184,37       
158 151,000 468 265,00 188 905,00 184,82       
159 152,000 467 586,00 188 923,00 185,31       
160 153,000 467 897,00 188 491,00 185,66       
161 154,000 467 613,00 188 202,00 186,21       
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162 155,000 466 844,00 188 214,00 186,81       
163 156,000 466 883,00 187 918,00 187,27 0,800     
164 157,000 466 174,00 187 944,00 187,81 0,980     
165 158,000 465 282,00 187 725,00 188,75 1,550     

166 158,658 464 714,00 187 594,00 189,59 2,140 0,560 Körmendi közúti híd. v.m., 
LNV = 520 

167 158,673 464 701,00 187 585,00 189,63 2,155 0,575   
168 160,000 463 581,00 186 941,00 190,68 3,300     
169 160,501 463 136,00 186 784,00 190,90 4,000   Pinka-patak 
170 160,719 463 013,00 186 617,00 191,06 4,370   Körmend-zalalövői vasúti híd 

171 162,000 462 278,00 186 112,00 191,84 0,800   Pinka balparti I. rendű 
védtöltés 

172 163,000 461 816,00 186 295,00 192,05 1,000     
173 164,000 461 447,00 185 980,00 192,30 1,350     
174 165,000 460 818,00 186 253,00 192,62 1,900     
175 166,000 460 568,00 185 876,00 192,81 2,120     

176 167,000 460 116,00 185 568,00 193,12 2,650   Pinka balparti I. rendű 
védtöltés 

177 168,000 459 311,00 185 669,00 193,71       
178 169,000 458 779,00 185 397,00 194,20       
179 170,000 458 942,00 184 635,00 194,65       
180 171,000 458 194,00 184 845,00 195,42       
181 171,630 457 859,00 184 385,00 196,05     Vörös-patak 
182 173,406 457 077,00 182 899,00 197,33     Csákánydoroszlói közúti híd 
183 174,000 457 069,00 182 491,00 197,77       
184 175,000 456 369,00 182 172,00 198,37       
185 176,000 456 168,00 181 607,00 198,65       
186 177,000 455 637,00 181 652,00 198,96       
187 178,000 455 516,00 180 971,00 199,39       
188 179,000 455 204,00 180 952,00 199,93       
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189 180,000 454 594,00 180 851,00 200,70       
190 180,708 454 227,00 180 528,00 200,96     Lugos-patak 
191 182,000 453 416,00 180 747,00 201,92       
192 183,000 453 222,00 180 998,00 202,25       
193 184,000 452 695,00 181 257,00 202,88       
194 185,000 452 054,00 181 240,00 203,63       
195 186,000 451 436,00 181 338,00 204,41       
196 187,241 450 804,00 181 722,00 205,50     Gyarmati-patak 
197 188,000 450 138,00 181 691,00 206,14       
198 189,000 449 552,00 181 512,00 206,85       

199 190,000 448 953,00 181 852,00 207,31 0,300   Vasszentmihály, 2. számú 
töltés 

200 191,000 448 678,00 182 089,00 208,24 0,725   Vasszentmihály, 1. számú 
töltés 

201 192,114 448 281,00 182 124,00 208,71 0,300   Vasszentmihály, 1. számú 
töltés 

202 193,000 447 521,00 182 070,00 209,54       
203 194,000 446 843,00 181 579,00 211,13 

Csörötneki 
önkormányzat 

0,440     

204 195,000 446 055,00 182 011,00 212,39 1,850 Csörötneki 
önkormányzat 1,050   

205 196,000 445 264,00 182 359,00 213,42 2,700 

Nyugat-dunántúli 
Vízügyi 

Igazgatóság 

    
206 196,862 444 547,00 182 658,00 214,09 3,765   Magyarlaki duzzasztógát 
207 198,099 443 593,00 182 532,00 215,17 

Nyugat-dunántúli 
Vízügyi 

Igazgatóság 

    Háromházi-patak 
208 199,000 442 976,00 182 584,00 215,69       
209 200,000 443 261,00 183 220,00 215,86       
210 201,000 442 756,00 183 054,00 216,37       
211 202,402 442 118,00 182 980,00 216,91     Hársas-patak 
212 203,000 441 685,00 182 834,00 217,39       
213 204,000 440 819,00 182 720,00 218,11 0,300     
214 204,300 440 528,00 182 792,00 218,45 0,850     
215 205,130 439 776,00 182 671,00 219,47 0,900   Zsida-patak 
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216 205,888 439 102,00 182 989,00 220,58 2,040   Szentgotthárd, v.m., LNV=491 
217 206,660 438 612,00 182 651,00 222,03 2,660   Duzzasztó alvíz 
218 206,920 438 376,00 182 563,00 222,30 2,950 0,150 Duzzasztó felvíz 
219 207,110 438 267,00 182 417,00 222,87 3,150 0,834 Szentgotthárdi-patak 
220 209,820 435 465,00 181 844,00 224,82     Tótfalusi-patak 
221 211,960 435 210,00 180 976,00 226,89     Szakonyfalui-patak 
222 213,640 434 357,00 180 731,00 227,93     Szölnöki-patak 
223 214,650 433 645,00 180 850,00 230,41     Duzzasztó felvíz 
224 215,600 433 041,00 181 025,00 231,28       
225 216,252 432 765,00 180 844,00 231,80     Államhatár 

„ 
 
2. Az R3. 1. melléklet 15. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„15. DRÁVA 
 

  A  B  C D E F G H 
1 

Szelvény 
[fkm] 

 Folyóközépvonal  Mértékadó árvíz-
szint, MÁSZ 

[mBf] 

A bal parti töltés A jobb parti töltés 
Megjegyzés, a mérce helye, 

LNV [cm], |LNV| [cm] 2  EOV Y [m]   EOV X [m] kezelője 
Szelvény 

[tkm] kezelője 
Szelvény 

[tkm] 
3 64,400 594 459,65 43 244,95 91,05 

Dél-dunántúli 
Vízügyi 

Igazgatóság 

      Államhatár bal töltés 
4 66,000 592 961,78 43 205,23 91,20 0       
5 68,000 591 725,75 44 689,14 91,50 0,636       
6 70,200 590 005,29 46 044,35 91,89 2,966     Államhatár a folyón 
7 72,200 588 443,65 46 699,59 92,16 5,016       
8 74,200 586 926,23 47 585,74 92,47 7,669       
9 76,500 585 280,56 48 815,38 92,85 8,927     Egerszegi-csatorna 

10 77,000 584 809,86 48 890,74 92,95 12,064     Donji Miholjac, v.m. 

11 77,700 584 178,30 49 095,47 93,03 12,614     Drávaszabolcs, v.m., LNV = 
596 (92,73 mBf) 

12 78,700 583 297,91 49 538,38 93,19 13,409       
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13 79,800 582 432,00 48 626,97 93,34 14,496       
14 82,800 580 433,01 49 703,66 93,67 15,603     Fekete-víz torkolat 
15 84,800 578 395,33 49 192,80 94,01 17,377       
16 86,800 577 011,02 48 006,76 94,31 20,23       
17 89,800 574 339,21 47 275,16 94,77 22,781       
18 91,700 572 594,06 48 071,54 95,07 25,046       
19 93,600 570 687,65 48 411,86 95,37 27,028       
20 95,600 569 229,11 49 830,46 95,68 28,774       
21 97,600 567 528,41 50 502,19 95,98 30,627       
22 99,600 565 740,55 50 041,39 96,27 33,276       
23 101,600 563 882,17 50 013,90 96,51 34,741       
24 103,500 562 079,92 49 942,82 96,75 37,271       
25 105,500 560 312,50 50 004,64 96,99 38,699       
26 107,500 558 730,79 48 853,97 97,25 41,067       
27 111,100 557 160,12 48 987,81 97,69 42,777       
28 112,900 555 475,17 49 822,92 97,89 43,655       
29 114,800 555 470,11 51 831,21 98,18 45,1       
30 116,800 554 066,81 51 554,14 98,52 46,782       
31 118,800 552 480,65 52 650,94 98,86 49,061     Korcsina-patak-torkolat 
32 119,500 551 931,88 53 055,70 98,98 50,432       
33 120,800 550 647,03 53 111,64 99,25 51,53       
34 122,800 548 816,01 53 931,22 99,56 52,869       
35 124,800 547 174,17 54 960,85 99,87 54,764       
36 126,800 545 454,06 55 594,53 100,17 56,93       
37 128,800 543 528,56 55 415,92 100,48 58,815       
38 130,800 541 907,76 56 322,71 100,79 60,835       
39 132,200 541 350,17 57 717,24 101,10 62,137       

40 133,100 541 360,84 58 547,67 101,26 63,675     Szentborbás, v.m., LNV = 634 
(101,08 mBf) 
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41 134,200 541 025,80 59 495,98 101,40 64,486       
42 136,300 540 202,08 61 600,09 101,72 65,722       
43 138,700 539 036,75 63 531,38 102,18 68,737       
44 140,900 537 342,22 64 914,27 102,47 71,436       
45 142,200 536 278,87 65 963,83 102,53 73,986     Védvonal vége 
46 144,900 534 202,04 66 856,30 102,89   74,095       
47 146,900 532 250,85 66 693,85 103,19           
48 147,900 531 360,92 67 113,98 103,34           
49 149,800 529 439,38 67 534,46 103,64           
50 151,800 527 488,70 67 814,75 103,94           
51 152,350 527 020,87 68 017,68 104,14         Terezino Polje v.m. 
52 152,600 527 001,83 68 027,05 104,24           
53 153,800 525 723,23 68 565,36 104,39           

54 154,100 525 526,49 68 586,91 104,41         Barcs, v.m., LNV = 618 cm 
(104,32 mBf) 

55 154,900 524 667,44 68 395,53 104,55           
56 156,900 523 361,58 66 944,85 105,03           
57 158,900 522 046,99 68 024,43 105,51           
58 160,900 520 400,74 68 496,15 105,74           
59 162,900 518 740,54 67 421,96 106,05           
60 164,900 517 380,12 68 587,66 106,37           
61 166,300 518 132,37 69 466,93 106,55           
62 166,800 518 648,74 69 865,04 106,60           
63 168,800 517 908,09 71 192,94 106,75           
64 171,800 515 531,21 69 759,64 106,90     

Horvát 
Köztársaság 

    
65 173,800 515 749,80 71 310,41 107,10         
66 175,800 513 823,75 71 634,12 107,42         
67 178,200 514 361,13 73 593,98 107,78         
68 180,200 512 815,25 74 497,23 108,11         
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69 182,200 512 092,77 76 304,82 108,56         
70 184,200 511 836,11 78 229,81 108,98         
71 185,900 511 221,67 79 829,30 109,28           
72 186,500 511 246,17 80 411,46 109,39           
73 187,590 511 675,00 81 455,00 109,60         Vízvár-Heresznye v.m. 
74 188,800 510 758,97 82 329,41 109,82           
75 190,800 509 188,43 83 538,19 110,25           
76 193,100 508 111,69 85 075,86 110,83           
77 197,300 506 476,15 86 290,01 111,68     

Horvát 
Köztársaság 

    
78 200,000 504 220,32 86 643,42 112,99         
79 200,600 503 518,98 86 906,00 113,31       Novo Virje v.m. 
80 203,000 501 256,83 86 987,82 114,59         
81 205,000 499 804,21 88 231,39 115,65 

Horvát 
Köztársaság 

        
82 208,000 497 219,71 88 788,52 117,25   

Horvát 
Köztársaság 

    
83 210,000 496 626,18 90 642,71 118,31       
84 212,000 494 826,49 91 281,26 119,38       
85 215,000 494 273,91 93 822,40 120,97       
86 217,000 492 914,41 94 885,52 122,04       
87 219,000 491 566,08 96 181,94 123,10       
88 221,000 490 094,94 97 352,26 124,17         
89 223,000 488 729,47 98 668,40 125,23         
90 225,000 488 648,24 100 532,65 126,30         
91 226,500 487 527,45 101 345,60 127,09         
92 226,900 487 343,55 101 899,78 127,31       Botovo v.m. 
93 229,500 486 301,64 103 704,57 128,54           
94 231,500 484 877,35 105 193,37 129,46           
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95 234,100 483 360,62 106 505,56 130,38           

96 235,900 483 471,56 108 201,39 130,94     Horvát 
Köztársaság 

  Őrtilos, v.m., LNV=476 cm 
(130,7mBf) 

97 236,700 483 420,69 108 262,37 130,96       Mura torkolat 
„ 

 
3. Az R3. 1. melléklet 26. és 27. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„26. SAJÓ 
 

  A B C D E F G H 
1 Szelvény 

(fkm) 
Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-

szint, MÁSZ (mBf)
A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce 

helye,LNV [cm], |LNV| [cm] 2 EOV Y [m] EOV X [m] kezelője Szelvény (
tkm) 

kezelője Szelvény (
tkm) 

3 0,000 804 470,42 290 839,76 96,55 

Észak-
magyarországi 

Vízügyi 
Igazgatóság 

  

Észak-
magyarországi 

Vízügyi 
Igazgatóság 

  Tisza 
4 2 000 802 936,52 290 361,59 96,55 1 350 0,000   
5 9 300 799 606,28 294 400,49 96,55 8 000 5 000 Takta-torkolat 
6 10 460 799 500,22 293 339,10 96,55   5 100 Kesznyéteni közúti híd, 

Kesznyéten v.m., LNV = 596 
7 11 000 799 763,94 292 869,63 96,55   5 200   
8 12 000 799 126,17 292 493,19 96,55       
9 15 800 798 247,97 291 702,06 97,08       

10 19 000 796 135,46 292 926,80 97,97       
11 24 000 793 494,12 292 190,66 99,38       
12 25 950 792 375,67 292 679,62 100,07       
13 29 000 791 604,01 294 875,39 101,14       
14 30 000 791 118,11 295 289,35 101,53       
15 30 760 790 457,11 295 566,43 101,81     Ónod, v.m., LNV = 520 
16 31 000 790 489,84 295 782,09 101,93       
17 31 050 790 483,47 295 804,22 101,95     Hernád-torkolat 
18 32 000 790 780,34 296 353,22 102,32       
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19 33 000 790 151,44 296 525,30 102,72       
20 34 000 790 008,69 297 423,92 103,11       
21 35 000 789 917,76 298 216,28 103,51       
22 36 000 789 257,27 298 815,10 104,09       
23 36 750 789 350,42 299 364,82 104,57     Ónodi közúti híd 
24 37 000 789 158,82 299 500,73 104,72       
25 38 000 788 445,29 299 766,80 105,38       
26 39 030 787 843,83 300 478,40 106,55     Ládpetri híd, Ládpetri v.m.,  

LNV = 527 
27 40 000 787 523,74 301 153,67 107,22   0,600   
28 42 000 786 993,52 302 592,33 108,13   3 200   
29 43 000 786 841,92 303 458,21 108,80   3 600   
30 45 000 785 998,98 304 960,37 110,35   5 100   
31 45 800 785 255,38 304 658,50 110,79   0,000   
32 46 000 785 148,14 304 852,28 111,02   5 650   
33 47 000 785 785,95 305 538,97 111,38   5 950   
34 48 000 785 095,80 305 784,16 111,49   6 500   
35 48 600 784 543,63 305 612,64 111,72   6 800   
36 49 000 784 583,48 305 978,75 111,95   7 300   
37 49 380 784 762,65 306 301,27 112,33   7 650 Felsőzsolca, vasúti híd, 

Felsőzsolca v.m., LNV = 512 
38 50 000 784 688,99 306 813,59 112,96   8 200   
39 53 000 782 833,76 308 125,04 114,29   10 700   
40 53 200 782 638,34 308 156,63 114,29   10 950 Szinva-torkolat 
41 53 850 782 283,04 308 533,22 114,61 0,000 11 675 Miskolci közúti híd 
42 54 000 782 286,71 308 673,74 114,66 0,200 11 850   
43 55 000 781 749,28 309 454,04 114,92 1 200 12 750   
44 56 000 781 054,67 309 938,11 115,21 2 100 13 550 Kőgáti szivattyútelep 
45 58 000 780 837,95 311 604,26 116,24 3 700 15 200   
46 60 880 780 718,76 313 864,24 117,34 6 400 17 600 Szirmabesenyői közúti híd 
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47 68 020 778 457,60 318 660,34 121,36     Sajóecsegi vasúti híd 
48 69 200 778 450,47 319 644,69 122,35     Bódva-torkolat 
49 76 000 774 783,94 321 063,86 125,64       
50 76 550 773 937,39 321 141,77 126,22 0,000   Sajószentpéteri közúti híd, 

Sajószentpéter v.m., LNV = 406 
51 77 000 773 813,86 321 787,23 126,45 0,400     
52 78 000 771 911,63 322 866,78 127,00 1 050     
53 81 000 771 358,33 323 760,01 128,96 3 100   Kazincbarcikai közúti híd 
54 82 330 770 564,24 324 106,53 130,80 6 850     
55 83 640 774 311,60 321 051,31 131,33 6 900     
56 86 000 769 462,28 325 019,55 132,38 7 745   Szuha-patak, torkolat 
57 86 550 769 314,95 325 158,34 132,74 7 700   Kazincbarcika-mucsonyi közúti 

híd 
58 86 980 768 932,52 325 092,48 133,11 9 250   Kazincbarcikai vasúti híd 
59 87 450 768 652,22 325 337,47 133,49 9 750   Kazincbarcika-szuhakállói 

vasúti híd 
60 89 450 767 552,23 326 095,35 134,20 10 250   Kazincbarcika 
61 90 000 767 166,54 326 339,16 134,57 10 950     
62 91 000 766 354,24 326 258,26 135,40       
63 93 000 765 565,86 326 921,58 136,58       
64 95 100 763 942,96 327 568,18 137,8     Sajókazai közúti híd 
65 96 000 763 212,12 327 164,14 138,26       
66 97 450 762 237,98 327 083,72 139,02     Vadnai árok 
67 99 580 760 943,57 327 420,79 140,07     Galgóc-patak 
68 99 950 760 965,85 327 047,57 140,26     Vadnai vasúti híd 
69 100 200 760 902,27 326 895,55 140,39     Bán-patak, torkolat 
70 101 450 759 990,98 326 561,07 141,28 0,000   Hosszúrévpusztai közúti híd 
71 102 000 759 445,80 326 450,47 142,12 0,650     
72 104 700 757 924,15 326 482,35 142,96       
73 106 670 757 184,75 326 935,41 143,92       
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74 112 900 753 450,81 327 620,16 147,15   0,000 Putnoki közúti híd 
75 113 000 753 347,92 327 622,46 147,22   0,300   
76 116 000 752 234,13 326 714,74 148,06 1 100     
77 117 000 751 460,84 326 781,38 148,69 1 700     
78 119 480 749 110,95 326 614,57 150,66 4 000 0,450 Hangony-patak 
79 120 320 748 629,26 327 250,95 151,40 4 750 1 300 Keleméri-patak 
80 120 680 748 307,29 327 344,56 151,67 5 450 2 100 Bánréve, v.m., LNV = 499 
81 123 500 745 984,65 327 357,65 152,58 7 500 4 011 Saiópüspöki, v.m., LNV = 416, 

|LNV| = 342 
82 125 200 745 005,78 327 998,22 154,22     Államhatár 

 
27. HERNÁD 

 
  A B C D E F G H 
1 Szelvény 

(fkm) 
Folyóközépvonal Mértékadó árvíz-

szint,MÁSZ 
(mBf) 

A bal parti töltés A jobb parti töltés Megjegyzés, a mérce helye, 
LNV [cm], |LNV| [cm] 2 EOV Y [m] EOV X [m] kezelője Szelvény 

(tkm) 
kezelője Szelvény 

(tkm) 

3 0,000 790 589,20 295 786,32 101,53 

Észak-
magyarországi 

Vízügyi 
Igazgatóság 

  

Észak-
magyarországi 

Vízügyi 
Igazgatóság 

  Sajó 
4 0,500 791 076,84 295 825,18 101,60       
5 2,000 791 530,27 297 185,46 102,63       
6 3,000 791 378,14 297 835,91 103,20       
7 4,000 791 598,00 298 617,06 103,75       
8 5,000 790 893,27 299 045,33 104,13       
9 6,000 791 504,33 299 261,19 104,84       

10 7,000 791 381,55 299 705,82 105,47       
11 8,000 791 810,68 300 146,27 105,99       
12 9,000 792 239,21 300 394,68 106,34       
13 10,000 791 691,87 300 728,66 106,59       
14 10,970 792 097,52 301 058,40 106,80     Bársonyos-torkolat 
15 11,000 792 077,91 301 077,68 106,81       
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16 12,000 792 561,12 301 421,35 107,88     Belsőbőcsi közúti híd 

17 13,450 793 667,60 302 024,48 108,76     Belsőbőcs alsó v.m., LNV = 
532 

18 13,560 793 713,24 302 113,88 108,78     Belsőbőcs felső, v.m., LNV = 
422 

19 14,720 793 436,27 303 049,73 109,02 0,000 0,000 Hernádnémeti híd 
20 15,000 793 273,40 303 185,87 109,31 0,225 0,100   
21 17,000 792 731,90 303 897,70 109,71 1,850 1,000   
22 17,300 792 599,20 304 158,96 109,90 2,550 1,300   
23 18,800 792 870,64 305 052,90 110,83 3,850 1,800   
24 19,000 793 006,26 305 184,67 110,86 4,000 1,900   
25 20,000 792 281,74 305 652,35 111,07 4,250 2,100   
26 21,000 791 592,05 306 062,10 111,45 4,500 2,850   
27 22,000 791 866,82 306 846,48 112,45 5,075 3,950   
28 23,000 792 225,10 307 631,69 112,76   4,985 Gesztelyi közúti híd 
29 24,000 792 458,73 308 570,24 113,80   5,980   

30 24,400 792 491,98 308 951,96 114,03   6,410 Gesztelyi közúti híd, Gesztely 
vm, LNV=517,|LNV|=408 

31 25,000 792 743,47 309 474,13 114,29   6,900   
32 26,000 792 660,15 310 244,29 114,53   7,700   
33 27,000 792 598,55 310 993,46 114,86   8,450   
34 28,000 792 805,02 311 831,79 115,28   9,300   
35 29,000 792 708,96 312 398,76 115,52   10,000   
36 30,000 792 647,24 313 261,52 115,86 0,350 0,250   
37 31,000 792 697,56 314 200,75 116,38 1,400 1,300   
38 33,000 793 241,01 315 534,95 116,80       
39 34,000 793 005,02 316 026,36 116,97       
40 35,000 793 926,83 316 213,73 117,40       
41 37,000 794 768,10 317 792,05 118,39       
42 39,000 794 615,25 318 588,32 119,17       
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43 44,000 796 379,68 321 282,69 121,52       
44 45,000 796 708,81 321 709,20 121,97       
45 46,000 796 756,15 322 037,79 122,32       
46 47,000 797 454,41 322 532,11 122,68       
47 48,000 797 095,29 323 003,15 123,10       
48 49,000 797 030,66 323 674,30 123,57       
49 50,000 797 805,62 324 250,31 124,07     Hernádkércsi híd 
50 53,000 800 119,51 325 482,49 125,77       
51 54,000 800 702,09 326 221,88 126,45       
52 54,630 801 249,52 326 453,22 127,24     Felsődobszai duzzasztó 
53 55,000 801 448,88 326 672,61 128,27       
54 56,000 801 944,90 327 094,37 128,62       
55 57,000 802 288,26 327 578,38 129,05       
56 58,000 802 847,84 328 061,79 129,56       
57 59,000 803 394,32 328 748,77 130,12     Perei közúti híd 
58 60,000 803 972,53 329 411,29 130,74       
59 63,000 805 514,31 331 135,61 132,65       
60 64,000 806 221,92 331 380,51 133,39       
61 65,000 806 266,71 332 170,84 134,24       

62 65,510 806 732,26 332 369,39 134,75     Gibárti híd, Gibárt, v.m., LNV 
= 555 

63 65,750 806 958,23 332 442,05 135,12       
64 66,000 807 100,75 332 643,17 135,51       
65 66,190 807 089,60 332 822,95 135,88   0,000 Gibárti duzzasztó 
66 67,000 807 118,34 333 519,60 137,17   1,450   
67 67,390 807 330,74 333 832,53 137,50   1,500   
68 68,000 807 008,53 334 227,12 137,92   2,000   
69 69,000 807 057,56 334 577,94 138,30 0,680 2,600   
70 69,110 807 125,58 334 654,11 138,36   2,700   
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71 70,000 806 800,87 335 251,44 138,74 0,950 3,300   
72 70,150 806 925,64 335 326,56 138,87 1,000 3,350   
73 72,000 807 294,64 336 618,77 139,23 2,200 4,000   
74 73,000 807 857,82 336 899,31 139,73 2,750 4,850   
75 73,180 808 009,50 336 997,81 139,86 2,800 4,900   
76 74,000 808 430,12 337 036,21 140,11 3,700 5,900   
77 75,000 808 447,54 337 685,57 140,54 4,200 6,300   
78 76,000 808 618,98 338 258,74 140,95 4,750 6,600   
79 76,090 808 656,50 338 339,14 141,01 4,800 6,650   
80 78,000 809 317,25 339 505,17 142,13 6,450 8,350   
81 78,200 809 460,29 339 635,78 142,19 6,500 8,400   
82 79,000 809 407,00 340 323,59 142,36 7,000 9,300   
83 80,000 810 143,00 340 460,70 142,97 7,850 9,950   
84 81,000 810 004,10 341 393,75 143,22 8,770 10,600   
85 82,000 810 137,60 342 267,85 143,75 9,400 10,980   
86 82,060 810 125,60 342 318,93 143,77 9,450 11,000   
87 83,820 809 886,79 343 645,16 144,99 11,000 12,800   
88 84,000 809 986,91 343 727,33 145,04 11,350 13,000   
89 85,000 809 892,60 344 417,28 145,42 12,000 13,650   
90 85,840 809 712,93 344 762,41 145,93 12,300 14,200   
91 86,000 809 838,16 344 861,43 146,07 12,800 14,300   
92 87,000 808 958,47 345 107,97 147,09 13,000 14,680   
93 87,510 809 059,67 345 583,66 147,65 13,050 15,090   
94 88,000 809 211,21 346 049,63 148,19 14,000     
95 89,000 809 482,18 346 696,79 149,20 14,700     
96 90,000 808 933,21 347 402,93 149,89 15,000     
97 90,200 808 965,21 347 533,77 150,01 15,050 16,950   
98 92,000 809 668,96 349 033,06 151,12 16,300 0,000   
99 92,350 809 992,81 349 135,90 151,37 16,400 0,500   
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100 93,000 810 186,66 349 674,92 152,01 18,000 1,250   
101 93,250 810 135,35 349 921,55 152,46 18,100 1,300 Szurdoki fixgát 
102 94,000 810 204,13 350 592,42 153,46 19,200     
103 95,000 810 317,16 351 550,50 154,46 20,700     
104 95,320 810 531,72 351 769,05 154,84 21,100     
105 96,000 810 575,56 352 080,66 155,15 21,300     
106 96,630 810 830,99 352 633,76 155,94 21,349   Hidasnémeti, vasúti híd 
107 97,000 811 189,12 352 698,01 156,52       
108 97,040 811 217,77 352 719,88 156,55     Hidasnémeti, v.m., LNV = 503 
109 98,000 812 004,45 353 219,65 157,11       
110 102,000 814 434,17 353 479,01 158,34       
111 103,000 814 165,46 354 163,22 158,80       
112 107,950 816 168,99 355 563,10 160,90     Államhatár 
113 109,000 816 962,39 355 839,43 161,35       
114 110,000 816 610,47 356 170,51 161,82       
115 111,000 817 405,79 356 625,24 162,58       
116 112,000 817 167,52 357 316,95 163,47       
117 113,000 817 695,44 357 592,34 164,37       
118 114,000 817 881,41 358 407,76 165,25       
119 115,000 817 315,31 358 857,61 165,65     Nádasdi-patak 
120 117,000 817 735,78 359 428,98 166,96       
121 118,000 817 808,87 360 036,28 167,52       
122 118,400 818 172,87 360 111,28 167,70     Államhatár 

„ 
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6. melléklet a …./2017. (... ...) BM rendelethez

1. Az R4. 1. melléklete a következő 58c. sorral egészül ki: 
 
„ 

58c.  2.12. Vízjogi létesítési, megszüntetési vagy fennmaradási engedély vízbázisok, a 
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 
szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen 
lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- 
vagy rétegvízkészletet hasznosító, nem gazdasági célú kútra 500 m3/év 
mennyiségű vízhasználatig [72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. és 15. §] 

 5000 

 „ 
  

6. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez
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7. melléklet a …./2017. (... ...) BM rendelethez 

„4. melléklet a 13/2015. (III. 31.) BM rendelethez 
 
Az igazgatási szolgáltatási díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó nyilatkozat 
 
1. Alulírott .................................................................................................................. mint a(z) 
...................................................................... képviseletére jogosult személy nyilatkozom, 
hogy a vízjogi engedély iránti kérelemhez szükséges 
...................................................................... Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizettem. 
  
2. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások 
igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. mellékletének 
...................................................................... pontja(i) alapján került megfizetésre. 
  
3. Az igazgatási szolgáltatási díj megállapításánál irányadó beruházás összköltsége 
.................................................. Ft, amelynek létesítményenkénti bontása és annak értéke a 
következő: 
 
 
  
Kelt: ..................................., ................ (év) .................................. (hónap) ............. (nap) 
  
  

......................................................................  
aláírás” 

  
  

7. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez
„4. melléklet a 13/2015. (III. 31.) BM rendelethez
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8. melléklet a …./2017. (... ...) BM rendelethez

 
1. Az R5. 1. melléklet „B1. Közcélú ivóvízművek üzemeltetésének kompetencia előírásai” 
táblázata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„B1. Közcélú ivóvízművek üzemeltetésének kompetencia előírásai 
  A) B) C) D) E) 

  Munkakörök megnevezése  

Nagyobb, 
mint 

10 000 m3/nap

Nagyobb, mint  
3000 m3/nap és 
kisebb-egyenlő, 

mint 
10 000 m3/nap 

3000–500 
m3/nap között 

Kisebb, mint 
500 m3/nap 

Szükséges 
kompetencia 
[AK1/SZT2] 

Szükséges 
kompetencia 
[AK1/SZT2] 

Szükséges 
kompetencia 

[AK1] 

Szükséges 
kompetencia 

[AK1] 

1. Területi vagy szakági irányító 
vezető 

EM1 
EM2  
EM3 
M1 

EM1 
EM2  
EM3 
M1 

M2/SZT 
M3/SZT 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 
M2 
M3 

– 

2. 
Felszíni vízbázisra települt 

közcélú víztermelő, víztisztító 
telepvezető 

EM1 
EM2/SZT 
EM3/SZT 

M1 
M2/SZT 
M3/SZT 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 

M2/SZT 
M3/SZT 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 
M2 
M3 
T1 
T2 

T1 
T2 

3. 
Felszín alatti vízbázisra települt 
közcélú víztermelő, víztisztító 

telepvezetője 

EM1 
EM2  
EM3 
M1 

M2/SZT 
M3/SZT 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 

M2/SZT 
M3/SZT 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 
M2 
M3 
T1 
T2 

T1 
T2 

4. Közüzemi ivóvízhálózat 
üzemeltetés irányító vezető 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 

M2/SZT 
M3/SZT 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 
M2 
M3 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 
M2 
M3 
T1 
T2 

T1 
T2 

5. Belső vízminőség ellenőrzés 
vezető EM2 EM2 

M2 

EM2 
M2 
T2 

– 

8. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez
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6. Vezető diszpécser 

EM1 
EM2  
EM3  
M1 

M2/SZT 
M3/SZT 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 
M2 
M3 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 
M2 
M3 
T1 
T2 

– 

1 AK alapképzettség 
2 SZT szakirányú továbbképzés” 

 
2. Az R5. 1. melléklet „B2. Közcélú szennyvízelvezető,- tisztító művek üzemeltetésének 
képesítési előírásai” táblázata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„B2. Közcélú szennyvízelvezető, -tisztító művek üzemeltetésének képesítési előírásai 
  A) B) C) D) 

  Munkakörök megnevezése  

Nagyobb, 
mint 

100 000 LE

Nagyobb, mint 15 000 
LE és 

kisebb-egyenlő, mint 
100 000 LE 

Kisebb-egyenlő, 
mint 

15 000 LE 

Szükséges 
kompetencia
[AK1/SZT2]

Szükséges kompetencia 
[AK1/SZT2] 

Szükséges 
kompetencia 

[AK1] 

1. Területi vagy szakági irányító vezető 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 

M2/SZT 
M3/SZT 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 
M2 
M3 

2. Közcélú szennyvíztisztító telepvezető 

EM1 
EM2  
EM3 
M1 

M2/SZT 
M3/SZT 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 
M2 
M3 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 
M2 
M3 
T1 
T2 

3. Közüzemi szennyvízhálózat üzemeltetés 
irányító vezető 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 
M2 
M3 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 
M2 
M3 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 
M2 
M3 
T1 
T2 

4. Belső szennyvízminőség ellenőrzés vezető EM2 EM2 
M2 

EM2 
M2 
T2 
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5. Vezető diszpécser 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 

M2/SZT 
M3/SZT 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 
M2 
M3 

EM1 
EM2 
EM3 
M1 
M2 
M3 
T1 
T2 

1 AK alapképzettség 
2 SZT szakirányú továbbképzés” 
 
3. Az R5. 1. melléklet „C) Alkalmazott jelölések, kapcsolódó képesítések a kompetenciát 
igénylő vezetői feladatkörök és munkakörök betöltéséhez” fejezet, „C1. AK – 
Alapképzettség:” táblázata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„C1. AK - Alapképzettség: 
 

A korábbi ötéves egyetemi képzés megfelel a jelenlegi mesterfokozat (MSc) képesítésnek, a 
korábbi hároméves főiskolai/üzemmérnöki képzés a jelenlegi alapfokozat (BSc) képesítésnek. 
 
   A  B  C  D 

  képzettség  szakok 
    

végzettség
i szint 

 rövidítése  megnevezése 

 1.      EM1  infrastruktúra-építőmérnöki 
 2.     építőmérnöki 
 3.      hidrogeológus mérnöki 
      EM2  vegyészmérnöki 

 4.        vegyész 
 5.        biomérnöki 
 6.        biológus (összes szakirány) 
 7.        gyógyszervegyész-mérnöki 
 8.        környezetmérnöki 
 9.    MSc    gépészmérnöki 

 10.        épületgépészeti és eljárástechnikai 
gépészmérnöki 

 11.        villamosmérnöki 
 12.       élelmiszertechnológus mérnök 
 13.      EM3  településmérnöki 
 14.        környezettudomány 
 15.        földtudományi mérnöki 
 16.  Alapképzettség      földtudomány 
 17.        geológus 
 18.        mezőgazdasági vízgazdálkodási 

mérnök 
 19.      M1  vízügyi üzemeltetési mérnöki 
 20.        építőmérnöki 
 21.        vegyészmérnöki 
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 22.      M2  biomérnöki 
 23.        kémia 
 24.    BSc    biológia 
 25.        környezetmérnöki 
 26.        földtudományi 
 27.        műszaki földtudományi 
 28.      M3  gépészmérnöki 
 29.        villamosmérnöki 
 30.        környezettan 
 31.    

Technikus 
 T1  vízügyi technikus 

 32.        víz- és szennyvízkezelő 
 33.      T2  vegyész technikus 

” 
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9. melléklet a …./2017. (... ...) BM rendelethez
 
 
1. Az R5.  
a) 2. melléklet 45. sorában a „TPH (összes alifás szénhidrogén)” szövegrész helyébe  
a „TPH (összes alifás szénhidrogén C5-C40)” szöveg, 
b) 2. melléklet 59. sorában a „trícium” szövegrész helyébe a „trícium1” szöveg  
lép. 
 
2. Hatályát veszti az R5. 2. melléklet  
a) „8. Ellenőrző radiológiai vizsgálat (Az ellenőrző kémiai vizsgálatokkal együtt kell elvégezni) 
ER” sora és  
b) „9. trícium8 Bq/l / TU” sora. 

 
 
 
 

9. melléklet a 42/2017. (XII. 29.) BM rendelethez
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A belügyminiszter 43/2017. (XII. 29.) BM rendelete
a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló  
69/2014. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1)  bekezdés t)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 22.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.) 
BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A védelmi ellenőrzés végzésére jogosító tanúsítások az alábbi kategóriájúak lehetnek:
a) „Védelmi ellenőr I.” (a továbbiakban: VÉD-I.),
b) „Védelmi ellenőr I/A.” (a továbbiakban: VÉD-I/A.),
c) „Védelmi ellenőr I/B.” (a továbbiakban: VÉD-I/B.),
d) „Védelmi ellenőr II.” (a továbbiakban: VÉD-II.),
e) „Védelmi ellenőr III.” (a továbbiakban: VÉD-III.),
f ) „Védelmi ellenőr IV.” (a továbbiakban: VÉD-IV.),
g) „Felügyeletet ellátó személy” (a továbbiakban: FEL).”

2. §  Az R. 4. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:
„(1a) A  VÉD-I/A. tanúsítással rendelkező védelmi ellenőr kizárólag röntgenberendezés által előállított képek 
elemzésével végzi a kézipoggyászok, az utasoktól különböző személyek személyes tárgyai és a feladott poggyászok 
átvizsgálását.
(1b) A  VÉD-I/B. tanúsítással rendelkező védelmi ellenőr kizárólag a  röntgenberendezéssel történő átvizsgálástól 
eltérő módszerekkel végzi az utasok és kézipoggyászaik, az utasoktól különböző személyek és személyes tárgyaik és 
a feladott poggyász átvizsgálását.”

3. §  Az R. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  munkahelyi gyakorlati képzések, az  5.  § (2)  bekezdésében megjelölt személy vagy szervezet felügyelete 
alatt, mentorok bevonásával is végrehajthatók. Mentor az a személy lehet, aki az oktatásra kerülő védelmi ellenőr 
kategóriából legalább egy sikeres ismeretmegújító vizsgával rendelkezik. A  mentorprogram részleteit a  védelmi 
ellenőrzés végrehajtására kötelezett gazdálkodó szervezet a Védelmi Képzési Programjában vagy védelmi képzési 
tervében határozza meg.”

4. §  Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe az következő rendelkezés lép:
„(1) A  védelmi ellenőrök alap- és éves ismeretmegújító képzésére a  védelmi ellenőrt foglalkoztatónak tervet kell 
készítenie. A  tervnek alkalmasnak kell lennie a  közös légiközlekedési EU rendelet Mellékletének 11.2.  pontjában 
megjelölt kompetenciák kifejlesztésére, és tartalmaznia kell az  ehhez szükséges tematikát az  óraszámok 
megjelölésével. Az  alapképzés és az  éves ismeretmegújító képzés tervének tartalmaznia kell a  védelmi ellenőrt 
foglalkoztatónál használt védelmi berendezések kezelésének kiegészítő képzését és a védelmi ellenőr munkahelyi 
képzését is. A  tervet a  képzés kezdetét megelőzően legalább 30 napon belül jóváhagyásra meg kell küldeni 
a légiközlekedési hatóságnak.”

5. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 43/2017. (XII. 29.) BM rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. A  közös légiközlekedési EU rendelet Mellékletének (a továbbiakban: Melléklet) 11.2.2. részében megjelölt 
Alapszintű képzés 30 óra. Alapszintű képzést a VÉD-I., VÉD-I/A., VÉD-I/B. és VÉD-IV., valamint a FEL kategóriáknak kell 
elvégezni. A munkakör-specifikus képzések során fejlesztendő kompetenciákat a védelmi ellenőrzés végrehajtására 
kötelezett gazdálkodó szervezet Védelmi Képzési Programjában vagy védelmi képzési tervében kell meghatározni.”

 2. Az R. 1. melléklet I.1. pontja a következő I.1.1. és I.1.2. alponttal egészül ki:
„I.1.1. A VÉD-I/A. kategória munkakör-specifikus képzésének minimális időtartama az alapszintű képzésen felül:
a) Elméleti képzés: 30 óra,
b) Gyakorlati képzés: 50 óra.
A képzés során a  Melléklet 11.2.3.1.  pontjában megjelölt kompetenciák közül a  kizárólag röntgenkép elemzéssel 
végrehajtott vizsgálatokhoz szükséges kompetenciákat kell kifejleszteni, amelyeket a  védelmi ellenőrzés 
végrehajtására kötelezett gazdálkodó szervezet a Védelmi Képzési Programjában határoz meg.
I.1.2. A VÉD-I/B. kategória munkakör-specifikus képzésének minimális időtartama az alapszintű képzésen felül:
a) Elméleti képzés: 30 óra,
b) Gyakorlati képzés: 40 óra.
A képzés során a  Melléklet 11.2.3.1.  pontjában megjelölt kompetenciák közül a  kizárólag röntgenberendezéssel 
végzett átvizsgálástól eltérő módszerekkel végrehajtott vizsgálatokhoz szükséges kompetenciákat kell kifejleszteni.”

 3. Az R. 1. melléklet III. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az éves ismeretmegújító képzés során az  alapképzésnél előírt, az  adott kategóriára vonatkozó kompetenciákat kell 
– az alábbiakban meghatározott óraszámban – ismétlő jelleggel fejleszteni.)
„a) VÉD-I. és FEL kategóriák esetében legalább: 40 óra
aa) VÉD-I/A. kategória esetében legalább: 30 óra
ab) VÉD-I/B. kategória esetében legalább: 20 óra”

 4. Az R. 1. melléklet IV.1. pontja a következő IV.1.1. és IV.1.2. alponttal egészül ki:
„IV.1.1. VÉD-I/A kategória
a) Elmélet: papíralapú vagy számítógépes feladatlap
b) Felismerési teszt: számítógépes röntgenképelemző feladatlap
IV.1.2. VÉD-I/B kategória
a) Elmélet: papíralapú vagy számítógépes feladatlap
b) Gyakorlat: manuális személy- és poggyászátvizsgálás”

 5. Az R. 1. melléklet I.1. pont nyitó szövegrészében, I.2. pont nyitó szövegrészében, I.3. nyitó szövegrészében az „ezen” 
szövegrész helyébe az „az alapszintű képzésen” szöveg lép.

 6. Az R. 1. melléklet II. pontjában az „Alapelméleti” szövegrész helyébe az „Alapszintű” szöveg lép.
 7. Az R. 1. melléklet IV. pontjában az „alapelméleti” szövegrész helyébe az „alapszintű” szöveg lép.
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2. melléklet a 43/2017. (XII. 29.) BM rendelethez
„2. melléklet a 69/2014. (XII. 18.) BM rendelethez

 
SZEMÉLYI NYILVÁNTARTÓ LAP A FELKÉSZÍTÉS DOKUMENTÁLÁSÁRA 

Név: 

 

Alapképzés   ☐  

Születési hely, idő: 

 

Ismeretmegújító képzés   ☐ 

Anyja neve: 

 

 
 

OKTATOTT 
KATEGÓRIA: Védelmi ellenőr I.  ☐ 

Védelmi ellenőr I/A  ☐ 
Védelmi ellenőr II.  ☐ Védelmi ellenőr III.  ☐ Védelmi ellenőr IV.  ☐ Felügyeleti személy  ☐ 

Védelmi ellenőr I/B  ☐ 

1.  2.  

Oktató neve:  Oktató neve:  

Oktatási engedély száma:  Oktatási engedély száma:  

Oktatási engedély érvényessége:  Oktatási engedély érvényessége:  

3.  4.  

Oktató neve:  Oktató neve:  

Oktatási engedély száma:  Oktatási engedély száma:  

Oktatási engedély érvényessége:  Oktatási engedély érvényessége:  

 

Oktatott téma részletei* Óra Képzés dátuma Oktató Tanuló aláírása 

1.       A képzést  
megkaptam: 

2.       A képzést  
megkaptam: 

3.    A képzést  
megkaptam: 

* Az oktatott téma részleteihez tartozó sorok száma a témák függvényében szabadon növelhető. Az oktatott téma részleteit úgy kell kitölteni, hogy legalább az ismertetett tananyag címe kerüljön megjelenítésre.” 
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A belügyminiszter 44/2017. (XII. 29.) BM rendelete
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben 
egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról, valamint egyes belügyi tárgyú miniszteri 
rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

A víziközlekedésről szóló 2000.  évi XLII.  törvény 88.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 22.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
–  a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015.  évi XLII.  törvény 341.  § (1)  bekezdés 2.  pont a) és c)  alpontjában, valamint 341.  § (1)  bekezdés 23.  pont a)  alpontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 
22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  vízgazdálkodásról szóló 1995.  évi LVII.  törvény 45.  § (8)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény 41.  § (2)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 19. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85. § 3. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) és k) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXXVIII.  törvény 81. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. és 21. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a  szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény 90.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 
CXXVIII.  törvény 81. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím tekintetében a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 21. és 22.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési 
miniszterrel egyetértésben –,
a 14. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 15. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
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a 16. alcím tekintetében a  lőfegyverekről és lőszerektől szóló 2004.  évi XXIV.  törvény 22.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében a  lőfegyverekről és a  lőszerekről szóló 2004. évi XXIV.  törvény 22. § (3) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 18. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 101.  § (1)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 19. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 20. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 21. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (12)  bekezdés 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
21. § 31. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 22. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.  törvény 68. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 23. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény 47.  § 
(2)  bekezdés 6.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 24. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben –,
a 25. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény 47.  § 
(2)  bekezdés 6.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 26. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 27. alcím tekintetében a  szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény 90.  § e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 28. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában és a  személy- és 
vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.  évi CXXXIII.  törvény 78.  § c) és e)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 
22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 29. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 30. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 31. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
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a 32. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 101.  § (2)  bekezdés c) és d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési 
miniszterrel egyetértésben –,
a 33. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.  törvény 45. § (8) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 34. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény 47.  § 
(6)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.  6.) 
Korm. rendelet 21.  § 10.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 4.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel 
egyetértésben –,
a 35. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 36. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 37. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 38. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 39. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 40. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 41. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 42. alcím tekintetében Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.  évi 
CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 43. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 44. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
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a 45. alcím tekintetében a  közterület-felügyeletről szóló 1999.  évi LXIII.  törvény 29.  § b)  pont ba)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 46. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 47. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 48. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 49. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 50. alcím tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 51. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 52. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 53. alcím tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 85.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben–,
az 54. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 55. alcím tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi 
CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 56. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 57. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
az 58. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az  Alaptörvény 18.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben –,
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az 59. alcím tekintetében jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 7. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 60. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 61. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 62. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 63. alcím tekintetében a  szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény 90.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 10., 21., és 22. meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 16. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 64. alcím tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 85.  § (4)  bekezdés d)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 
9., 10., 21.  és  22.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI.  6.) Korm. rendelet 90.  § 2. és 6.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben –,
a 65. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.  törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában megállapított 
feladatkörömben eljárva,
a 66. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés h) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 67. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény 47.  § 
(2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 68. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. és 24. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 69. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  tűz elleni 
védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény 47.  § (2)  bekezdés 2.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 70. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  tűz elleni 
védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996.  évi XXXI.  törvény 47.  § (2)  bekezdés 24.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 71. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 22.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 72. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.  törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a személy- és 
vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.  évi CXXXIII.  törvény 78.  § c) és f )  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 
22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 73. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
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feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 74. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 75. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, valamint 
a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi XLII.  törvény 341.  § 
(1) bekezdés 13. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 76. alcím tekintetében a  szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény 90.  § a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 7., 10. és 22.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 16. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 77. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 78. alcím tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012.  évi II.  törvény 250.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 79. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 80. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.  törvény 68. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 81. alcím tekintetében a  lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004.  évi XXIV.  törvény 22.  § (3)  bekezdés b)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 82. alcím tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 47.  § 
(2)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI.  6.) 
Korm. rendelet 21.  § 24.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben –,
a 83. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 84. alcím tekintetében az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításról szóló 2012.  évi CXX.  törvény 25.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 85. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 86. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
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feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 87. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 88. alcím tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (5a)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (5a)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,
a 89. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 90. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 91. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 92. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 93. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 94. alcím tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.  évi XI.  törvény 15.  § (5) és 
(8)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével 
egyetértésben –,
a 95. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 96. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 97. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 98. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 99. alcím tekintetében a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (2) bekezdés i) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 28. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 100. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 101. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 102. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.  törvény 47. § 
(2)  bekezdés 1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 103.  § a) és b)  pontja tekintetében a  munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (5b)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 6.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
egyetértésben –,
a 103. § c) pontja tekintetében a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV.  törvény 9. § (6) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 104. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 
13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 105. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben –,
a 106. alcím tekintetében az  állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.  évi L.  törvény 
24. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 107. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 108. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 109. alcím tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 19. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 110. alcím tekintetében a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993.  évi LXXVIII.  törvény 87.  § (1)  bekezdés a)–i) és l) és m)  pontjában, a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi 
XXXIII.  törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  és s)  pontjában, valamint 85.  § (8)  bekezdés b)  pontjában, valamint a  rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 
21. pont f ) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 21. § 4., 7., 9., 21., 22., 26., 30. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 111. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, valamint 
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI.  törvény 8. § (2) bekezdés a), e) és f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 28. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
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a 112. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010.  évi CXXX.  törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 113. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés 
b) és c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A víziközlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a víziközlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 12/A–12/F. §-a.

2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati 
viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél 
rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet hatályon 
kívül helyezése

2. §  Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati 
viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e  szerveknél rendszeresített 
hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet.

3. A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló  
23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet módosítása

3. § (1) A  vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 
[a  továbbiakban: 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet] 10.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 14.  § (1) és (3)  bekezdésében 
a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti a 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet
a) 10. § (3) és (4) bekezdése,
b) 13. §-a.

4. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló  
37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 
10. §-át megelőző alcím és 10. §-a.

5. A Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság létesítéséről, feladatáról és hatásköréről szóló  
24/1990. (IX. 5.) BM rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról 
szóló 62/1997. (XI. 17.) BM rendelet módosításáról szóló 48/1998. (X. 28.) BM rendelet hatályon kívül 
helyezése

5. §  Hatályát veszti a Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság létesítéséről, feladatáról és hatásköréről szóló 24/1990. (IX. 5.) 
BM rendelet, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati 
irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 17.) BM rendelet módosításáról szóló 
48/1998. (X. 28.) BM rendelet.

6. Az elismerések adományozásának rendjéről szóló 1/1998. (I. 23.) TNM rendelet módosításáról szóló 
2/2000. (II. 23.) TNM rendelet hatályon kívül helyezése

6. §  Hatályát veszti az elismerések adományozásának rendjéről szóló 1/1998. (I. 23.) TNM rendelet módosításáról szóló 
2/2000. (II. 23.) TNM rendelet.
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7. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati 
irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet 
módosításáról és a Belügyminisztérium Országos Közbeszerzési Főigazgatóság megszüntetéséről 
szóló 17/2000. (VI. 8.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

7. §  Hatályát veszti a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  belügyminiszter ágazati 
irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet módosításáról és 
a Belügyminisztérium Országos Közbeszerzési Főigazgatóság megszüntetéséről szóló 17/2000. (VI. 8.) BM rendelet.

8. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter irányítása alá 
tartozó szervek katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló  
1/2001. (I. 10.) TNM rendelet módosítása

8. §  Hatályát veszti a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szervek 
katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól szóló 1/2001. (I. 10.) TNM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „ , a Nemzetbiztonsági Hivatalra, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra” szövegrész,
b) 1. § (1) bekezdésében az „együtt” szövegrész,
c) 1. § (1) bekezdésében az „a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélkül miniszter hivatalára 

(a továbbiakban: TNM Hivatal) és a Nemzeti Biztonsági Felügyeletre” szövegrész,
d) 1. § (2) bekezdése,
e) 4. §-a.

9. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Javítóüzem 
költségvetési szerv megszüntetéséről szóló 9/2001. (V. 11.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

9. §  Hatályát veszti a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Javítóüzem 
költségvetési szerv megszüntetéséről szóló 9/2001. (V. 11.) BM rendelet.

10. Az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló  
16/2003. (IV. 18.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

10. §  Hatályát veszti az  egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 16/2003. (IV. 18.) 
BM rendelet.

11. A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló  
11/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról szóló 22/2003. (VI. 13.) BM rendelet hatályon kívül 
helyezése

11. §  Hatályát veszti a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet 
módosításáról szóló 22/2003. (VI. 13.) BM rendelet.

12. A körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló  
49/1997. (IX. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 36/2003. (VII. 29.) BM rendelet hatályon kívül 
helyezése

12. §  Hatályát veszti a  körzeti polgári védelmi parancsnokságok illetékességi területe megállapításáról szóló 49/1997. 
(IX. 16.) BM rendelet módosításáról szóló 36/2003. (VII. 29.) BM rendelet.
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13. A légiközlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló  
50/2003. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

13. § (1) A  légiközlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) 
BM rendelet [a továbbiakban: 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet] 1. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazása során)
„d) zárt terület: a repülőtérnek a polgári légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-ei 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott szigorított védelmi területére, valamint a  légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó szervezet 
létesítménye légiközlekedés védelme szempontjából korlátozott hozzáférésű területe.”

 (2) Az 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében az  „ellenőrzés” szövegrész helyébe az  „az Lt. 67.  § (11) és (12)  bekezdésében 

meghatározott ellenőrzés” szöveg,
b) 2. §-ában a „67. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „67. § (11) és (12) bekezdése” szöveg,
c) 3.  § (1)  bekezdésében és 5.  § (1)  bekezdésében a „67.  § (7)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „67.  § 

(16) bekezdésében” szöveg,
d) 3.  § (2)  bekezdésében a  „67.  §-ának (4)–(6)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „67.  §  

(11)–(16) bekezdésében” szöveg
lép.

14. A többcélú kistérségi társulások létrehozását célzó modellkísérletek 2004. évi támogatásáról szóló 
25/2004. (VI. 11.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

14. §  Hatályát veszti a  többcélú kistérségi társulások létrehozását célzó modellkísérletek 2004.  évi támogatásáról szóló 
25/2004. (VI. 11.) BM rendelet.

15. Az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek 
kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

15. §  Hatályát veszti az  egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek 
kijelöléséről szóló 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet.

16. A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és 
jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

16. § (1) A  lőterekről, a  lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a  fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági 
követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet]
a) 12.  § (3)  bekezdésében a  „határozat jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a  „döntés véglegessé 

válásának” szöveg,
b) 15.  § (1)  bekezdésében az „az országos lőfegyver-nyilvántartásban” szövegrész helyébe az „a lőfegyverek 

központi nyilvántartásában” szöveg,
c) 17.  § (2)  bekezdésében az „(1)  bekezdésben említett” szövegrész helyébe az „egyedi azonosításra alkalmas 

gyártási számmal nem rendelkező tűzfegyver tartására irányuló kérelemre tekintettel a hatóságnak átadott” 
szöveg,

d) 17.  § (3)  bekezdésében az  „(1)  bekezdésben meghatározottak szerint” szövegrész helyébe az  „egyedi 
azonosításra alkalmas gyártási számmal nem rendelkező tűzfegyver tartására irányuló kérelem benyújtásával 
együtt” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a) 1/B. § (4) bekezdése,
b) 2. §-a,
c) 3. § (1) bekezdése,
d) 17. § (1) bekezdése.
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17. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és 
a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási 
díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

17. § (1) A  fegyverismereti vizsga, a  fegyverforgalmazási vizsga, a  lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a  fegyverekkel, 
lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) 
BM rendelet [a továbbiakban: 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet]
a) 1. § (2) bekezdésében az „A díj” szövegrész helyébe az „Az igazgatási szolgáltatási díj” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdés a) és b) pontjában a „díjat” szövegrész helyébe az „igazgatási szolgáltatási díjat” szöveg,
c) 1. § (4) bekezdésében az „A díjat” szövegrész helyébe az „Az igazgatási szolgáltatási díjat” szöveg,
d) 1. § (5) bekezdésében a „díja” szövegrész helyébe az „igazgatási szolgáltatási díja” szöveg,
e) 1. § (6) bekezdésében a „díjának” szövegrész helyébe az „igazgatási szolgáltatási díjának” szöveg,
f ) 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „díj” szövegrész helyébe az „igazgatási szolgáltatási díj” szöveg,
g) 1. számú mellékletében szereplő táblázatban az „A díjak” szövegrész helyébe az „Az igazgatási szolgáltatási 

díjak” szöveg,
h) 1. számú mellékletében szereplő táblázat 6. sorában a „díjat” szövegrész helyébe az „igazgatási szolgáltatási 

díjat” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: díjat)” szövegrész.

18. A közúti áru- és személyszállítást végző egyes gépjárművek és személyzetének rendőrhatósági 
ellenőrzéséről szóló 54/2004. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

18. §  A közúti áru- és személyszállítást végző egyes gépjárművek és személyzetének rendőrhatósági ellenőrzéséről szóló 
54/2004. (IX. 22.) BM rendelet
a) 2. §-át megelőző alcím címében a „Hatósági” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
b) 9. §-át megelőző alcím címében az „Ellenőrzés” szövegrész helyébe az „Az ellenőrzés” szöveg
lép.

19. A többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési 
támogatásáról szóló 17/2005. (IV. 5.) BM–PM együttes rendelet hatályon kívül helyezése

19. §  Hatályát veszti a  többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési 
támogatásáról szóló 17/2005. (IV. 5.) BM–PM együttes rendelet.

20. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó költségvetési 
támogatás igényléséről szóló 21/2005. (IV. 15.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

20. §  Hatályát veszti a  könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó költségvetési 
támogatás igényléséről szóló 21/2005. (IV. 15.) BM rendelet.

21. A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 
27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet módosítása

21. § (1) A  használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) 
KvVM rendelet [a továbbiakban: 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet] 6/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A. § (1) Az ellenőrzésre jogosult figyelemmel kíséri
a) az Fvr. 1. számú melléklet B) és E) pontjában meghatározott anyagok és anyagcsoportok valamelyikét kibocsátó 
környezethasználó,
b) az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező környezethasználó
tevékenységét.
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(2) Az  ellenőrzésre jogosult fokozott figyelemmel kíséri az  egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező 
környezethasználó tevékenységét, ha
a) a  tárgyi évet megelőző évben a  létesítmény nem megfelelő működése következtében a  vizekre káros hatású 
esemény, veszélyeztetés vagy szennyezés történt,
b) a  tárgyi évet megelőző évben a  létesítmény az  egységes környezethasználati engedélyben meghatározott 
vízvédelmi feltételek valamelyikét nem teljesítette,
c) a tárgyi évet megelőző évben a korábban vízvédelmi okból felfüggesztett tevékenység újraindult,
d) a létesítmény vízbázis védőterületén működik.
(3) Az  ellenőrzésre jogosult a  100 000 LE feletti kommunális szennyvíztisztító telepek, valamint a  szennyezés 
csökkentési ütemtervvel rendelkező kibocsátók tevékenységét legalább kétéves rendszerességgel vizsgálhatja.”

 (2) A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § Az önellenőrző rendszer megbízhatónak minősül, ha
a) a kibocsátó az önellenőrzést a terv szerint folytatja,
b) az  e  rendelet szerint lefolytatott helyszíni ellenőrzés eredményei nem mutatnak számottevő eltérést a  közös 
mintavételezés során párhuzamosan végzett önellenőrzés eredményeivel, és a 2. melléklet 6. pont c) alpontjában 
foglalt kritériumoknak történő megfelelés nem állapítható meg, és
c) az  éves önellenőrzési adatszolgáltatás mérési eredményeit a  helyszíni ellenőrzés laboratóriumi eredményeivel 
összehasonlítva megállapítható, hogy a helyszíni ellenőrzés eredményei illeszkednek az önellenőrzési eredmények 
sorába.”

 (3) A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  kibocsátott szennyvíz mennyisége vagy minősége a  befogadóra hátrányosan megváltozott és 
az  ellenőrzésre jogosult újabb helyszíni ellenőrzést tartott, a  kibocsátó kérelmére 15 napon belül megismételt 
helyszíni ellenőrzés költségét a kibocsátó a 13. § (3) bekezdése szerint biztosítja.”

 (4) A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a rendkívüli szennyezés esetén az ellenőrzésre jogosult a szennyezést okozó kibocsátónál mintavételezéssel 
egybekötött helyszíni ellenőrzést tart, a  szennyvízminták laboratóriumi elemzését soron kívül el kell végezni, és 
az összesített eredményt tartalmazó tájékoztatót a rendkívüli szennyezés megszűnését követő 15 napon belül meg 
kell küldeni a kibocsátónak.”

 (5) A 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 11. § (2) bekezdésében az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot” 
szövegrész helyébe az „a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt” szöveg lép.

 (6) Hatályát veszti a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet
a) 3. § (3)–(6) bekezdése,
b) 4–6. §-a,
c) 15. § (1) bekezdése,
d) 16. § (1) bekezdése,
e) 17. § (5)–(7) bekezdése.

22. Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló  
47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet módosításáról szóló 45/2005. (X. 18.) BM rendelet hatályon kívül 
helyezése

22. §  Hatályát veszti az  atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) 
BM rendelet módosításáról szóló 45/2005. (X. 18.) BM rendelet.

23. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés 
miatti pótlására, javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályairól szóló  
48/2005. (X. 31.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

23. §  Hatályát veszti a  hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti 
pótlására, javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályairól szóló 48/2005. (X. 31.) BM rendelet.
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24. A XI. Belügyminisztérium költségvetési fejezet, 20. Nemzeti Sporthivatal cím 2005. évi 
költségvetési fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló szabályzatának kiadásáról szóló 
52/2005. (XI. 4.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

24. §  Hatályát veszti a XI. Belügyminisztérium költségvetési fejezet, 20. Nemzeti Sporthivatal cím 2005. évi költségvetési 
fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló szabályzatának kiadásáról szóló 52/2005. (XI. 4.) 
BM rendelet.

25. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés 
miatti pótlására, javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályairól szóló  
48/2005. (X. 31.) BM rendelet módosításáról szóló 5/2006. (XI. 17.) ÖTM rendelet hatályon kívül 
helyezése

25. §  Hatályát veszti a  hivatásos önkormányzati tűzoltóságok technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés miatti 
pótlására, javítására vonatkozó támogatás juttatásának részletes szabályairól szóló 48/2005. (X. 31.) BM rendelet 
módosításáról szóló 5/2006. (XI. 17.) ÖTM rendelet.

26. Az államháztartáson kívüli szervezetek támogatását szolgáló BM fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 34/2005. (VII. 18.) BM rendelet módosításáról szóló 
17/2006. (IV. 6.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

26. §  Hatályát veszti az  államháztartáson kívüli szervezetek támogatását szolgáló BM fejezeti kezelésű előirányzatok 
felhasználásának szabályairól szóló 34/2005. (VII. 18.) BM rendelet módosításáról szóló 17/2006. (IV. 6.) BM rendelet.

27. A belügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga 
szervezésére feljogosított intézményekről szóló 19/2006. (IV. 12.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

27. §  Hatályát veszti a  belügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga 
szervezésére feljogosított intézményekről szóló 19/2006. (IV. 12.) BM rendelet.

28. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása

28. § (1) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet [a továbbiakban: 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet] 6. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„6. § Az SzVMt. alapján kiállított igazolvány típusait a 2. és 3. melléklet határozza meg.”

 (2) A 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „a működési engedély” szövegrész helyébe az  „az SzVMt. 5.  § 

(1) bekezdésében meghatározott működési engedély (a továbbiakban: működési engedély)” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdés d) pontjában az „igazolvány” szövegrész helyébe az „az SzVMt. 5. § (1) bekezdés a) pontja 

vagy az SzVMt. 5/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolvány (a továbbiakban: igazolvány)” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet
a) 1–4. §-a,
b) 5. § (2) bekezdésében az „A díj megfizetését igazoló okiratot a kérelemhez mellékelni kell.” szövegrész,
c) 5. § (5) bekezdése,
d) 8. §-a.
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29. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának 
szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítása

29. § (1) A  megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet [a továbbiakban: 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet]
a) 2.  § (2)  bekezdésében az  „engedélyt csak a  4.  § (1)  bekezdésben felsorolt szervezetek igényelhetnek” 

szövegrész helyébe az „engedély csak a  4.  § (1) és (1a)  bekezdésében meghatározott szervezetek részére 
adható” szöveg,

b) 10.  § (2)  bekezdésében az „engedélyt” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg, az „igényelhet” szövegrész 
helyébe a „részére adható” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet

a) 5. §-a,
b) 7. § (6) bekezdése,
c) 10. § (3) bekezdése,
d) 11. § (2) bekezdése,
e) 12. § (2) és (5) bekezdése.

30. A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló  
13/2007. (V. 3.) ÖTM rendelet hatályon kívül helyezése

30. §  Hatályát veszti a  belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 13/2007. (V. 3.) ÖTM rendelet.

31. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásai támogatásának igénylési, folyósítási 
és elszámolási rendjéről szóló 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelet hatályon kívül helyezése

31. §  Hatályát veszti a  hivatásos önkormányzati tűzoltóságok egyes kiadásai támogatásának igénylési, folyósítási és 
elszámolási rendjéről szóló 36/2007. (XII. 6.) ÖTM rendelet.

32. A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi 
forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi 
ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 
68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása

32. §  Hatályát veszti a  katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a  nemzetközi forgalom 
számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint 
a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet
a) 2. §-át megelőző alcíme és 2. §-a,
b) 3. § (3)–(6) bekezdése,
c) 4. §-a,
d) 5. § (1)–(3) bekezdése.

33. Az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről szóló  
97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosítása

33. §  Hatályát veszti az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről szóló 97/2007. 
(XII. 23.) KvVM rendelet 9. §-a.

34. Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet módosítása

34. §  Hatályát veszti az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet
a) 5. § (10) bekezdése,
b) 12. § (3) bekezdése.
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35. A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló  
13/2008. (III. 26.) ÖTM rendelet hatályon kívül helyezése

35. §  Hatályát veszti a  belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 13/2008. (III. 26.) ÖTM rendelet.

36. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási 
és elszámolási rendjéről szóló 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet hatályon kívül helyezése

36. §  Hatályát veszti a  hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatásának igénylési, folyósítási és 
elszámolási rendjéről szóló 14/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet.

37. A kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javításával, valamint közösségi 
buszok beszerzésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 18/2008. (III. 28.) ÖTM rendelet hatályon kívül helyezése

37. §  Hatályát veszti a kistelepülési iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javításával, valamint közösségi buszok 
beszerzésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 18/2008. 
(III. 28.) ÖTM rendelet.

38. A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2007. évben egyes központi 
költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet 
végrehajtásának elszámolásáról szóló 1/2009. (I. 16.) PM–ÖM együttes rendelet hatályon kívül 
helyezése

38. §  Hatályát veszti helyi önkormányzatokat és a  többcélú kistérségi társulásokat 2007.  évben egyes központi 
költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 1/2007. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet végrehajtásának 
elszámolásáról szóló 1/2009. (I. 16.) PM–ÖM együttes rendelet.

39. A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2009. évben egyes központi 
költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 2/2009. (I. 30.) PM–ÖM együttes rendelet 
hatályon kívül helyezése

39. §  Hatályát veszti a  helyi önkormányzatokat és a  többcélú kistérségi társulásokat 2009.  évben egyes központi 
költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 2/2009. (I. 30.) PM–ÖM együttes rendelet.

40. A kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátását ösztönző támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 4/2009. (II. 4.) ÖM rendelet hatályon kívül helyezése

40. §  Hatályát veszti a  kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátását ösztönző támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 4/2009. (II. 4.) ÖM rendelet.

41. A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok 
beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet 
hatályon kívül helyezése

41. §  Hatályát veszti a  bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok 
beszerzése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendelet.
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42. Az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az elismerésben részesíthetők 
köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet 
hatályon kívül helyezése

42. §  Hatályát veszti az  önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az  elismerésben részesíthetők 
köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet.

43. A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról 
szóló 15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet hatályon kívül helyezése

43. §  Hatályát veszti a  helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatásáról szóló 
15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet.

44. Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól szóló  
52/2009. (IX. 30.) IRM rendelet hatályon kívül helyezése

44. §  Hatályát veszti az  ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályairól szóló 52/2009. 
(IX. 30.) IRM rendelet.

45. A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint 
a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet módosítása

45. § (1) A kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a  járművek elszállítására, valamint a  felmerült költségekre 
vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet [a  továbbiakban: 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet] 12.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jármű elszállításának megkezdése előtt arról felvételt, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni.”

 (2) Hatályát veszti az 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet
a) 13. § (4) és (5) bekezdése,
b) 14. § (2) bekezdése,
c) 15. §-a.

46. A bölcsődék és a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint 
közösségi buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet hatályon kívül helyezése

46. §  Hatályát veszti a  bölcsődék és a  közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi 
buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről szóló 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet.

47. A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2008. évben egyes központi 
költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet 
végrehajtásának elszámolásáról szóló 2/2010. (I. 15.) PM–ÖM együttes rendelet hatályon kívül 
helyezése

47. §  Hatályát veszti a  helyi önkormányzatokat és a  többcélú kistérségi társulásokat 2008.  évben egyes központi 
költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 2/2008. (I. 30.) PM–ÖTM együttes rendelet végrehajtásának 
elszámolásáról szóló 2/2010. (I. 15.) PM–ÖM együttes rendelet.

48. A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló  
5/2010. (I. 28.) ÖM rendelet hatályon kívül helyezése

48. §  Hatályát veszti a  belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (I. 28.) ÖM rendelet.



39532 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 232. szám 

49. A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2010. évben egyes központi 
költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 6/2010. (I. 28.) PM–ÖM együttes rendelet 
hatályon kívül helyezése

49. §  Hatályát veszti a  helyi önkormányzatokat és a  többcélú kistérségi társulásokat 2010.  évben egyes központi 
költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 6/2010. (I. 28.) PM–ÖM együttes rendelet.

50. A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) 
BM rendelet módosításáról szóló 7/2010. (XII. 22.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

50. §  Hatályát veszti a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet 
módosításáról szóló 7/2010. (XII. 22.) BM rendelet.

51. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az igazságügyi és rendészeti 
miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV. 17.) 
IRM rendelet módosításáról szóló 11/2010. (XII. 22.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

51. §  Hatályát veszti a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek az  igazságügyi és rendészeti 
miniszter ágazati irányítása alá tartozó szerveknél történő végrehajtásáról szóló 10/2009. (IV. 17.) IRM rendelet 
módosításáról szóló 11/2010. (XII. 22.) BM rendelet.

52. Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatásáról szóló 17/2010. (V. 13.) ÖM rendelet hatályon kívül 
helyezése

52. §  Hatályát veszti az üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatásáról szóló 17/2010. (V. 13.) ÖM rendelet.

53. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. 
(V. 31.) IRM rendelet és az egyes miniszteri rendeleteknek az egyes migrációs tárgyú törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi CXXXV. törvény végrehajtásához szükséges 
módosításáról szóló BM rendeletről szóló 12/2010. (XII. 23.) BM rendelet, valamint a Katasztrófa 
elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) BM rendelet módosításáról szóló 
1/2011. (II. 18.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

53. §  Hatályát veszti a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet és 
az egyes miniszteri rendeleteknek az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
2010.  évi CXXXV.  törvény végrehajtásához szükséges módosításáról szóló BM rendeletről szóló 12/2010. (XII. 23.) 
BM rendelet, valamint a  Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 5/2010. (XII. 3.) BM rendelet 
módosításáról szóló 1/2011. (II. 18.) BM rendelet.

54. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról szóló 
4/2011. (III. 1.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

54. §  Hatályát veszti az  önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011.  évi támogatásáról szóló 
4/2011. (III. 1.) BM rendelet.

55. Az „A Köz Szolgálatáért érdemjel”, a „Szemere Bertalan érdemjel”, a „Szent György érdemjel”,  
a „Szent László érdemjel”, a „Szent Flórián érdemjel” kitüntető cím alapításáról szóló  
6/2001. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról szóló 6/2011. (III. 4.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

55. §  Hatályát veszti az  „A Köz Szolgálatáért érdemjel”, a  „Szemere Bertalan érdemjel”, a  „Szent György érdemjel”, 
a „Szent László érdemjel”, a „Szent Flórián érdemjel” kitüntető cím alapításáról szóló 6/2001. (IV. 13.) BM rendelet 
módosításáról szóló 6/2011. (III. 4.) BM rendelet.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 232. szám 39533

56. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított 
előirányzatból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló  
7/2011. (III. 9.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

56. §  Hatályát veszti az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból 
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 7/2011. (III. 9.) BM rendelet.

57. Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 
módosításáról szóló 9/2011. (II. 15.) VM rendelet hatályon kívül helyezése

57. §  Hatályát veszti az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi 
csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról szóló 9/2011. 
(II. 15.) VM rendelet.

58. A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról szóló  
16/2011. (V. 2.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

58. §  Hatályát veszti a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelet.

59. A határvízen történő közlekedés engedélyezéséről szóló 18/2011. (VI. 1.) BM rendelet hatályon 
kívül helyezése

59. §  Hatályát veszti a határvízen történő közlekedés engedélyezéséről szóló 18/2011. (VI. 1.) BM rendelet.

60. A tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, 
a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről 
szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet módosításáról szóló 20/2011. (VII. 5.) BM rendelet hatályon kívül 
helyezése

60. §  Hatályát veszti a  tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a  Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, 
a  működési területről, valamint a  tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 32/2009. 
(XI. 30.) ÖM rendelet módosításáról szóló 20/2011. (VII. 5.) BM rendelet.

61. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának 
szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról és a közúti közlekedési igazgatási 
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) 
BM rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet 
hatályon kívül helyezése

61. §  Hatályát veszti a  megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának 
szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról és a  közúti közlekedési igazgatási feladatokról, 
a  közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet egyes 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 22/2011. (VII. 19.) BM rendelet.

62. A „Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás” előirányzat felhasználásáról szóló 
28/2011. (IV. 12.) VM rendelet hatályon kívül helyezése

62. §  Hatályát veszti a „Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás” előirányzat felhasználásáról szóló 28/2011. 
(IV. 12.) VM rendelet.



39534 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 232. szám 

63. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet módosításáról szóló  
34/2011. (X. 7.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

63. §  Hatályát veszti az  igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet módosításáról szóló 34/2011. (X. 7.) 
BM rendelet.

64. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati 
irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet 
módosítása

64. §  Hatályát veszti a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  belügyminiszter ágazati 
irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 37/2011. (X. 28.) BM rendelet
a) 1. § g) pontja,
b) 5. § (2) bekezdése,
c) 5. § (4) bekezdése,
d) 5. § (6) bekezdése,
e) 8/A. §-a,
f ) 3. melléklete.

65. A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek 
módosításáról szóló 38/2011. (V. 18.) VM rendelet hatályon kívül helyezése

65. §  Hatályát veszti a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes rendeletek módosításáról 
szóló 38/2011. (V. 18.) VM rendelet.

66. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, 
irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, 
a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok 
átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról szóló 
41/2011. (XI. 25.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

66. §  Hatályát veszti a  büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, 
irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező 
foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az  ellentételezés 
rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet módosításáról szóló 41/2011. (XI. 25.) BM rendelet.

67. A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet módosítása

67. §  Hatályát veszti a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet
a) 10. § (2) bekezdése,
b) 6. és 6/A. alcíme,
c) 1. melléklete.

68. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi 
szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet módosítása

68. § (1) A  tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a  tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő 
oktatásszervezésről és a  tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 
[a továbbiakban: 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet]
a) 9.  § (4)  bekezdésében az „az érvénytelen bizonyítvány” szövegrész helyébe az „a külön jogszabály szerint 

érvénytelennek minősülő bizonyítvány” szöveg,
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b) 9.  § (5)  bekezdésében az  „(1)  bekezdés a)  pontja alapján” szövegrész helyébe az  „oktatásra vagy 
a szakvizsgáztatásra vonatkozó előírások súlyos megsértése miatt” szöveg,

c) 9. § (5) bekezdésében az „az érvénytelen bizonyítványt” szövegrészek helyébe az „a külön jogszabály alapján 
érvénytelennek minősülő bizonyítványt” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

a) 8.  § (3)  bekezdésében az  „ , amelyet az  ellenőrző tűzvédelmi hatóságnak, a  szakvizsga bizonyítványok 
másolataival együtt – a hatósági ellenőrzés során – köteles bemutatni” szövegrész,

b) 8.  § (5)  bekezdésében a „ , melyet a  tűzvédelmi hatóság felhívására köteles bemutatni, meglétét igazolni” 
szövegrész,

c) 8. § (6) bekezdésben a „ , melyeket a tűzvédelmi hatóság felhívására köteles bemutatni, meglétüket igazolni” 
szövegrész,

d) 9. § (1)–(3) és (6) bekezdése.

69. A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet módosítása

69. §  Hatályát veszti a tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet
a) 7. §-a,
b) 8. § (3) bekezdése,
c) 15/A. §-a.

70. A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának 
részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

70. §  Hatályát veszti a  bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának 
részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet
a) 1. § (5) bekezdése,
b) 2.  § (1)  bekezdésében az  „Ebben az  esetben a  tűzvédelmi hatóság az  adatváltozás bejelentést átteszi 

az  illetékes tűzvédelmi hatóságnak és a  szolgáltatót nyilvántartásából törli. A  székhely vagy lakcím szerint 
illetékes tűzvédelmi hatóság a szolgáltatót új számon nyilvántartásba veszi.” szövegrész,

c) 2. § (2) bekezdése,
d) 2. § (3) bekezdésében a „jogerősen” szövegrész,
e) 4. § (6) bekezdése,
f ) 12. §-a,
g) 14. §-a,
h) 16. §-a.

71. A Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) 
IRM rendelet módosításáról szóló 52/2011. (XII. 21.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

71. §  Hatályát veszti a  Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 3/2008. (I. 16.) 
IRM rendelet módosításáról szóló 52/2011. (XII. 21.) BM rendelet.

72. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosításáról szóló 
55/2011. (XII. 21.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

72. §  Hatályát veszti a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII.  törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosításáról szóló 55/2011. (XII. 21.) 
BM rendelet.
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73. A hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásáról szóló  
58/2011. (XII. 23.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

73. §  Hatályát veszti a hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatásáról szóló 58/2011. (XII. 23.) BM rendelet.

74. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló 59/2011. (XII. 23.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

74. §  Hatályát veszti a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
59/2011. (XII. 23.) BM rendelet.

75. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint 
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 
módosítása

75. §  Hatályát veszti a  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint 
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 30. és 31. §-a.

76. Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai 
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet, valamint 
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai 
és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról szóló 
1/2012. (I. 3.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

76. §  Hatályát veszti az  igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és 
vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet, valamint az  önkormányzati és 
területfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról 
szóló 25/2008. (IV. 29.) ÖTM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (I. 3.) BM rendelet.

77. A megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012. (III. 1.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

77. §  Hatályát veszti a  megyei önkormányzati tartalékról, és az  önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatásáról szóló 3/2012. (III. 1.) BM rendelet.

78. A szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 
formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés 
rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított 
hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

78. §  Hatályát veszti a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, 
módjáról és rendjéről, a  szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az  egyes 
szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási 
rendjéről szóló 21/2012. (IV. 13.) BM rendelet
a) 21. § (2) és (4) bekezdése,
b) 13. alcíme.

79. Az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról szóló 
29/2012. (VI. 8.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

79. §  Hatályát veszti az  egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról szóló 
29/2012. (VI. 8.) BM rendelet.
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80. Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló  
47/2012. (X. 4.) BM rendelet módosítása

80. § (1) Az  atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/2012. (X. 4.) BM rendelet 
[a továbbiakban: 47/2012. (X. 4.) BM rendelet]
a) 1.  § (1)  bekezdésében az  „az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai 

uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az  Országos Atomenergia 
Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a  kiszabható bírság mértékéről, 
valamint az  Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.1.) 1. mellékletében az” szövegrész helyébe az „az Országos Atomenergia 
Hivatal hatósági eljárásaiban szakhatóságként közreműködő” szöveg,

b) 5.  §-ában az  „a Kr.2. 1.  melléklet” szövegrész helyébe az  „az atomenergia alkalmazása körében a  fizikai 
védelemről és a  kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX.  19.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.2.) 1. melléklet” szöveg

lép.
 (2) Hatályát veszti a 47/2012. (X. 4.) BM rendelet 2. alcíme.

81. A polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 53/2012. (X. 26.) BM rendelet módosítása

81. §  Hatályát veszti a  polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól szóló 53/2012. (X. 26.) BM rendelet 2. melléklete szerinti táblázat 1. sora.

82. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és 
megfizetésének szabályairól szóló 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet módosítása

82. §  Hatályát veszti a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 
hatálya alá tartozó értesítési szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének 
szabályairól szóló 55/2012. (XII. 28.) KIM rendelet 3. § (6) bekezdése.

83. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

83. §  Hatályát veszti a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
59/2012. (XI. 28.) BM rendelet.

84. A rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati jelvényének 
kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása

84. §  A rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a  szolgálati jelvényének kiadásához 
kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet 1. § (4) bekezdésében az „átutaláson 
kívül fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel is” szövegrész helyébe az „átutalással” szöveg lép.

85. Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

85. §  Hatályát veszti az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet.
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86. A helyi önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) BM rendelet hatályon kívül 
helyezése

86. §  Hatályát veszti a  helyi önkormányzatok és az  önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló 19/2013. (V. 22.) BM rendelet.

87. A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló  
22/2013. (VI. 11.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

87. §  Hatályát veszti a  szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013. (VI. 11.) 
BM rendelet.

88. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége 
ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet módosítása

88. §  Hatályát veszti az  Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége 
ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet
a) 27. §-át megelőzően az „[az Mvt. 81. §-ához]” szövegrész,
b) 27. és 28. §-a.

89. A megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet hatályon kívül 
helyezése

89. §  Hatályát veszti a  megyei önkormányzati tartalékról és a  helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet.

90. A 2013. évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának 
támogatásáról szóló 41/2013. (VIII. 7.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

90. §  Hatályát veszti a  2013.  évi átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának 
támogatásáról szóló 41/2013. (VIII. 7.) BM rendelet.

91. A világörökségi területen működő egyes vendéglátó üzletek nyitva tartásának engedélyezésével 
összefüggő szakhatósági közreműködés szabályairól szóló 47/2013. (VIII. 21.) BM rendelet hatályon 
kívül helyezése

91. §  Hatályát veszti a  világörökségi területen működő egyes vendéglátó üzletek nyitva tartásának engedélyezésével 
összefüggő szakhatósági közreműködés szabályairól szóló 47/2013. (VIII. 21.) BM rendelet.

92. „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

92. §  Hatályát veszti az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 50/2013. (VIII. 27.) BM rendelet.

93. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

93. §  Hatályát veszti a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 
57/2013. (X. 4.) BM rendelet.
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94. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és 
egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 
1/2014. (I. 10.) BM rendelet módosítása

94. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési 
feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 10.) BM rendelet 5. és 6. §-a 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5.  § A  rendvédelemi szervek vonatkozásában helyszíni ellenőrzésre jogosultak a  rendvédelmi tisztiorvosok, 
a közegészségügyi-járványügyi főfelügyelők és a közegészségügyi-járványügyi felügyelők.
6. § Az ellenőrzött rendvédelmi szerv vezetője a rendvédelmi tisztiorvos által meghatározottak szerint az ellenőrzés 
során feltárt hiányosságok megszüntetésére haladéktalanul intézkedik.”

95. Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

95. §  Hatályát veszti az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet.

96. A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati 
támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

96. §  Hatályát veszti a  megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a  rendkívüli önkormányzati 
támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet.

97. A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás 
ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014. (I. 31.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

97. §  Hatályát veszti a  lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az  egészséges ivóvízzel való ellátás 
ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014. (I. 31.) BM rendelet.

98. Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról 
szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

98. §  Hatályát veszti az  adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról 
szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet.

99. A szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló  
12/2014. (II. 21.) BM rendelet módosítása

99. §  Hatályát veszti a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló 12/2014. (II. 21.) 
BM rendelet 7. §-a.

100. Az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatásáról szóló  
18/2014. (III. 4.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

100. §  Hatályát veszti az  átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatásáról szóló 18/2014. (III. 4.) 
BM rendelet.

101. Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának 
részletes szabályairól szóló 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

101. §  Hatályát veszti az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozat támogatása felhasználásának részletes 
szabályairól szóló 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet.
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102. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosítása

102. §  Hatályát veszti az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
a) 3. §-a,
b) 286. § (2) bekezdése.

103. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-
végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, 
valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának 
munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. (XII. 15.) BM rendelet módosítása

103. §  Hatályát veszti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási 
szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a  fogvatartottak 
büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről szóló 63/2014. 
(XII. 15.) BM rendelet
a) 15. § (2) bekezdésében az „a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát,” szövegrész,
b) 15.  § (2)  bekezdésében az „A vizsgálat során a  megbetegedés és az  expozíció okainak feltárása érdekében 

más hatóság, illetve intézmény is megkereshető.” szövegrész,
c) 19. §-a.

104. A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló  
69/2014. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

104. §  A védelmi ellenőrzést végző személyek képzésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 69/2014. (XII. 18.) 
BM rendelet
a) 4. § (5) bekezdésében a „felügyeletét” szövegrészek helyébe a „hatósági ellenőrzését” szöveg,
b) 8. § (4) bekezdésében a „felügyeleti tevékenysége” szövegrész helyébe a „hatósági ellenőrzési tevékenysége” 

szöveg,
c) 1.  melléklet I.3.  pontjában a „felügyelt” szövegrész helyébe a „hatósági ellenőrzés körébe tartozó” szöveg, 

a  „felügyeletet ellátó” szövegrész helyébe a  „hatósági ellenőrzést végrehajtó” szöveg, a  „felügyeletük alá” 
szövegrész helyébe a „hatósági ellenőrzés körébe” szöveg,

d) 1. melléklet IV.5. pontjában a „felügyelt” szövegrész helyébe az „a hatósági ellenőrzés körébe tartozó” szöveg, 
a „felügyeleti tevékenység” szövegrész helyébe a „hatósági ellenőrzési tevékenység” szöveg,

e) 2. mellékletében a „Felügyeleti személy” szövegrész helyébe a „Felügyeletet ellátó személy” szöveg
lép.

105. Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok 
tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.) BM rendelet módosítása

105. §  Hatályát veszti az  atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a  hatóságok 
tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.) BM rendelet
a) 3. § (5) és (6) bekezdése,
b) 3. alcíme.

106. Az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek 
hatósági nyilvántartásba vételének rendjéről szóló 42/2015. (VII. 15.) BM rendelet hatályon kívül 
helyezése

106. §  Hatályát veszti az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági 
nyilvántartásba vételének rendjéről szóló 42/2015. (VII. 15.) BM rendelet.
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107. A beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének 
és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló  
73/2015. (XII. 21.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

107. §  Hatályát veszti a  beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és 
megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 73/2015. (XII. 21.) 
BM rendelet.

108. A Modern Városok Program támogatása központi kezelésű előirányzat kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 82/2015. (XII. 23.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

108. §  Hatályát veszti a Modern Városok Program támogatása központi kezelésű előirányzat kezeléséről és felhasználásáról 
szóló 82/2015. (XII. 23.) BM rendelet.

109. A törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján kiállítandó közokirat kiadásáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 5/2016. (II. 10.) BM rendelet módosítása

109. §  Hatályát veszti a  törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés alapján kiállítandó közokirat kiadásáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 5/2016. (II. 10.) BM rendelet
a) 1. § (4) bekezdése,
b) 2. és 3. §-ában az „és (4)” szövegrész.

110. Az egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
15/2016. (V. 11.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

110. §  Hatályát veszti az  egyes lakhatási támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2016. 
(V. 11.) BM rendelet.

111. A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló  
21/2016. (VI. 9.) BM rendelet módosítása

111. § (1) A  kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 
[a  továbbiakban: 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet] 7.  § (9)  bekezdésében a  „Korm. rendelet” szövegrész helyébe 
a „kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet” szöveg 
lép.

 (2) Hatályát veszti a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdésben a „Ha a  kéményseprő-ipari szolgáltató tevékenységét a  személyi feltételek hiányában 

– a  8.  §-ban meghatározott határidőkben – nem látja el, a  tűzvédelmi hatóság a  kéményseprő-ipari 
tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint eltilthatja a kéményseprő-ipari tevékenység 
gyakorlásától.” szövegrész,

b) 5. § (3) bekezdése,
c) 8. § (5) és (7) bekezdése,
d) 10. § (7) bekezdése,
e) 13. § (7) bekezdésben az „ , és azt az ellenőrző hatóságoknak felhívásra bemutatja” szövegrész.

112. A bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás 
nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről szóló 26/2016. (VI. 30.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

112. §  Hatályát veszti a  bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a  bizalmi szolgáltatás nyújtásával 
kapcsolatos bejelentésekről szóló 26/2016. (VI. 30.) BM rendelet.
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113. A minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök 
megfelelőségét tanúsító szervezetekről és a kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló  
41/2016. (X. 13.) BM rendelet módosítása

113. § (1) A minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító 
szervezetekről és a  kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló 41/2016. (X. 13.) BM rendelet [a  továbbiakban: 
41/2016. (X. 13.) BM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kijelölő hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja
a) a létesítő okiratot,
b) a kérelmező minőségirányítási kézikönyve tartalmát vagy ennek a kijelölés szakterületéhez kapcsolódó részét,
c) a  nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismerések elérhetőségét, azonosítóját, vagy ha az  elismerés 
nyilvános forrásból nem elérhető, akkor annak hiteles másolatát,
d) a felelősségbiztosítási szerződés megkötését,
e) a kérelmező általános szerződési feltételeit,
f ) a tanúsítási tevékenységre vonatkozó eljárási szabályzatot,
g) a  tanúsítási tevékenységet végző alkalmazottak és a  kérelmező által igénybe vett közreműködők szakmai 
képzettségét.”

 (2) A 41/2016. (X. 13.) BM rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  kijelölő hatóság a  kijelölés során kérheti a  kijelölési bizottság (a  továbbiakban: bizottság) javaslatát. 
A bizottság javaslata nem köti a kijelölő hatóságot. A bizottság a kijelölő hatóság megkeresésétől számított 8 napon 
belül közli a javaslatát.”

 (3) Hatályát veszti a 41/2016. (X. 13.) BM rendelet
a) 8. § (1) bekezdése,
b) 1. melléklet 4. pontja.

114. Záró rendelkezések

114. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 104. § e) pontja 2018. január 2-án lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 37/2017. (XII. 29.) EMMI rendelete
a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet 
módosításáról

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47.  § 
(2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. §  A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet 
2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 232. szám 39543

1. melléklet a 37/2017. (XII. 29.) EMMI rendelethez
„2. melléklet az 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelethez

 1. Kiemelt minősítésű színházművészeti szervezet:
1.1. Önkormányzati fenntartású kiemelt szervezet:

 1.1.1. Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (Dunaújváros)
 1.1.2. Békéscsabai Jókai Színház (Békéscsaba)
 1.1.3. Békéscsabai Napsugár Bábszínház (Békéscsaba)
 1.1.4. Budaörsi Latinovits Színház (Budaörs)
 1.1.5. Budapest Bábszínház Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)
 1.1.6. Ciróka Bábszínház (Kecskemét)
 1.1.7. Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (Kaposvár)
 1.1.8. Gárdonyi Géza Színház (Eger)
 1.1.9. Griff Bábszínház (Zalaegerszeg)
1.1.10. Harlekin Bábszínház (Eger)
1.1.11. Hevesi Sándor Színház (Zalaegerszeg)
1.1.12. József Attila Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.13. Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény (Veszprém)
1.1.14. Katona József Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.15. Katona József Színház (Kecskemét)
1.1.16. Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.17. Kövér Béla Bábszínház (Szeged)
1.1.18. Madách Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.19. Mesebolt Bábszínház (Szombathely)
1.1.20. Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. (Miskolc)
1.1.21. Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. (Nyíregyháza)
1.1.22. Örkény István Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.23. Pécsi Harmadik Színház Nonprofit Kft. (Pécs)
1.1.24. Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft – Petőfi Színház. (Sopron)
1.1.25. Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.26. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. (Szolnok)
1.1.27. Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari Színház, Népház (Tatabánya)
1.1.28. Thália Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.29. Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.30. Új Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.31. Vaskakas Bábszínház (Győr)
1.1.32. Veszprémi Petőfi Színház (Veszprém)
1.1.33. Vígszínház Nonprofit Kft. (Budapest)
1.1.34. Vojtina Bábszínház (Debrecen)
1.1.35. Vörösmarty Színház (Székesfehérvár)
1.1.36. Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. (Szombathely)

1.2. Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött kiemelt szervezet:
1.2.1. Bethlen Téri Színház Nonprofit Kft. (Budapest)
1.2.2. Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. (Pécs)
1.2.3. Budapest Art Center Szolgáltató Nonprofit Kft. (Budapest)
1.2.4. Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. (Budapest)
1.2.5. Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. (Budapest)
1.2.6. Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)

 2. Kiemelt minősítésű táncművészeti szervezet:
2.1. Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött kiemelt szervezet:

2.1.1. Bozsik Yvette Alapítvány (Budapest)
2.1.2. Budapest Táncszínházért Alapítvány (Budapest)
2.1.3. Előadó- és Alkotóművészetért Alapítvány (Balatonföldvár Önkormányzata)
2.1.4. Közép-Európa Táncszínház Egyesület (Budapest)
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2.1.5. Univers’Art Művészeti Egyesület (Törökbálint Város Önkormányzata)
 3. Kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezet:

3.1. Önkormányzati fenntartású kiemelt szervezet:
3.1.1. Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. (Budapest)
3.1.2. Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. (Budapest)
3.1.3. Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. (Szolnok)
3.1.4. Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus (Szolnok)
3.1.5. Zuglói Filharmónia Nonprofit Kft. (Budapest)

3.2. Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött kiemelt szervezet:
3.2.1. Budapesti Vonósok Alapítványa (Budapest)
3.2.2. MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványa (Budapest)
3.2.3. Mendelssohn Kamarazenekar Közhasznú Egyesület (Veszprém)”

Az emberi erőforrások minisztere 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az országos gyógyintézetekkel és az országos  
társ-gyógyintézetekkel kapcsolatos módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az  1.  melléklet tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont 
ga)  alpontjában és (3)  bekezdés r)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28.  § 
(2)  bekezdésében és az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés i)  pont ia)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az  átvételhez 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 12.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek 
karbantartásának jogi szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet módosítása

1. §  Az egészségügyi ellátásban használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek karbantartásának jogi 
szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) NM rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában az „országos intézettel” szövegrész 
helyébe az „országos gyógyintézettel és országos társ-gyógyintézettel” szöveg lép.
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2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

2. § (1) Az  egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 60/2003. ESZCSM rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pont cc) és cd) alpontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(Az egészségügyi szolgáltató
a fekvőbeteg-szakellátás körében)
„cc) a  népegészségügyi szempontból kiemelkedő jelentőségű szakmacsoportokon belül speciális, magas szintű 
szakmai tudás rendelkezésre állása, és az  ahhoz kapcsolódó gyógyító, módszertani, epidemiológiai, szervezési, 
kutatási és oktatási tevékenység gyakorlása esetén az országos gyógyintézet,
cd) ha az  egészségügyi szolgáltató a  cc)  alpont szerinti tevékenységeket részleges formában, az  adott 
szakmacsoport országos gyógyintézetével együttműködve gyakorolja, az országos társ-gyógyintézet,”
(elnevezés használatára jogosult;)

 (2) A 60/2003. ESZCSM rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja a következő ce) alponttal egészül ki:
(Az egészségügyi szolgáltató
a fekvőbeteg-szakellátás körében)
„ce) ha azt az orvostudományi vagy egészségtudományi képzést folytató egyetem részeként látja el, a klinika”
(elnevezés használatára jogosult;)

 (3) A 60/2003. ESZCSM rendelet 5. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdés c) pont cc) és cd) alpontja alapján működő, állami fenntartásban és tulajdonban álló országos 
gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek körét az 5. melléklet határozza meg.”

3. §  A 60/2003. ESZCSM rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

4. §  A 60/2003. ESZCSM rendelet
a) 1. melléklet 1. A fekvőbeteg-ellátás minimum kapacitása részében az „országos intézet” szövegrész helyébe 

az „országos gyógyintézet és országos társ-gyógyintézet” szöveg,
b) 2.  melléklet Orvosi laboratóriumi diagnosztika, HLA részében az  „országos intézet” szövegrész helyébe 

az „országos gyógyintézet, országos társ-gyógyintézet” szöveg,
c) 2.  melléklet NUKLEÁRIS MEDICINA részében az  „országos intézetek” szövegrész helyébe az  „országos 

gyógyintézetek, illetve országos társ-gyógyintézetek” szöveg,
d) 2.  melléklet PSZICHIÁTRIA részében az  „országos intézet” szövegrész helyébe az  „országos gyógyintézet” 

szöveg
lép.

3. Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló  
47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet módosítása

5. §  Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) 
ESZCSM rendelet 19. § (2) bekezdésében az „országos intézetek” szövegrész helyébe az „országos gyógyintézetek és 
országos társ-gyógyintézetek” szöveg lép.

4. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosítása

6. §  Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet
a) 5.  § (3)  bekezdésében az „országos intézetének” szövegrész helyébe az „országos gyógyintézetének vagy 

országos társ-gyógyintézetének” szöveg,
b) 6.  § (3)  bekezdésében az „országos intézetek” szövegrész helyébe az „országos gyógyintézetek, országos 

társ-gyógyintézetek” szöveg
lép.
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5. A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi 
szakirányú szakmai továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosítása

7. §  A szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai 
továbbképzéséről szóló 23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet 2.  melléklet 6. rész 1.2. b)  pontjában az  „országos 
intézetben” szövegrész helyébe az „országos gyógyintézetben, országos társ-gyógyintézetben” szöveg lép.

6. Az állam tulajdonában lévő és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó 
egészségügyi szolgáltatók tekintetében fenntartói joggal rendelkező államigazgatási szerv 
kijelöléséről szóló 31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet módosítása

8. §  Az állam tulajdonában lévő és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók 
tekintetében fenntartói joggal rendelkező államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 31/2012. (IV. 27.) NEFMI rendelet 
a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § Az 1. § nem alkalmazható az Országos Sportegészségügyi Intézet tekintetében.”

7. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, 
valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló  
43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet módosítása

9. §  Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes 
egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet 1. mellékletében 
foglalt táblázat C:1 mezőjében az  „országos intézet” szövegrész helyébe az  „országos gyógyintézet, országos 
társ-gyógyintézet” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések

10. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelethez
„5. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelethez

Az állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek és országos társ-gyógyintézetek köre

A. Az állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek:

1. Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

2. Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

3. Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet

4. Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

5. Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

6. Országos Klinikai Idegtudományi Intézet

7. Országos Korányi Pulmonológiai Intézet

8. Országos Onkológiai Intézet

9. Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

10. Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

11. Országos Sportegészségügyi Intézet
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B. Az állami fenntartásban működő országos társ-gyógyintézetek:

1. Mátrai Gyógyintézet

2. Állami Szívkórház Balatonfüred

3. Parádfürdői Állami Kórház
”

Az emberi erőforrások minisztere 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelete
a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint 
a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási 
díjról

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (6) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 100. § (6) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48.  § 9.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 
miniszterrel egyetértésben –,
az 5.  § tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével 
összefüggő igazgatási szolgáltatási díj

1. § (1) A  kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának a  kulturális szakemberek szakmai 
továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vétele iránti 
eljárásában az igazgatási szolgáltatási díj összege – szakmai továbbképzési programonként –
a) 104 000 forint, ha a képzési idő összóraszáma legalább 30 óra, de nem haladja meg a 60 órát,
b) 115 000 forint, ha a képzési idő összóraszáma meghaladja a 60 órát, de nem haladja meg a 90 órát,
c) 132 000 forint, ha a képzési idő összóraszáma meghaladja a 90 órát, de nem haladja meg a 120 órát,
d) 144 000 forint, ha a képzési idő összóraszáma meghaladja a 120 órát.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Magyar Államkincstárnál 
vezetett 10032000-01425190-00000000 számú számlájára kell átutalással megfizetni.

 (3) A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj nem igényelhető vissza.
 (4) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium bevétele, 

amely a nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.

2. A népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási 
szolgáltatási díj

2. § (1) A  népművészeti és népi iparművészeti alkotások tekintetében a  hagyományőrzéssel és a  néphagyomány 
gondozásával kapcsolatos állami szerv kijelöléséről, valamint a  népi iparművészeti és a  népművészeti alkotások 
minősítéséről szóló kormányrendelet szerinti minősítési eljárásban az  igazgatási szolgáltatási díj összege 
–  a  népi előadó-művészeti alkotások kivételével – alkotásonként vagy tárgycsoportot, tárgyegyüttest alkotó 
hagyományos tárgyalkotó népművészeti alkotások és népi iparművészeti alkotások esetén tárgycsoportonként, 
tárgyegyüttesenként 1500 forint.
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 (2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat postai úton vagy átutalással a Hagyományok Háza 10032000-
01739716-00000000 számú számlájára kell befizetni.

 (3) A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj nem igényelhető vissza.
 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díj a  Hagyományok Háza bevétele, amely a  minősítési eljárással 

kapcsolatos feladatok ellátására használható fel.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 4. § 2018. február 1-jén lép hatályba.

4. §  A 2.  § (1)  bekezdésében az „– a  népi előadó-művészeti alkotások kivételével – alkotásonként” szövegrész helyébe 
az „alkotásonként” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti
a) az  egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről 

szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet,
b) a  népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet, 

valamint
c) a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről 

szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

A földművelésügyi miniszter 70/2017. (XII. 29.) FM rendelete
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével összefüggésben 
egyes környezetvédelmi, hal- és vadgazdálkodási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 28. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 30. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 21. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvény 100.  § 
(1) bekezdés c) pont 6., 11., 17. és 20–21. alpontjában,
az 5. alcím tekintetében a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 17. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 3. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (8b)  bekezdés 
a) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (15)  bekezdés 
c) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (8)  bekezdés 
g) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvény 100.  § 
(1) bekezdés c) pont 9. alpontjában,
a 11. alcím tekintetében a  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013.  évi CII.  törvény 72.  § (1)  bekezdés 11. és 
34. pontjában,
a 12. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110.  § (15)  bekezdés 
c) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a  hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény 88.  § (2)  bekezdés 4.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
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az 1–3. és 5. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
9. pontjában,
a 4. és 10. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
65. § 11. pontjában,
a 6–9. és 12–13. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
8. pontjában,
a 11. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, – a  7. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 31.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben  – 
a következőket rendelem el:

1. A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet 
módosítása

1. § (1) A  védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet [a  továbbiakban: 
13/1997. (V. 28.) KTM rendelet]
a) 8. § (1) bekezdésében a „jogerős” szövegrészek helyébe a „végleges” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,
c) 1. számú melléklet 1. pont c) és 2. pont c) alpontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „hatósági”,
b) 1. § (3) bekezdésében az „és hitelesen”
szövegrész.

2. Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló  
19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet módosítása

2. §  Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 19/1997. (VII. 4.) KTM rendelet
a) 2. §-ában a „jogerőre emelkedésével – fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozat esetében annak 

közlésével –” szövegrész helyébe a  „véglegessé válásával – a  határozat azonnali végrehajthatóságának 
kimondása esetén annak közlésével –” szöveg,

b) 7. § (5) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé 
válásától” szöveg

lép.

3. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, 
valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet módosítása

3. § (1) A  barlangok nyilvántartásáról, a  barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a  barlangok 
kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet [a  továbbiakban: 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet] 1.  §-át megelőző 
alcímének címe helyébe a következő cím lép:
„Az Országos Barlangnyilvántartásból történő adatszolgáltatásokkal kapcsolatos fizetési 
kötelezettségek”

 (2) A  13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 9.  § (1)  bekezdésében a  „Nyilvántartásból” szövegrész helyébe a  „Tvt. 49.  § 
(2) bekezdésében meghatározott nyilvántartásból (a továbbiakban: Nyilvántartás)” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 1–8. §-a és 1. számú melléklete.

4. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet]
a) 7/E. § (1) bekezdésében a „jogerő” szövegrész helyébe a „véglegesség” szöveg,
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b) 54. § (1) bekezdésében a „jogerősen” szövegrész helyébe a „véglegesen” szöveg,
c) 79.  § (2)  bekezdésében az  „a 18. számú melléklet II. részében foglaltak szerinti kiviteli engedélyét kell 

bemutatni” szövegrész helyébe az „engedélye szükséges” szöveg,
d) 3. számú melléklet I. rész 2.4.3. pontjában a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet
a) 17. § első mondata,
b) 20/D. §-a,
c) 20/E. § (2) bekezdés első mondata,
d) 21. § (1) bekezdése,
e) 27. § (2) bekezdés második mondata,
f ) 27. § (3) bekezdés második mondata,
g) 54. § (2) bekezdése,
h) 89. §-a, és
i) 18. számú melléklete.

5. A fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás 
elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet módosítása

5. § (1) A  fokozottan védett növény-, illetve állatfajok élőhelyén és élőhelye körüli korlátozás elrendelésének részletes 
szabályairól szóló 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet [a  továbbiakban: 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet] 2.  § 
b) pontjában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg lép.

 (2) A 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet 7. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:
„A korlátozás felülvizsgálata”

 (3) Hatályát veszti a 12/2005. (VI. 17.) KvVM rendelet 7. § (1) bekezdése.

6. A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 
szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet módosítása

6. § (1) Hatályát veszti a  hulladéklerakással, valamint a  hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről 
szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a  továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] 8.  § (1)  bekezdése és 15.  § 
(5) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti a  20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15.  § (6)  bekezdésében az  „(5)  bekezdés d)  pontja szerinti” 
szövegrész.

7. A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) 
adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet módosítása

7. § (1) A  felszín alatti víz és a  földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 
18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet [a  továbbiakban: 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet] 1–3.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„1. § A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 35. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti engedélyköteles tevékenységek bejelentését
a) az  1.  melléklet szerinti „Részletes bejelentőlap a  felszín alatti víz és a  földtani közeg veszélyeztetéséről, 
terheléséről”;
b) a  2.  melléklet szerinti „Egyszerűsített bejelentőlap a  felszín alatti víz és a  földtani közeg veszélyeztetéséről, 
terheléséről”; és
c) a 3. melléklet szerinti „Éves jelentés a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről”
megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.
2. § A Kr. 35. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a szennyezett területek, szennyezőforrások, kármentesítések országos 
számbavételét szolgáló adatszolgáltatást
a) a 4. melléklet szerinti „Tényfeltárás előtti adatok adatlapja” (a továbbiakban: B1 adatlap),
b) az 5. melléklet szerinti „Tényfeltárás utáni adatok adatlapja” (a továbbiakban: B2 adatlap),
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c) a 6. melléklet szerinti „Műszaki beavatkozás utáni adatok adatlapja” (a továbbiakban: B3 adatlap)
megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.
3.  § A  Kr. 35.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti környezeti monitoring rendszerek adatszolgáltatását a  7.  melléklet 
szerinti „Monitoring információs rendszer, környezethasználati monitoring” megnevezésű adatlapon kell teljesíteni.”

 (2) Hatályát veszti a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 4. §-a.

8. A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet módosítása

8. §  Hatályát veszti a  zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a  zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 
módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (4) bekezdése, 5. §-a, valamint 5. és 6. számú melléklete.

9. Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések 
működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló  
110/2013. (XII. 4.) VM rendelet módosítása

9. §  Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről 
és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet
a) 9. § (3) bekezdésében a „határozatot közli” szövegrész helyébe a „határozatot tájékoztatás céljából megküldi”,
b) 9.  § (3)  bekezdésében az  „eltérést haladéktalanul közli az  Európai Bizottsággal” szövegrész helyébe 

az „eltérésről haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot”,
c) 17. § (3) bekezdésében a „határozatban előírja” szövegrész helyébe az „az üzemeltetőt kötelezi”,
d) 17. § (4) bekezdésében a „közli” szövegrész helyébe a „tájékoztatás céljából megküldi”
szöveg lép.

10. A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet 
módosítása

10. § (1) A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet [a továbbiakban: 
126/2013. (XII. 17.) VM rendelet] 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vadászvizsga írásbeli kérdéseit azok helyes válaszaival, továbbá a szóbeli kérdéseket (a továbbiakban együtt: 
kérdések), valamint a  vizsgán használt képanyagot az  OMVK állítja össze, és a  vadászati hatóság hagyja jóvá. 
A jóváhagyott kérdések, illetve a képanyag változásai is jóváhagyás-kötelesek.”

 (2) A 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „háromfős bizottság ellenőrzi” szövegrész helyébe a „háromfős bizottság az általános 

közigazgatási rendtartás szerint ellenőrzi” szöveg,
b) 3. § (7) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg
lép.

 (3) Hatályát veszti a 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet
a) 3. § (4) bekezdése,
b) 7. § (5) bekezdésében az „– a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint –” szövegrész.

11. A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló  
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosítása

11. § (1) A  halgazdálkodás és a  halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 
[a továbbiakban: 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet]
a) 7. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától” szöveg,
b) 26. §-ában a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet
a) 4. és 5. §-a,
b) 9. §-a,
c) 11. § (4) bekezdése,
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d) 20. § (9) bekezdés második mondata,
e) 31. § (4) bekezdése,
f ) 34. § (2) és (3) bekezdése és
g) 37. és 38. §-a.

12. Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló  
26/2014. (III. 25.) VM rendelet módosítása

12. §  Hatályát veszti az  egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. 
(III. 25.) VM rendelet 5. § (7) bekezdése.

13. A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés 
technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet módosítása

13. § (1) A  hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a  hulladékégetés technológiai kibocsátási 
határértékeiről szóló 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet [a továbbiakban: 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet]
a) 23. § (1) bekezdésében a „honlapján közzé kell tenni” szövegrész helyébe a „nyilvánosságra kell hozni” szöveg,
b) 23. § (1) bekezdésében a „közzé kell tenni a nyilvánosság számára” szövegrész helyébe a „nyilvánosságra kell 

hozni” szöveg,
c) 23. § (2) bekezdésében a „közzé kell tenni” szövegrész helyébe a „nyilvánosságra kell hozni” szöveg és
d) 23. § (3) bekezdésében a „közzéteszik” szövegrész helyébe a „nyilvánosságra hozzák” szöveg
lép.

 (2) Hatályát veszti a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 23. § (2) és (3) bekezdésében az „a nyilvánosság számára” szövegrész.

14. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Hatályát veszti a  halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé nyilvánításának szabályairól szóló 44/2015. 

(VII. 28.) FM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

Az igazságügyi miniszter 36/2017. (XII. 29.) IM rendelete
a nemzetközi jogsegélyre és a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó viszonosság 
megállapításáról

A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény 124. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5.  § tekintetében a  közjegyzőkről szóló 1991.  évi XLI.  törvény 183.  § f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjaink feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva
a következőket rendelem el:

1. A nemzetközi jogsegélyre és a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó 
viszonosság megállapításáról

1. § (1) Az Amerikai Egyesült Államok viszonylatában viszonosság áll fenn
a) a  gyermektartás tárgyában hozott, az  ügy érdemét végleges jelleggel (nem ideiglenes intézkedésként) 

rendező határozatok elismerése és végrehajtása vonatkozásában, tekintet nélkül azok alaki megjelölésére;
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b) a  házastársi tartás tárgyában hozott, az  ügy érdemét végleges jelleggel (nem ideiglenes intézkedésként) 
rendező határozatok elismerése és végrehajtása vonatkozásában, tekintet nélkül azok alaki megjelölésére, 
feltéve, hogy a házastársi tartásra jogosult személy kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik; és

c) a  gyermektartásdíj-fizetési kötelezettség másik államban történő megállapítása és módosítása 
vonatkozásában azzal, hogy ha a  gyermektartásdíj-fizetési kötelezettség megállapításának előkérdéseként 
az apaság megállapítása szükséges, a viszonosság kiterjed az apaság megállapítására irányuló eljárásra is.

 (2) A  viszonosság magyar központi hatósága az  igazságügyért felelős miniszter, amely kapcsolatot tart 
az  amerikai központi hatósággal. A  viszonosság alapján a  központi hatóságok együttműködnek a  kérelmezők 
igényérvényesítésének megkönnyítése érdekében.

 (3) A viszonosság 2007. január 22. napjától áll fenn, kiterjed azonban az ezen időpont előtt hozott határozatokra is.

2. § (1) Az Olasz Köztársaság viszonylatában viszonosság áll fenn az olyan bírósági határozatok elismerése és végrehajtása 
vonatkozásában, tekintet nélkül azok alaki megjelölésére,
a) amelyeket polgári és kereskedelmi ügyekben, vagyonjogi igények tárgyában hoztak;
b) amelyek 2003. április 1. napján vagy azt követően emelkedtek jogerőre; és
c) amelyek az ügy érdemét végleges jelleggel (nem ideiglenes intézkedésként) rendezik.

 (2) Amennyiben az  olasz bírósági határozat a  belföldi elismeréshez és végrehajtáshoz megkívánt követelményeknek 
megfelel, a  viszonosság alapján a  határozat az  ügy érdemére vonatkozó rendelkezéseken túl a  perköltségre 
vonatkozó rendelkezés tekintetében is elismerhető és végrehajtható.

3. §  A Németországi Szövetségi Köztársaság viszonylatában viszonosság áll fenn az 1992. február 26. napja után jogerőre 
emelkedett, polgári és kereskedelmi ügyekben vagyonjogi igények tekintetében hozott bírósági határozatok 
elismerése és végrehajtása vonatkozásában.

2. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 31. napján lép hatályba.
 (2) Az 1–3. § és a 6. § 2018. január 1. napján lép hatályba.

5. §  Nem lépnek hatályba az  új polgári perrendtartásról és az  ügyvédi tevékenységről szóló törvénnyel összefüggő, 
valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 4.  § 
(9) bekezdés d) és f )–h) pontjai.

6. §  Hatályát veszti az 5. §.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2017. (XII. 29.) NFM rendelete
a Szerencsejáték Felügyeletnél foglalkoztatottak személyi illetménye, a feltételekhez kötött személyi 
juttatás és az intézményi feladatok megállapításáról

A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (4) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 21.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya a Szerencsejáték Felügyeletnél foglalkoztatott
a) kormánytisztviselők részére történő személyi illetmény,
b) kormánytisztviselők és munkavállalók (a  továbbiakban együtt: munkatárs) részére feltételekhez kötött 

személyi juttatás
megállapítására terjed ki.
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2. § (1) A személyi illetményt úgy kell megállapítani, hogy annak összege
a) a  vezetői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselők esetében elérje a  közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) 14-szeresét, de 
ne haladja meg az illetményalap 26-szorosát,

b) az I. besorolási osztályban foglalkoztatott kormánytisztviselők esetében elérje az illetményalap 7-szeresét, de 
ne haladja meg a 19-szeresét,

c) a II. besorolási osztályban foglalkoztatott kormánytisztviselők esetében elérje az illetményalap 5-szörösét, de 
ne haladja meg az illetményalap 10-szeresét.

 (2) A Szerencsejáték Felügyelet elnöke (a  továbbiakban: elnök) és elnökhelyettesei részére személyi illetmény nem 
állapítható meg.

3. §  A személyi illetményt a 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ismételten meg kell állapítani
a) vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés,
b) nem vezetői munkakörből vezetői munkakörbe történő kinevezés,
c) alacsonyabb vezetői munkakörből magasabb vezetői munkakörbe történő kinevezés,
d) magasabb vezetői munkakörből alacsonyabb vezetői munkakörbe történő kinevezés és
e) a II. besorolási osztályból az I. besorolási osztályba történő átsorolás
esetén.

4. § (1) Feltételekhez kötött személyi juttatás a  Szerencsejáték Felügyelet számára előírt intézményi feladatok intézményi 
szintű teljesülése esetén fizethető ki.

 (2) Az  intézményi feladatokat a  szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért felelős miniszter (a  továbbiakban: 
miniszter) a  szerencsejáték-szervezés állami felügyeletével összefüggő stratégiai tervdokumentumokkal és 
a kapcsolódó kormányzati intézkedésekkel összhangban, az elnök javaslata alapján határozza meg.

 (3) Az intézményi feladatok meghatározása során biztosítani kell, hogy
a) a megvalósítás pénzügyi háttere adott legyen, valamint a pénzügyi ráfordítások arányban álljanak az elérni 

kívánt eredményekkel;
b) illeszkedjenek az  összkormányzati célkitűzésekhez és a  más szakpolitikai területekre vonatkozó stratégiai 

tervdokumentumokhoz;
c) releváns és megalapozott adatokra, információkra épüljenek, a  megállapított mérhető célokhoz mutatók 

legyenek rendelve;
d) jelenjenek meg bennük az államháztartási, európai uniós és nemzetközi összefüggések.

5. § (1) Az intézményi feladatok meghatározását követően az elnök gondoskodik azok teljesülésének nyomon követéséről.
 (2) A  nyomon követés során az  intézményi feladatok meghatározása keretében megállapított nyomonkövetési 

rendszerben és mutatók alapján kell végezni az adat- és információgyűjtést, valamint ezek elemzését.
 (3) Az  elnök a  nyomon követés során a  minisztert az  adott tárgynegyedévet követő első hónap tizenötödik napjáig 

felterjesztett beszámolóban tájékoztatja az intézményi feladatok megvalósulásáról.
 (4) A beszámolónak tartalmaznia kell:

a) az  intézményi feladatok meghatározása során megállapított célok és eredmények megvalósulásának 
százalékos mértékét,

b) az intézményi feladatok megvalósulása érdekében tett intézkedéseket és a felhasznált erőforrásokat,
c) terv-tény elemzést és az eltérés okait, valamint
d) az eltérések kezelésére vonatkozó megtett és tervezett intézkedéseket.

 (5) A  miniszter a  beszámoló jóváhagyásáról az  adott tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig tájékoztatja 
az elnököt.

 (6) A  feltételekhez kötött személyi juttatás kifizetéséről az  elnök az  adott tárgynegyedéves beszámoló jóváhagyását 
követő hónap tizenötödik napjáig dönt. A  kifizetésre a  tárgynegyedévi keretösszegnek a  (4)  bekezdés a)  pontja 
szerinti százalékos mértékkel megegyező arányú mértékéig, az  adott tárgynegyedéves beszámoló jóváhagyását 
követő hónap utolsó napjáig kerül sor.

6. § (1) A feltételekhez kötött személyi juttatásra való jogosultság megállapításánál tekintettel kell lenni:
a) a  munkakörbe tartozó feladatok összetettségére, a  munkakörhöz kapcsolódó felelősség mértékére, 

a munkakör betöltőjének szaktudására,
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b) a munkavégzés színvonalára, mérhető teljesítményének szintjére, továbbá
c) a negyedévre vonatkozóan előírt feladatok teljesítésére.

 (2) Nem részesülhet feltételekhez kötött személyi juttatásban
a) az „elfogadhatatlan”, valamint az „átlag alatti” minősítésű kormánytisztviselő a minősítés hatályának fennállása 

alatt,
b) a fegyelmi büntetés hatálya alatt álló kormánytisztviselő,
c) az  a  munkatárs, akinek a  tárgynegyedévben keletkezett jogviszonya a  Szerencsejáték Felügyeletnél, illetve 

ekkor került áthelyezéssel a Szerencsejáték Felügyelethez,
d) az  a  munkatárs, akinek hozzájárulása az  elért eredményekhez a  tárgynegyedévben tartós távolléte miatt 

– tekintet nélkül annak okára – nem értékelhető,
e) akinek jogviszonya a  Szerencsejáték Felügyeletnél a  tárgynegyedévben megszűnt vagy megszüntetésre 

került,
f ) aki a  tárgynegyedévben már a  foglalkoztatására irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő 

munkavégzés alóli mentesítési idejét tölti, kivéve, ha jogviszonya nyugdíjazás miatt szűnik meg, valamint
g) a  kirendelés időtartama alatt az, akit a  tárgynegyedévben Szerencsejáték Felügyelettől más közigazgatási 

szervhez rendeltek ki, és tevékenysége a  Szerencsejáték Felügyelet eredményessége szempontjából nem 
értékelhető.

7. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

IX. Határozatok Tára

A Kormány 2148/2017. (XII. 29.) Korm. határozata
a Kékes aktív kikapcsolódást szolgáló, turisztikai és sportcélú fejlesztési Programjának elkészítéséről és 
a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark négyévszakos fejlesztéséről

A Kormány támogatja a  magyarországi négyévszakos aktív kikapcsolódást szolgáló, turisztikai és sportcélú fejlesztéseket, 
továbbá egyetért a  Mátra turisztikai célú fejlesztése érdekében a  Kékesen egy négyévszakos kabinos felvonó és a  hozzá 
kapcsolódó infrastruktúra megépítésével. Ennek érdekében a Kormány
 1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

bevonásával készítse el a Kékes aktív kikapcsolódást szolgáló, turisztikai és sportcélú fejlesztési programját;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2018. június 30.

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark négyévszakos 
fejlesztéséhez – a  kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – szükséges  
18 770 468 forint összegű forrás rendelkezésre bocsátásáról a  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
szóló 2017. évi C. törvény 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 21. Aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő 
feladatok jogcímcsoport terhére;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  2.  pontban meghatározott feladat megvalósítása 
érdekében az  ott biztosított forrás terhére a  Magas-hegyi Turisztikai és Sportközponttal történő támogatási 
szerződés megkötéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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