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III. Kormányrendeletek

A Kormány 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete
az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló 
kormányrendeleteknek a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi 
háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 53. § (2) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 106. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 117.  § (2)  bekezdése tekintetében a  kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93.  § (1)  bekezdés b) és 
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg 
és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és 
kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a  Zalaegerszeg és térsége 
szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a  Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
a) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

 (2) Az R1. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:16 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
az „illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

2. Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt 
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
a) 1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,
b) 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet
lép.

 (2) Az R2. 2. számú mellékletben foglalt táblázat
a) B:9 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” 

szöveg,
b) C:2 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az „illetékes megyei kormányhivatal” 

szöveg 
lép.
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3. 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 módosítása

3. § (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 
(a továbbiakban: R3.)
a) 1. számú melléklete helyébe az 5. melléklet,
b) 2. számú melléklete helyébe a 6. melléklet
lép.

 (2) Az R3. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:5 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

4. A „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A  „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.)
a) 1. számú melléklete helyébe a 7. melléklet,
b) 2. számú melléklete helyébe a 8. melléklet
lép.

 (2) Az R4. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:17 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Baranya Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

5. Egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek  
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Az egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet
a) 1. számú melléklete helyébe a 9. melléklet,
b) 2. számú melléklete helyébe a 10. melléklet
lép.

6. Záhony térségében a vasúti, valamint a belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A  Záhony térségében a  vasúti, valamint a  belső közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

 (2) Az R5. 1. § (3a) bekezdésében a „Nyíregyházi Járási Hivatal” szövegrész helyébe a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala” szöveg lép.

7. A Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

7. § (1) A  Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.)
a) 1. számú melléklete helyébe a 12. melléklet,
b) 2. számú melléklete helyébe a 13. melléklet
lép.
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 (2) Az R6. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:18 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

8. Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és 
Szőkedencs község déli közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) Az M7-es autópálya, Sávoly község északi közigazgatási határa, a Marótvölgyi-csatorna és Szőkedencs község déli 
közigazgatási határa által lehatárolt területen megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.)
a) 1. számú melléklete helyébe a 14. melléklet,
b) 2. számú melléklete helyébe a 15. melléklet
lép.

 (2) Az R7. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:19 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Somogy Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

9. A „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A  „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.)
a) 1. melléklete helyébe a 16. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 17. melléklet
lép.

 (2) Az R8. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:17 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
az „illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

10. A „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú 
projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A  „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekt 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.)
a) 1. számú melléklete helyébe a 18. melléklet,
b) 2. számú melléklete helyébe a 19. melléklet
lép.

 (2) Az R9. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:16 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
az „illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

11. A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A „Tisza hullámtér projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.)
a) 1. számú melléklete helyébe a 20. melléklet,
b) 2. számú melléklete helyébe a 21. melléklet
lép.

 (2) Az  R10. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:18 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész 
helyébe az „illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.
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12. A „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A  „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R11.)
a) 1. számú melléklete helyébe a 22. melléklet,
b) 2. számú melléklete helyébe a 23. melléklet
lép.

 (2) Az  R11. 2. számú mellékletben foglalt táblázat C:17 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész 
helyébe az „illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

13. A DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási 
területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A  DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló 
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.)
a) 1. melléklete helyébe a 24. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 25. melléklet
lép.

 (2) Az R12.
a) 1.  mellékletben foglalt táblázat E:24 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal” szöveg,
b) 2.  mellékletben foglalt táblázat C:19 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal” szöveg
lép.

14. Az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén 
megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) Az  EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserőmű projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló 
nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.)
a) 1. melléklete helyébe a 26. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 27. melléklet
lép.

 (2) Az R13.
a) 1.  mellékletében foglalt táblázat E:24 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal” szöveg,
b) 2.  mellékletben foglalt táblázat C:19 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal” szöveg
lép.
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15. A magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű 
működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

15. § (1) A  magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a  vezeték üzemszerű működtetéséhez 
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.)
a) 1. melléklete helyébe a 28. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 29. melléklet
lép.

 (2) Az R14. 2. mellékletében foglalt táblázat
a) C:2 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az  „illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal” szöveg,
b) B:9 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” 

szöveg
lép.

16. A Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték 
magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

16. § (1) A  Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a  Nabucco gázvezeték magyarországi 
szakaszának kiépítéséhez és a  vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R15.)
a) 1. melléklete helyébe a 30. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 31. melléklet
lép.

 (2) Az R15. 2. mellékletében foglalt táblázat
a) B:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a  „Budapest Főváros 

Kormányhivatala” szöveg,
b) C:12 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az  „illetékes fővárosi és megyei 

kormányhivatal” szöveg
lép.

17. Az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet módosítása

17. § (1) Az  AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Győr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R16.)
a) 1. melléklete helyébe a 32. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 33. melléklet
lép.

 (2) Az  R16. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:18 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.
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18. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

18. § (1) Az  ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.)
a) 1. melléklete helyébe a 34. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 35. melléklet
lép.

 (2) Az  R17. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:18 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

19. A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

19. § (1) A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.)
a) 1. melléklete helyébe a 36. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 37. melléklet
lép.

 (2) Az  R18. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:5 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

20. A Szociális Családiház-építési Program keretében az Ócsa területén megvalósuló építési 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet módosítása

20. § (1) A  Szociális Családiház-építési Program keretében az  Ócsa területén megvalósuló építési beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.)
a) 1. melléklete helyébe a 38. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 39. melléklet
lép.

 (2) Az  R19. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

21. A magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű 
működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A  magyar–szlovák összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a  vezeték üzemszerű működtetéséhez 
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.)
a) 1. melléklete helyébe a 40. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 41. melléklet
lép.

 (2) Az R20. 2. mellékletében foglalt táblázat
a) B:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a  „Budapest Főváros 

Kormányhivatala” szöveg,
b) C:2 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest Főváros Kormányhivatala” 

szöveg
lép.
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22. A hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

22. § (1) A  hatvani Grassalkovich-kastély és parkja rekonstrukciója keretében megvalósuló beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R21.)
a) 1. melléklete helyébe a 42. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 43. melléklet
lép.

 (2) Az  R21. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:5 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Heves Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

23. A Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A  Várbazár, valamint a  budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R22.)
a) 1. melléklete helyébe a 44. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 45. melléklet
lép.

 (2) Az  R22. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

24. 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 módosítása

24. § (1) 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 (a továbbiakban: R23.)
a) 1. melléklete helyébe az 46. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe az 47. melléklet
lép.

 (2) Az  R23. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:13 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

25. A budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) A  budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.)
a) 1. melléklete helyébe az 48. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe az 49. melléklet
lép.

 (2) Az  R24. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.
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26. 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 módosítása

26. § (1) 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 
(a továbbiakban: R25.)
a) 1. melléklete helyébe az 50. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe az 51. melléklet
lép.

 (2) Az  R25. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:10 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

27. 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 
módosítása

27. § (1) 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 (a továbbiakban: R26.)
a) 1. melléklete helyébe az 52. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe az 53. melléklet
lép.

 (2) Az  R26. 3.  § (3)  bekezdésében az  „a földhivatalokról, a  Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a  Földrajzinév 
Bizottságról és az  ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
17/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja” szövegrész helyébe az  „az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 
kormányrendelet” szöveg lép.

 (3) Az  R26. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

28. 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 módosítása

28. § (1) 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 (a továbbiakban: R27.)
a) 1. melléklete helyébe az 54. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe az 55. melléklet
lép.

 (2) Az  R27. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:13 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.
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29. 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 módosítása

29. § (1) 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 (a továbbiakban: R28.)
a) 1. melléklete helyébe az 56. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe az 57. melléklet
lép.

 (2) Az  R28. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

30. A Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A  Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R29.)
a) 1. melléklete helyébe az 58. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe az 59. melléklet
lép.

 (2) Az R29.
a) 1.  mellékletben foglalt táblázat E:18 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
b) 2.  mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg
lép.

31. A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez 
kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

31. § (1) A  Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a  vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R30.)
a) 1. melléklete helyébe a 60. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 61. melléklet
lép.

 (2) Az R30. 2. mellékletében foglalt táblázat
a) B:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a  „Budapest Főváros 

Kormányhivatala” szöveg,
b) C:2 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az „illetékes megyei kormányhivatal” 

szöveg
lép.
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32. A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének 
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

32. § (1) A  BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 302/2012. (X. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R31.)
a) 1. melléklete helyébe a 62. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 63. melléklet
lép.

 (2) Az  R31. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:17 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

33. 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 módosítása

33. §  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 1.  mellékletben foglalt 
táblázat B:9 mezőjében az „az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági 
hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó hatósági eljárások” szövegrész helyébe a  „műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások” szöveg lép.

34. Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

34. §  Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2012. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások”

35. A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi 
gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

35. § (1) A  Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs 
gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R32.)
a) 1. melléklete helyébe a 64. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 65. melléklet
lép.

 (2) Az  R32. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:17 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.
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36. A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet módosítása

36. § (1) A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R33.)
a) 1. melléklete helyébe a 66. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 67. melléklet
lép.

 (2) Az  R33. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

37. Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet módosítása

37. §  Sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet
a) 2. melléklete helyébe a 68. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 69. melléklet
lép.

38. A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

38. §  A szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

39. Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez 
kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsányi Ipari Parkban megvalósuló, kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs 
termékek gyártását eredményező beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R34.)
a) 1. melléklete helyébe a 70. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 71. melléklet
lép.

 (2) Az  R34. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:16 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.
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40. A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében 
megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

40. §  A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

41. Az integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az azokhoz 
kapcsolódó munkaügyi kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

41. § (1) Az  integrált kormányzati ügyfélszolgálatok (kormányablakok) létrehozását és az  azokhoz kapcsolódó munkaügyi 
kirendeltségek fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R35.)
a) 1. melléklete helyébe a 72. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 73. melléklet
lép.

 (2) Az R35. 2. melléklet
 1. 1.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal” szöveg,
 2. 2. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a „Tolna 

Megyei Kormányhivatal” szöveg,
 3. 3.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Csongrád Megyei Kormányhivatal” szöveg,
 4. 4. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a „Heves 

Megyei Kormányhivatal” szöveg,
 5. 5. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a „Békés 

Megyei Kormányhivatal” szöveg,
 6. 6.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal” szöveg,
 7. 7.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a „Vas 

Megyei Kormányhivatal” szöveg,
 8. 8.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal” szöveg,
 9. 9.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Nógrád Megyei Kormányhivatal” szöveg,
10. 10.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal” szöveg,
11. 11.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Veszprém Megyei Kormányhivatal” szöveg,
12. 12.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal” szöveg,
13. 13.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
14. 14.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg,
15. 15.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Baranya Megyei Kormányhivatal” szöveg,
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16. 16.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal” szöveg,

17. 17. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a „Fejér 
Megyei Kormányhivatal” szöveg,

18. 18. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a „Zala 
Megyei Kormányhivatal” szöveg,

19. 19.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal” szöveg,

20. 20.  pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Somogy Megyei Kormányhivatal” szöveg,

21. 21. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a „Fejér 
Megyei Kormányhivatal” szöveg

lép.

42. A Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet 
módosítása

42. § (1) A  Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R36.)
a) 1. melléklete helyébe a 74. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 75. melléklet
lép.

 (2) Az  R36. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:13 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

43. A Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia 
Park és a környező utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a minősített 
adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági 
intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet  
7. § (5) bekezdés a) pontja szerinti minősítéséről, valamint egyes kormányrendeleteknek az építésügyi 
és az építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet 
módosítása

43. § (1) A  Budapest Belváros-Lipótváros építési beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről, „A belvárosi Olimpia Park és a  környező 
utcák teljes körű felújításának kivitelezése” tárgyú beruházásnak a  minősített adatot, az  ország alapvető 
biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos 
szabályairól szóló 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 7.  § (5)  bekezdés a)  pontja szerinti minősítéséről, valamint 
egyes kormányrendeleteknek az  építésügyi és az  építésfelügyeleti bírságokkal összefüggő módosításáról szóló 
149/2013. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R37.)
a) 1. melléklete helyébe a 76. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 77. melléklet
lép.

 (2) Az  R37. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:8 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.
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44. A LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

44. §  A LEGO Manufacturing Kft. Nyíregyháza Nyugati iparterületén megvalósuló új beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
155/2013. (V. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások”

45. A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer 
környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának 
növelése” című), valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú („Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című) projektekkel 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

45. §  A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát 
technológiáinak bővítése, a  hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című), valamint 
a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0005 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése 
a  Körös-szögi Kistérségben” című) projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 190/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

46. A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet módosítása

46. §  A Szegedi Tudományos Park kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete helyébe a 78. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 79. melléklet
lép.

47. A Hyginett Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A  Hyginett Magyar–Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömörön épülő gyártóüzemének megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R38.)
a) 1. melléklete helyébe a 80. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 81. melléklet
lép.

 (2) Az  R38. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:16 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.
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48. A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához 
szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

48. § (1) A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R39.)
a) 1. melléklete helyébe a 82. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 83. melléklet
lép.

 (2) Az  R39. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:10 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

49. Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi 
tér megteremtése és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

49. § (1) Az ifjúság- és gyermekvédelmi programok, az aktív kikapcsolódás lehetőségeit ötvöző közösségi tér megteremtése 
és működtetése érdekében megvalósuló Erzsébet téri beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 291/2013. (VII. 26.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R40.)
a) 1. melléklete helyébe a 84. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 85. melléklet
lép.

 (2) Az  R40. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:9 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

50. Az Országos Rendőr-főkapitányság „Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson” című 
projektjével, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a Szerb 
Köztársaság közti határforgalom ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok 
számára az ellenőrzés feltételeinek magyar államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, 
Bácsszentgyörgy–Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet érintő beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

50. § (1) Az Országos Rendőr-főkapitányság „Folyami határőrizeti rendszer fejlesztése Mohácson” című projektjével, továbbá 
a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal által megvalósítandó, Magyarország és a  Szerb Köztársaság közti határforgalom 
ellenőrzésért, valamint vámellenőrzésért felelős hatóságok számára az  ellenőrzés feltételeinek magyar 
államterületen, közös helyen való biztosítását célzó, Bácsszentgyörgy–Rastina (Haraszti) közúti határátkelőhelyet 
érintő beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
293/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R41.) 1. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

 (2) Az R41. 2. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 78313

51. A Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

51. § (1) A  Normafa Park történelmi sportterület megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R42.)
a) 1. melléklete helyébe a 86. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 87. melléklet
lép.

 (2) Az  R42. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:13 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

52. A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

52. §  A Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2013. (X. 25.) Korm. rendelet 
1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások”

53. 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 módosítása

53. § (1) 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 (a továbbiakban: R43.) 1. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások”

 (2) Az  R43. 3.  §-ában a „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ” szövegrész helyébe 
a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.” szöveg lép.

54. A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása

54. § (1) A  Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R44.)
a) 1. melléklete helyébe a 88. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 89. melléklet
lép.

 (2) Az  R44. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:17 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.
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55. A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

55. § (1) A Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R45.)
a) 1. melléklete helyébe a 90. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 91. melléklet
lép.

 (2) Az  R45. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:10 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

56. 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 módosítása

56. § (1) 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 (a továbbiakban: R46.)
a) 1. melléklete helyébe a 92. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 93. melléklet
lép.

 (2) Az  R46. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:14 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

57. 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 módosítása

57. § (1) 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 
(a továbbiakban: R47.)
a) 1. melléklete helyébe a 94. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 95. melléklet
lép.

 (2) Az  R47. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:14 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Vas Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

58. A balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

58. § (1) A  balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R48.)
a) 1. melléklete helyébe a 96. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 97. melléklet
lép.

 (2) Az  R48. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:14 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Somogy Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.
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59. 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 módosítása

59. § (1) 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 (a továbbiakban: R49.)
a) 1. melléklete helyébe a 98. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 99. melléklet
lép.

 (2) Az  R49. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:14 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Fejér Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

60. A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

60. §  A Karcagi Járási Hivatal elhelyezéséül szolgáló ingatlan átalakításával és felújításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete helyébe a 100. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 101. melléklet
lép.

61. A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében 
megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

61. §  A Környezet és Energia Operatív Program Egészséges, tiszta települések prioritás keretében megvalósuló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 508/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.  melléklet 
7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

62. A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

62. §  A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete helyébe a 102. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 103. melléklet
lép.
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63. 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 módosítása

63. § (1) 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 (a továbbiakban: R50.)
a) 2. melléklete helyébe a 104. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 105. melléklet
lép.

 (2) Az R50. 1. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

 (3) Az  R50. 3.  mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

64. A Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő 
emlékmű megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

64. § (1) A  Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű 
megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R51.)
a) 1. melléklete helyébe a 106. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 107. melléklet
lép.

 (2) Az  R51. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:9 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

65. A Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében 
megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

65. §  A Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

66. 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 módosítása

66. §  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 2. melléklet 11. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„11. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”
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67. A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

67. § (1) A  dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R52.)
a) 1. melléklete helyébe a 108. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 109. melléklet
lép.

 (2) Az  R52. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

68. A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet módosítása

68. § (1) A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R53.)
a) 1. melléklete helyébe a 110. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 111. melléklet
lép.

 (2) Az  R53. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Baranya Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

69. A gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

69. § (1) A  gödöllői uszoda beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R54.)
a) 1. melléklete helyébe a 112. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 113. melléklet
lép.

 (2) Az  R54. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

70. Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről szóló 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 
módosítása

70. § (1) Az  Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező 
hatóságok kijelöléséről szóló 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R55.)
a) 1. melléklete helyébe a 114. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 115. melléklet
lép.

 (2) Az R55.
a) 1.  mellékletben foglalt táblázat E:21 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Heves Megyei Kormányhivatal” szöveg,
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b) 2.  mellékletben foglalt táblázat C:16 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Heves Megyei Kormányhivatal” szöveg

lép.

71. Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

71. §  Az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2014. (III. 31.) Korm. rendelet 2.  melléklet 
8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

72. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, 
tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

72. §  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, 
tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 10. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

73. 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 módosítása

73. §  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 
1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

74. A „Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása” projekt 
komplex kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása

74. § (1) A „Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása” projekt komplex kivitelezési 
munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R56.)
a) 1. melléklete helyébe a 116. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 117. melléklet
lép.

 (2) Az  R56. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.
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75. 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 módosítása

75. § (1) 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 (a továbbiakban: R57.)
a) 1. melléklete helyébe a 118. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 119. melléklet
lép.

 (2) Az  R57. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

76. Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása

76. § (1) Az  MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R58.)
a) 1. melléklete helyébe a 120. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 121. melléklet
lép.

 (2) Az  R58. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:16 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Baranya Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

77. A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet módosítása

77. § (1) A  Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R59.)
a) 1. melléklete helyébe a 122. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 123. melléklet
lép.

 (2) Az R59.
a) 1.  mellékletben foglalt táblázat E:22 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Heves Megyei Kormányhivatal” szöveg,
b) 2.  mellékletben foglalt táblázat C:18 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Heves Megyei Kormányhivatal” szöveg
lép.

78. A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, „Központi költségvetési 
szervek energiahatékonysági beruházásai” című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet módosítása

78. §  A Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, Központi költségvetési szervek 
energiahatékonysági beruházásai című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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„10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

79. 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 módosítása

79. §  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 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

80. A nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
202/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet módosítása

80. §  A nagycenki Széchenyi-mauzóleum megóvásával és helyreállításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 202/2014. (VIII. 14.) 
Korm. rendelet 1. melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

81. 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 módosítása

81. § (1) 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 (a továbbiakban: R60.)
a) 1. melléklete helyébe a 124. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 125. melléklet
lép.

 (2) Az  R60. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

82. A Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

82. § (1) A  Budapest Fehér úti lőtér fejlesztésére és bővítésére irányuló beruházás megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R61.)
a) 1. melléklete helyébe a 126. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 127. melléklet
lép.

 (2) Az  R61. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.
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83. A Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

83. § (1) A  Magyar Tenisz Szövetség Nemzeti Edzésközpontjának kialakítására irányuló beruházás megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R62.)
a) 1. melléklete helyébe a 128. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 129. melléklet
lép.

 (2) Az  R62. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

84. A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet módosítása

84. §  A nyugat-magyarországi utánpótlás-nevelési centrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete helyébe a 130. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 131. melléklet
lép.

85. Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

85. § (1) Az  Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalászon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R63.)
a) 1. melléklete helyébe a 132. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 133. melléklet
lép.

 (2) Az R63.
a) 1.  mellékletben foglalt táblázat E:20 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Heves Megyei Kormányhivatal” szöveg,
b) 2.  mellékletben foglalt táblázat C:18 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Heves Megyei Kormányhivatal” szöveg
lép.

86. Az Európai Bizottság első „NER300” finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő 
GEOb Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs 
projekttel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

86. §  Az Európai Bizottság első „NER300” finanszírozási programja keretében támogatásban részesülő GEOb 
Dél-magyarországi megnövelt hatékonyságú geotermikus rendszer (EGS) demonstrációs projekttel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
263/2014. (X. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások”
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87. A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása

87. § (1) A  Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R64.)
a) 1. melléklete helyébe a 134. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 135. melléklet
lép.

 (2) Az R64.
a) 1.  mellékletben foglalt táblázat E:20 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal” szöveg,
b) 2.  mellékletben foglalt táblázat C:18 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal” szöveg
lép.

88. 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 módosítása

88. § (1) 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 (a továbbiakban: R65.)
a) 1. melléklete helyébe a 136. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 137. melléklet
lép.

 (2) Az  R65. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

89. A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási 
program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

89. § (1) A  fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R66.)
a) 1. melléklete helyébe a 138. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 139. melléklet
lép.

 (2) Az  R66. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:13 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

90. A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

90. § (1) A  Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R67.)
a) 1. melléklete helyébe a 140. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 141. melléklet
lép.
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 (2) Az  R67. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

91. Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

91. §  Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 307/2014. (XII. 5.) 
Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

92. A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

92. § (1) A HCM 1890 Kft. Miskolcon megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 393/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R68.)
a) 1. melléklete helyébe a 142. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 143. melléklet
lép.

 (2) Az R68.
a) 1.  mellékletben foglalt táblázat E:22 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal” szöveg,
b) 2.  mellékletben foglalt táblázat C:19 mezőjében az  „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 

a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal” szöveg
lép.

93. Az Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

93. § (1) Az  Esterházy-kastélyegyüttes rekonstrukciójával összefüggő beruházásokkal kapcsolatos közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 394/2014. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R69.)
a) 1. melléklete helyébe a 144. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 145. melléklet
lép.

 (2) Az  R69. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:10 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

94. A Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

94. § (1) A  Millenáris területén megvalósítandó egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R70.)
a) 1. melléklete helyébe a 146. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 147. melléklet
lép.
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 (2) Az  R70. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:10 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

95. 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 módosítása

95. § (1) 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 (a továbbiakban: R71.)
a) 1. melléklete helyébe a 148. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 149. melléklet
lép.

 (2) Az  R71. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:11 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

96. A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet módosítása

96. § (1) A Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 9/2015. (I. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R72.)
a) 1. melléklete helyébe a 150. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 151. melléklet
lép.

 (2) Az  R72. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:16 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal” szöveg lép.

97. 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 módosítása

97. § (1) 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 
(a továbbiakban: R73.)
a) 1. melléklete helyébe a 152. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 153. melléklet
lép.

 (2) Az  R73. 2.  mellékletben foglalt táblázat C:12 mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe 
a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

98. 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 módosítása

98. §  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 1. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 78325

99. A kecskeméti, a kisvárdai és a szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

99. §  A kecskeméti, a  kisvárdai és a  szolnoki atlétikai centrum beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 107/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

100. A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a Budavári Palota épületegyütteshez kapcsolódó egykori 
lovarda, főőrségi épület, valamint a Stöckl-lépcső újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

100. §  A Nemzeti Hauszmann-terv keretében a  Budavári Palota épületegyütteshez kapcsolódó egykori lovarda, főőrségi 
épület, valamint a Stöckl-lépcső újjáépítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 119/2015. (V. 14.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

101. Az új menekültügyi őrzött befogadó központ (ideiglenes befogadó és regisztráló állomás) 
építésére irányuló beruházás magvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és 
engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosítása

101. §  Az új menekültügyi őrzött befogadó központ (ideiglenes befogadó és regisztráló állomás) építésére irányuló 
beruházás magvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, 
valamint a  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a „Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatal” szövegrész helyébe a „Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal” szöveg lép.

102. 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 módosítása

102. §  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 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

103. A Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

103. §  A Budai Vigadó felújítására irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
237/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. melléklet 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”
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104. Az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet módosítása

104. §  Az új budapesti konferencia-központ megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 267/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

105. A Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az elektromos járművek használatához szükséges 
alapvető töltő infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

105. §  A Jedlik Ányos Terv keretében létesítendő, az  elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő 
infrastruktúra telepítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 369/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

106. 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 módosítása

106. §  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 2.  § d)  pontjában a  „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ” szövegrész helyébe a „kulturális örökség védelméért felelős miniszter” szöveg lép.

107. 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 módosítása

107. §  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 2. § (3) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Kormány az  1.  melléklet 13.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  Budapest közigazgatási 
területén megvalósuló beruházások tekintetében eljáró hatóságként a közlekedésért felelős minisztert jelöli ki.”

108. A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítésére irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

108. §  A 2003. évi uniós csatlakozási szerződésben rögzített egyes derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére 
irányuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 28/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”
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109. Az érdi multifunkcionális sportközpont beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 81/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet 
módosítása

109. §  Az érdi multifunkcionális sportközpont beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 81/2016. (IV. 12.) Korm. rendelet 1.  melléklet 11.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„11. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

110. A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva Programban című 
KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

110. §  A Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az  Ős-Dráva Programban című KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 
azonosító számú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 149/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 2.  melléklet 8.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

111. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

111. §  A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
181/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet
a) 2.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a „Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.  rendelet 

(a  továbbiakban: R.) 8/B.  § (2)  bekezdés a)  pontja” szövegrész helyébe az „a  közlekedési igazgatási 
feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 19. § (2) bekezdés a) pontja” szöveg,

b) 2. § (4) bekezdés d) pontjában a „8/C. § (6) bekezdése, 8/C. § (7) bekezdés a) pontja és 8/C. § (9) bekezdés 
a)  pontja” szövegrész helyébe a „20.  § (6)  bekezdése, 20.  § (7)  bekezdés a)  pontja és 20.  § (9)  bekezdés 
a) pontja” szöveg,

c) 2.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „8/D.  § (1)  bekezdés a)  pontja” szövegrész helyébe a  „21.  § 
(1) bekezdés a) pontja” szöveg

lép.

112. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv 
keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

112. §  A Budavári Palota területén, valamint a  De la Motte-palotát érintően a  Nemzeti Hauszmann-terv keretében 
megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”
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113. A Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

113. §  A Betegápoló Irgalmasrend épületeinek felújítását célzó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 211/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet 1.  melléklet 8.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

114. A Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosítása

114. §  A Magyar Állami Operaház korszerűsítését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 249/2016. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1.  melléklet 8.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

115. A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú 
nonprofit gazdasági társasága székhelyének létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

115. §  A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány közművelődési szakmai szolgáltatást ellátó közhasznú nonprofit gazdasági 
társasága székhelyének létrehozását célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 270/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet 
8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

116. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes 
vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

116. §  A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„8. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

117. 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 módosítása

117. § (1) 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, 
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valamint a beruházások megvalósításával összefüggő beépítési szabályok megállapításáról szóló 309/2016. (X. 13.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R74.) 1. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,”

 (2) Az  R74. 7.  § (1)  bekezdésében a  „Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ” 
szövegrész helyébe a „Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.” szöveg lép.

118. Záró rendelkezések

118. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az  1.  § (2)  bekezdése, a  2.  § (2)  bekezdése, a  3.  § (2)  bekezdése, a  4.  § (2)  bekezdése, a  7.  § (2)  bekezdése, 

a  8.  §  (2)  bekezdése, a  9.  § (2)  bekezdése, a  10.  § (2)  bekezdése, a  11.  § (2)  bekezdése, a  12.  § (2)  bekezdése, 
a  13.  §  (2)  bekezdése, a  14.  § (2)  bekezdése, a  15.  § (2)  bekezdése, a  16.  § (2)  bekezdése, a  17.  § (2)  bekezdése, 
a  18.  § (2)  bekezdése, a  19.  § (2)  bekezdése, a  20.  § (2)  bekezdése, a  21.  § (2)  bekezdése, a  22.  § (2)  bekezdése, 
a  23.  § (2)  bekezdése, a  24.  § (2)  bekezdése, a  25.  § (2)  bekezdése, a  26.  § (2)  bekezdése, a  27.  § (3)  bekezdése, 
a  28.  § (2)  bekezdése, a  29.  § (2)  bekezdése, a  30.  § (2)  bekezdése, a  31.  § (2)  bekezdése, a  32.  § (2)  bekezdése, 
a  35.  § (2)  bekezdése, a  36.  § (2)  bekezdése, a  39.  § (2)  bekezdése, a  41.  § (2)  bekezdése, a  42.  § (2)  bekezdése, 
a  43.  §  (2)  bekezdése, a  47.  § (2)  bekezdése, a  48.  § (2)  bekezdése, a  49.  § (2)  bekezdése, az  51.  § (2)  bekezdése, 
az 54. § (2) bekezdése, az 55. § (2) bekezdése, az 56. § (2) bekezdése, az 57. § (2) bekezdése, az 58. § (2) bekezdése, 
az  59.  § (2)  bekezdése, a  63.  § (3)  bekezdése, a  64.  § (2)  bekezdése, a  67.  § (2)  bekezdése, a  68.  § (2)  bekezdése, 
a  69.  § (2)  bekezdése, a  70.  § (2)  bekezdése, a  74.  § (2)  bekezdése, a  75.  § (2)  bekezdése, a  76.  § (2)  bekezdése, 
a  77.  § (2)  bekezdése, a  81.  § (2)  bekezdése, a  82.  § (2)  bekezdése, a  83.  § (2)  bekezdése, a  85.  § (2)  bekezdése, 
a  87.  § (2)  bekezdése, a  88.  § (2)  bekezdése, a  89.  § (2)  bekezdése, a  90.  § (2)  bekezdése, a  92.  § (2)  bekezdése, 
a  93.  §  (2)  bekezdése, a  94.  § (2)  bekezdése, a  95.  § (2)  bekezdése, a  96.  § (2)  bekezdése és a  97.  § (2)  bekezdése 
2017. április 1-jén lép hatályba.

119. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésük napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges 
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási 

szervek 

1. A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 

 A B C D E 

1. Létesítmény Létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás 
megvalósításához 
szükséges hatósági 

engedély 

Első fokú 
engedélyező 

hatóság 

Másodfokú 
engedélyező 

hatóság 

2. szennyvíztisztító 
telep 

Budapest, XXI. 
ker. (hrsz. 210005- 

210020) 

vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

3. általános építésügyi 
hatósági engedély a 
központi épületre 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. külső szállítási 
infrastruktúra 

Budapest, XXI. 
ker. (hrsz. 209973, 
209990, 209996, 

210011) 

építési engedély Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. főgyűjtő Budapest, I., III., 
XI. ker. 7 km 
hosszúságú 
főgyűjtője 

vízjogi engedély 
 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

6. átemelő Budapest, IX. ker., 
Ferencváros (hrsz. 

38040) 

7. Budapest, XI. ker., 
Kelenföld (hrsz. 

4005, 4008) 

8. Budapest, XI. ker., 
Albertfalva (hrsz. 

43587) 

9. folyó alatti átvezetés Budapest, IX-XXI. 
ker. összes folyó 
alatti átvezetése 

10. Budapest, XI-XXI. 
ker. összes folyó 
alatti átvezetése 

 

 

11. komposztáló telep Budapest XVIII. 
ker. (hrsz. 140018) 

általános építésügyi 
hatósági engedély 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

2. Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetés és kezelés 

 A B C D E 

1. Létesítmény Létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás 
megvalósításához 
szükséges hatósági 

engedély 

Első fokú 
engedélyező 

hatóság 

Másodfokú 
engedélyező 

hatóság 

2. szennyvíztisztító 
telep 

Zalaegerszeg 
(hrsz. 0940) 

vízjogi engedély 
 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 3. iszaptározó Zalaszentiván 

(hrsz. 035) 

4. csatornabővítés Zalaegerszeg, 
Alsónemesapáti, 

Bocfölde, 
Boncodfölde, 
Csatár, Kávás, 

Kisbucsa, Kispáli, 
Nemesapáti, 
Nemeshetés, 

Pusztaszentlászló, 
Söjtör települések 
összes csatornája 

5. csatorna-  
rekonstrukció 

Zalaegerszeg 
összes csatornája 

3. Veszprém és térsége szennyvízelvezetés és kezelés 

 A B C D E 

1. Létesítmény Létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás 
megvalósításához 
szükséges hatósági 

engedély 

Első fokú 
engedélyező 

hatóság 

Másodfokú 
engedélyező 

hatóság 

2. szennyvíztisztító 
telep 

Zirc (hrsz. 0211) vízjogi engedély 
(módosítás) 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

3. Hegyesd (hrsz. 
079) 

4. csapadékvízgyűjtő 
csatorna 

Veszprém (43-T- 
0, 43-O-0 sz. 

csatornák) 

vízjogi engedély 

„ 
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11. komposztáló telep Budapest XVIII. 
ker. (hrsz. 140018) 

általános építésügyi 
hatósági engedély 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

2. Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetés és kezelés 

 A B C D E 

1. Létesítmény Létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás 
megvalósításához 
szükséges hatósági 

engedély 

Első fokú 
engedélyező 

hatóság 

Másodfokú 
engedélyező 

hatóság 

2. szennyvíztisztító 
telep 

Zalaegerszeg 
(hrsz. 0940) 

vízjogi engedély 
 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 3. iszaptározó Zalaszentiván 

(hrsz. 035) 

4. csatornabővítés Zalaegerszeg, 
Alsónemesapáti, 

Bocfölde, 
Boncodfölde, 
Csatár, Kávás, 

Kisbucsa, Kispáli, 
Nemesapáti, 
Nemeshetés, 

Pusztaszentlászló, 
Söjtör települések 
összes csatornája 

5. csatorna-  
rekonstrukció 

Zalaegerszeg 
összes csatornája 

3. Veszprém és térsége szennyvízelvezetés és kezelés 

 A B C D E 

1. Létesítmény Létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás 
megvalósításához 
szükséges hatósági 

engedély 

Első fokú 
engedélyező 

hatóság 

Másodfokú 
engedélyező 

hatóság 

2. szennyvíztisztító 
telep 

Zirc (hrsz. 0211) vízjogi engedély 
(módosítás) 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

3. Hegyesd (hrsz. 
079) 

4. csapadékvízgyűjtő 
csatorna 

Veszprém (43-T- 
0, 43-O-0 sz. 

csatornák) 

vízjogi engedély 

„ 
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2. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági 
közreműködés 

tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Építésügy illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

3. Közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

nincs 

4. Közlekedés: vasúti 
az országos közforgalmú 

vasút és a hozzá 
csatlakozó iparvágányok 

esetén és a helyi 
közforgalmú vasút és a 

hozzá csatlakozó 
iparvágány, valamint a 
saját használatú vasút 

esetén 

közlekedésért felelős miniszter 

5. Közlekedés: vízi Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Közlekedés: 
légiközlekedés 

a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

7. Földtan és bányászat illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

8. Rendészet: a 
gyorsforgalmi utak 

esetében 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

9. Rendészet: az egyéb 
országos közutak, helyi 
közutak és közforgalom 

elől el nem zárt magánutak 
esetében 

illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a 

Budapesti Rendőr- 
főkapitányság 

 
Országos Rendőr-főkapitányság 

10. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

11. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter  nincs 

12. Termőföldvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

13. Talajvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

 

 

14. Erdővédelem illetékes járási hivatal  Pest Megyei Kormányhivatal 

15. Régészet, 
műemlékvédelem és 

világörökség 

illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

16. Egészségügy illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

17. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnöke 

18. Műszaki biztonság illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

19. Környezetvédelem illetékes járási hivatal  Pest Megyei Kormányhivatal 

20. Vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

„ 
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14. Erdővédelem illetékes járási hivatal  Pest Megyei Kormányhivatal 

15. Régészet, 
műemlékvédelem és 

világörökség 

illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

16. Egészségügy illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

17. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnöke 

18. Műszaki biztonság illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

19. Környezetvédelem illetékes járási hivatal  Pest Megyei Kormányhivatal 

20. Vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

„ 
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3. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges 
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási 

szervek 

1. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt 

 A B C D E 

1. Létesítmény Létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás 
megvalósításához 
szükséges hatósági 

engedély 

Első fokú 
engedélyező 

hatóság 

Másodfokú 
engedélyező 

hatóság 

2. hulladéklerakó 
telep 

Királyszentistván 
(hrsz. 017) 

egységes 
környezethasználati 

engedély 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprémi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

3. építési engedély 
hulladékudvarra, 

mérlegházra, 
központi épületre, 
hulladékválogató 

csarnokra, 
mechanikai-

biológiai 
hulladékkezelő 

csarnokra, utóérlelő 
csarnokra, 

komposztáló 
csarnokra 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprémi Járási 

Hivatala 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

4. vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

5. Bekötőút Királyszentistván 
 - a 7213. sz. úttól 
a hulladéklerakó 

telepre 

építési engedély Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprémi Járási 

Hivatala 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

6.   vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt 

 A B C D E 

1. Létesítmény Létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás 
megvalósításához 
szükséges hatósági 

engedély 

Első fokú 
engedélyező 

hatóság 

Másodfokú 
engedélyező 

hatóság 

2. hulladéklerakó 
telep 

Nyíregyháza 
(hrsz. 02350) 

vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

3. építési engedély 
hulladékudvarra, 

mérlegházra, 
központi épületre, 
hulladékválogató 

csarnokra, 
mechanikai-

biológiai 
hulladékkezelő 

csarnokra, utóérlelő 
csarnokra, 

komposztáló 
csarnokra 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

4. bekötőút Nyíregyháza - a 
Nyíregyházát 

elkerülő (épülő) 4. 
sz. úttól a 

hulladéklerakó 
telepre 

vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

5. hulladéklerakó 
telep 

Kisvárda (hrsz. 
68) 

egységes 
környezethasználati 

engedély 
(módosítás) 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. építési engedély 
hulladékudvarra, 

mérlegházra, 
hulladékválogató 

csarnokra, 
mechanikai-

biológiai 
hulladékkezelő 

csarnokra 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

7. vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt 

 A B C D E 

1. Létesítmény Létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás 
megvalósításához 
szükséges hatósági 

engedély 

Első fokú 
engedélyező 

hatóság 

Másodfokú 
engedélyező 

hatóság 

2. hulladéklerakó 
telep 

Nyíregyháza 
(hrsz. 02350) 

vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

3. építési engedély 
hulladékudvarra, 

mérlegházra, 
központi épületre, 
hulladékválogató 

csarnokra, 
mechanikai-

biológiai 
hulladékkezelő 

csarnokra, utóérlelő 
csarnokra, 

komposztáló 
csarnokra 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

4. bekötőút Nyíregyháza - a 
Nyíregyházát 

elkerülő (épülő) 4. 
sz. úttól a 

hulladéklerakó 
telepre 

vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

5. hulladéklerakó 
telep 

Kisvárda (hrsz. 
68) 

egységes 
környezethasználati 

engedély 
(módosítás) 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. építési engedély 
hulladékudvarra, 

mérlegházra, 
hulladékválogató 

csarnokra, 
mechanikai-

biológiai 
hulladékkezelő 

csarnokra 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

7. vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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8. bekötőút Kisvárda - a 4108. 
és 4109. sz. úttól a 

hulladéklerakó 
telepre 

építési engedély Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

9. vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10. hulladéklerakó 
telep 

Nagyecsed 
(hrsz. 188) 

egységes 
környezethasználati 

engedély 
(módosítás) 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. építési engedély 
hulladékudvarra, 

mérlegházra, 
hulladékválogató 

csarnokra, 
mechanikai-

biológiai 
hulladékkezelő 

csarnokra 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

12. vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. bekötőút Nagyecsed - a 
4918. sz. úttól a 
hulladéklerakó 

telepre 

építési engedély Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

14. vízjogi engedély illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

„ 
 

  

 

 

4. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

3. Helyi környezet- és 
természetvédelem 

az érintett települési 
önkormányzat jegyzője 

illetékes megyei kormányhivatal 

4. Erdővédelem illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

5. Talajvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

6. Termőföldvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

7. Ásványi nyersanyag védelem illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

8. Földtani közeg védelem, földtan illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

9. Gyógyhelyek védelme Országos Tisztifőorvosi Hivatal egészségügyért felelős miniszter 

10. Régészet és műemlékvédelem illetékes járási hivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. Nukleáris biztonság Országos Atomenergia Hivatal nincs 

12. Építésügy illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

13. Állattartás illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

14. Műszaki biztonság illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. Területrendezés illetékes megyei kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

16. Közlekedés: közút illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

17. Közlekedés: vasúti 
(az országos közforgalmú vasút 

és a hozzá csatlakozó 
iparvágányok esetén és a helyi 
közforgalmú vasút és a hozzá 

csatlakozó iparvágány, valamint 
a saját használatú vasút esetén) 

közlekedésért felelős miniszter nincs 

18. Közlekedés: vízi Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 
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4. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

3. Helyi környezet- és 
természetvédelem 

az érintett települési 
önkormányzat jegyzője 

illetékes megyei kormányhivatal 

4. Erdővédelem illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

5. Talajvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

6. Termőföldvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

7. Ásványi nyersanyag védelem illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

8. Földtani közeg védelem, földtan illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

9. Gyógyhelyek védelme Országos Tisztifőorvosi Hivatal egészségügyért felelős miniszter 

10. Régészet és műemlékvédelem illetékes járási hivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. Nukleáris biztonság Országos Atomenergia Hivatal nincs 

12. Építésügy illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

13. Állattartás illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

14. Műszaki biztonság illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. Területrendezés illetékes megyei kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

16. Közlekedés: közút illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

17. Közlekedés: vasúti 
(az országos közforgalmú vasút 

és a hozzá csatlakozó 
iparvágányok esetén és a helyi 
közforgalmú vasút és a hozzá 

csatlakozó iparvágány, valamint 
a saját használatú vasút esetén) 

közlekedésért felelős miniszter nincs 

18. Közlekedés: vízi Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 
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19. Közlekedés: légi a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

20. Környezetvédelem illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

21. Bányászat illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

22. Rendészet: a gyorsforgalmi utak 
esetében 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

23. Rendészet: az egyéb országos 
közutak, helyi közutak és 

közforgalom elől el nem zárt 
magánutak esetében 

illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a 

Budapesti Rendőr- 
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

24. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

25. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter  nincs 

26. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

„  

 

 

5. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges 
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási 

szervek 

 A B C D E 

1. Létesítmény Létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás 
megvalósításához 

szükséges 
engedélyek 

Első fokú 
engedélyező 

hatóság 

Másodfokú 
engedélyező 

hatóság 

2. A budapesti 4-es 
számú metróvonal 

Budapest 
Kelenföldi 

pályaudvar-
Bosnyák tér 

közötti szakasza 

10,5 km hosszú, 
14 állomásos 
metrószakasz 

Vasúthatósági 
engedélyek 

közlekedésért 
felelős miniszter 

nincs  

3. Metróállomások, 
üzemi 

létesítmények 

Kelenföldi 
pályaudvar, 
Tétényi út, 

Bocskai út, Móricz 
Zsigmond körtér, 
Szent Gellért tér, 

Fővám tér, Kálvin 
tér, Rákóczi tér, 
Népszínház utca, 

Keleti pályaudvar, 
Dózsa György út, 
Hungária körút, 

Róna utca, 
Bosnyák tér 

metróállomások és 
minden üzemi 

létesítmény 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

közlekedésért 
felelős miniszter 

nincs  

4. Felszín feletti 
építmények 

Állomások és 
vonali műtárgyak 

felszínen 
megjelenő 
építményei 
(különösen: 

szellőző fejek, 
lépcső lefedések, 

liftépületek) 

Általános 
építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

V. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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5. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges 
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási 

szervek 

 A B C D E 

1. Létesítmény Létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás 
megvalósításához 

szükséges 
engedélyek 

Első fokú 
engedélyező 

hatóság 

Másodfokú 
engedélyező 

hatóság 

2. A budapesti 4-es 
számú metróvonal 

Budapest 
Kelenföldi 

pályaudvar-
Bosnyák tér 

közötti szakasza 

10,5 km hosszú, 
14 állomásos 
metrószakasz 

Vasúthatósági 
engedélyek 

közlekedésért 
felelős miniszter 

nincs  

3. Metróállomások, 
üzemi 

létesítmények 

Kelenföldi 
pályaudvar, 
Tétényi út, 

Bocskai út, Móricz 
Zsigmond körtér, 
Szent Gellért tér, 

Fővám tér, Kálvin 
tér, Rákóczi tér, 
Népszínház utca, 

Keleti pályaudvar, 
Dózsa György út, 
Hungária körút, 

Róna utca, 
Bosnyák tér 

metróállomások és 
minden üzemi 

létesítmény 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

közlekedésért 
felelős miniszter 

nincs  

4. Felszín feletti 
építmények 

Állomások és 
vonali műtárgyak 

felszínen 
megjelenő 
építményei 
(különösen: 

szellőző fejek, 
lépcső lefedések, 

liftépületek) 

Általános 
építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

V. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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5. Felszíni rendezési 
munkák 

A Fővárosi 
Önkormányzat 

tulajdonában lévő 
felszíni 

létesítmények, így 
különösen utak, 

járdák, 
forgalomtechnika, 

zöldterületek, 
villamosvágányok, 

aluljárók építési 
munkái 

Közúthatósági 
engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

III. Kerületi 
Hivatala 

Budapest 
Főváros 

Kormányhivatala 

6. A főváros kerületi 
önkormányzatai 

tulajdonában lévő 
utak, járdák 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

III. Kerületi 
Hivatala 

Budapest 
Főváros 

Kormányhivatala 

„  

 

 

6. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Rendészet Budapesti Rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitányság 

3. Tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

4. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

5. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal 
 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

6. Régészet, műemlékvédelem és 
világörökség 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 

7. Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

8. Útügy Fővárosi kerületi önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi közutak 

esetén: Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 

9. Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi közutak 

esetén: Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 
 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. Földtan, bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. Műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

12. Építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. Környezetvédelem, 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

14. Vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi Belügyminisztérium Országos 
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6. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Rendészet Budapesti Rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitányság 

3. Tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

4. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

5. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal 
 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

6. Régészet, műemlékvédelem és 
világörökség 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 

7. Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

8. Útügy Fővárosi kerületi önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi közutak 

esetén: Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 

9. Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában lévő helyi közutak 

esetén: Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 
 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. Földtan, bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. Műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

12. Építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. Környezetvédelem, 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

14. Vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi Belügyminisztérium Országos 
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igazgatóság Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

15. Földvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

16. Vasúti, vasúthatósági ügyek közlekedésért felelős miniszter nincs 

17. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

18. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

„  

 

 

7. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó beruházások, a megvalósításukhoz szükséges 
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási 

szervek 

 A B C D E 

1. Létesítmény Létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyek 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon 
eljáró hatóság 

2. Zsolnay Kulturális 
Negyed 

Műemléki védelem 
alatt álló: 

40504/1 hrsz.,  
40504/3 hrsz.,  
40504/4 hrsz.,  
40504/5 hrsz., 
40484 hrsz., 
40485 hrsz., 
40486 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

3. Zsolnay Vilmos út: 
40510 hrsz. 

4. A 6-os sz. főúttól 
délre fekvő része: 

40511/1 hrsz., 
40511/2 hrsz., 
40511/3 hrsz. 

5. Basamalom utca: 
40512/1 hrsz. 

6. Felsővámház utca: 
40390/1 hrsz. 

7. „Dozsó”: 40504/1 
hrsz. 

8. Zsolnay Mauzóleum 
és környezete:  
40167 hrsz.,  

40164/12 hrsz.,  
40164/37 hrsz. 

9. Zsolnay Pirogránit 
Üzem: 40504/6 hrsz. 

10. „Nagy Kiállítótér” 
projekt (a 

megváltozott 
projekt- 

tartalommal) 

„Nagy kiállítótér új 
épületének területe” 

18341 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

11. Martyn Ferenc 
Múzeum telke és a 
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7. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó beruházások, a megvalósításukhoz szükséges 
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási 

szervek 

 A B C D E 

1. Létesítmény Létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyek 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon 
eljáró hatóság 

2. Zsolnay Kulturális 
Negyed 

Műemléki védelem 
alatt álló: 

40504/1 hrsz.,  
40504/3 hrsz.,  
40504/4 hrsz.,  
40504/5 hrsz., 
40484 hrsz., 
40485 hrsz., 
40486 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

3. Zsolnay Vilmos út: 
40510 hrsz. 

4. A 6-os sz. főúttól 
délre fekvő része: 

40511/1 hrsz., 
40511/2 hrsz., 
40511/3 hrsz. 

5. Basamalom utca: 
40512/1 hrsz. 

6. Felsővámház utca: 
40390/1 hrsz. 

7. „Dozsó”: 40504/1 
hrsz. 

8. Zsolnay Mauzóleum 
és környezete:  
40167 hrsz.,  

40164/12 hrsz.,  
40164/37 hrsz. 

9. Zsolnay Pirogránit 
Üzem: 40504/6 hrsz. 

10. „Nagy Kiállítótér” 
projekt (a 

megváltozott 
projekt- 

tartalommal) 

„Nagy kiállítótér új 
épületének területe” 

18341 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

11. Martyn Ferenc 
Múzeum telke és a 
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felette lévő park: 
18342 hrsz., 
18343 hrsz. 

12. Múzeumok 
rekonstrukciója: 

18359/1 hrsz. 

13. Káptalan utca 5.: 
18358 hrsz.,  

18359/2 hrsz.,  
8359/1 hrsz. 

14. Vasarely Múzeum: 
18356 hrsz. 

15. Tornapálya: 18357 
hrsz. 

16. Káptalan utca 4.: 
18307 hrsz.,  
18340 hrsz., 

17. Papnövelde utca: 
17122 hrsz., 

18. Papnövelde u. 5.: 
17683 hrsz. 

19. Belvárosi Ált. Isk.: 
17656 hrsz., 

20. Szepesy I. utca: 
18355 hrsz. 

21. Káptalan utca: 18344 
hrsz. 

22. Aranyos Szent János 
kút: 

18338 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

23. Eszperantó park: 
17655 hrsz., 
17654 hrsz. 

 

 

24. Pécsi Konferencia- 
és Koncert 
Központ 

Közterületek 
(közpark, sétány): 

 
40670 hrsz., 
40671 hrsz., 
40672 hrsz., 
40673 hrsz., 
40674 hrsz., 
40675 hrsz., 
40676 hrsz., 
40677 hrsz.,  

40678/1 hrsz., 
40678/2 hrsz.,  
40710 hrsz.,  

40513/1 hrsz.,  
40513/2 hrsz.,  
40694/5 hrsz.,  
40694/4 hrsz.,  
40694/2 hrsz.,  
40669 hrsz.,  
40707 hrsz.,  
40682 hrsz., 
40680 hrsz., 
40681 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

25. Szennyvízcsatorna és 
csapadékvíz 
elvezetés: 

40670 hrsz., 
40671 hrsz., 
40672 hrsz., 
40673 hrsz., 
40674 hrsz., 
40675 hrsz., 
40676 hrsz., 
40677 hrsz.,  

40678/1 hrsz.,  
40678/2 hrsz.,  
40710 hrsz.,  

40513/1 hrsz.,  
40513/2 hrsz.,  
40694/5 hrsz.,  
40694/4 hrsz.,  
40694/2 hrsz.,  
40669 hrsz.,  
40707 hrsz.,  
40682 hrsz., 
40680 hrsz., 
40681 hrsz. 

Vízjogi 
engedélyek 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztériu
m Országos 

Katasztrófavédelm
i Főigazgatóság 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 78345
 

 

24. Pécsi Konferencia- 
és Koncert 
Központ 

Közterületek 
(közpark, sétány): 

 
40670 hrsz., 
40671 hrsz., 
40672 hrsz., 
40673 hrsz., 
40674 hrsz., 
40675 hrsz., 
40676 hrsz., 
40677 hrsz.,  

40678/1 hrsz., 
40678/2 hrsz.,  
40710 hrsz.,  

40513/1 hrsz.,  
40513/2 hrsz.,  
40694/5 hrsz.,  
40694/4 hrsz.,  
40694/2 hrsz.,  
40669 hrsz.,  
40707 hrsz.,  
40682 hrsz., 
40680 hrsz., 
40681 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

25. Szennyvízcsatorna és 
csapadékvíz 
elvezetés: 

40670 hrsz., 
40671 hrsz., 
40672 hrsz., 
40673 hrsz., 
40674 hrsz., 
40675 hrsz., 
40676 hrsz., 
40677 hrsz.,  

40678/1 hrsz.,  
40678/2 hrsz.,  
40710 hrsz.,  

40513/1 hrsz.,  
40513/2 hrsz.,  
40694/5 hrsz.,  
40694/4 hrsz.,  
40694/2 hrsz.,  
40669 hrsz.,  
40707 hrsz.,  
40682 hrsz., 
40680 hrsz., 
40681 hrsz. 

Vízjogi 
engedélyek 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztériu
m Országos 

Katasztrófavédelm
i Főigazgatóság 
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26. Közterek és 
parkok megújítása 

Uránvárosi park 
rekonstrukciók: 

 
Gyalog-kerékpárút, 

járda, emlékmű 
rekonstrukció, 
utcabútorok, 
parképítés, 

térburkolatok: 
531 hrsz., 529/31 
hrsz., 583/1 hrsz., 

584 hrsz., 586 hrsz., 
528 hrsz., 579/8 

hrsz., 527 hrsz., 532 
hrsz., 526/26 hrsz., 

613/7 hrsz.,  
613/6 hrsz.,  
613/4 hrsz.,  
613/1 hrsz.,  
590/1 hrsz.,  

587 hrsz., 529/38 
hrsz., 529/39 hrsz., 
530 hrsz., 577 hrsz., 
578 hrsz., 612 hrsz., 

529/37 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

27. Ybl Miklós utca 
(parkolók, út):  

527 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

28. Út: 532 hrsz. 

 

 

29. Tettye-Havihegy 
városrész 

(parkrekonstrukció): 
 

Tettye tér:  
16211 hrsz.  
16209 hrsz.  
16232 hrsz.  

16207 hrsz. Borház  
16172/2 hrsz.  

16174 hrsz. Kávézó 
16214 hrsz. 
16215 hrsz. 
16228 hrsz. 
16229 hrsz.  
16165 hrsz.  

16224/2 hrsz.  
16235 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

30. Nyári Színház 
megújítás 

(Szathmáry püspöki 
palota rom 
műemlék):  
16208 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

31. Magaslati út 
(rekonstrukció):  

16212 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

32. Havihegyi út 
(rekonstrukció): 

39323 hrsz. 
39308 hrsz.  
39230 hrsz.  

39307/1 hrsz.  
39307/2 hrsz.  
39306/1 hrsz. 
39309 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

33. Havihegyi panoráma 
sétány, kilátópont, 

parképítés:  
39315 hrsz. 

393221 hrsz.  
39322/2 hrsz.  
39317 hrsz. 

39314/2 hrsz.  
39314/1 hrsz.  
39321 hrsz. 
39320 hrsz.  
39319 hrsz. 
39318 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
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29. Tettye-Havihegy 
városrész 

(parkrekonstrukció): 
 

Tettye tér:  
16211 hrsz.  
16209 hrsz.  
16232 hrsz.  

16207 hrsz. Borház  
16172/2 hrsz.  

16174 hrsz. Kávézó 
16214 hrsz. 
16215 hrsz. 
16228 hrsz. 
16229 hrsz.  
16165 hrsz.  

16224/2 hrsz.  
16235 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

30. Nyári Színház 
megújítás 

(Szathmáry püspöki 
palota rom 
műemlék):  
16208 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

31. Magaslati út 
(rekonstrukció):  

16212 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

32. Havihegyi út 
(rekonstrukció): 

39323 hrsz. 
39308 hrsz.  
39230 hrsz.  

39307/1 hrsz.  
39307/2 hrsz.  
39306/1 hrsz. 
39309 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

33. Havihegyi panoráma 
sétány, kilátópont, 

parképítés:  
39315 hrsz. 

393221 hrsz.  
39322/2 hrsz.  
39317 hrsz. 

39314/2 hrsz.  
39314/1 hrsz.  
39321 hrsz. 
39320 hrsz.  
39319 hrsz. 
39318 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
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39313 hrsz.  
39310 hrsz. 
16254 hrsz. 
16246 hrsz. 
16244 hrsz. 
16245 hrsz.  
39310 hrsz.  
16254 hrsz. 
16246 hrsz.  
16244 hrsz. 
16245 hrsz. 

34. Szabadtéri 
zarándokhely (oltár), 
a Havihegyi kápolna 

környezetének 
megújítása:  
39316 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

35. Tettye utca 
(útrekonstrukció):  

16899 hrsz.  
16166 hrsz.  
16210 hrsz.  
16898 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

36. Vince utca 
(útrekonstrukció):  

16961 hrsz.  
16919 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

37. Cserző köz 
(útrekonstrukció):  

16949 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

38. Böck János utca 
(útrekonstrukció):  

16206 hrsz.  
16231 hrsz.  
16864 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

39. Felsőhavi utca 
(útrekonstrukció): 

16716 hrsz. 
16291 hrsz.  
16290 hrsz.  
16771 hrsz.  
16323 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

40. Ágota utca 
(útrekonstrukció):  

16727 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

41. Barátúr utca 
(útrekonstrukció):  

16187 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

Hivatala 

42. Ágoston tér 
(rekonstrukció, EKF 

kiállítótér, 
Bányatörténeti 

emlékpark, 
épületfelújítás):  
16717, 16718, 
16719, 16723, 

16444/1, 16652 
hrsz., 16666, 17232, 

17240 hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

43. Ágoston téri romok 
bemutatása:  

16720/2, 16720/1 
hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

44. Vince utca (út 
rekonstrukció):  

16961, 16919 hrsz.-
ek 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

45. Vince utca (patak 
részleges felszínre 

hozatala):  
16961, 16919 hrsz.-

ek 

Vízjogi 
engedélyek 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztériu
m Országos 

Katasztrófavédelm
i Főigazgatóság 

46. Kálvária utca (út 
rekonstrukció):  

17104 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

47. Pécs város 
központjának 

megújítása 
(Széchenyi tér és 

környéke): 
- Széchenyi tér 

felszín rekonstrukció 
18479, 18480, 

18481, 18482, 18483 
hrsz.-ek 

- Irgalmasok utcája 
- térfelszín megújítás 

17453 hrsz. 
- Megye köz 17590, 
17585/1, 17585/3, 

17589 hrsz.-ek. 
- Hunyadi út  
18080 hrsz. 

- Szepesy utca  
18355 hrsz. 

- Káptalan utca  
18344 hrsz. 

- Papnövelde utca  
17122 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
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Hivatala 

42. Ágoston tér 
(rekonstrukció, EKF 

kiállítótér, 
Bányatörténeti 

emlékpark, 
épületfelújítás):  
16717, 16718, 
16719, 16723, 

16444/1, 16652 
hrsz., 16666, 17232, 

17240 hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

43. Ágoston téri romok 
bemutatása:  

16720/2, 16720/1 
hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

44. Vince utca (út 
rekonstrukció):  

16961, 16919 hrsz.-
ek 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

45. Vince utca (patak 
részleges felszínre 

hozatala):  
16961, 16919 hrsz.-

ek 

Vízjogi 
engedélyek 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztériu
m Országos 

Katasztrófavédelm
i Főigazgatóság 

46. Kálvária utca (út 
rekonstrukció):  

17104 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

47. Pécs város 
központjának 

megújítása 
(Széchenyi tér és 

környéke): 
- Széchenyi tér 

felszín rekonstrukció 
18479, 18480, 

18481, 18482, 18483 
hrsz.-ek 

- Irgalmasok utcája 
- térfelszín megújítás 

17453 hrsz. 
- Megye köz 17590, 
17585/1, 17585/3, 

17589 hrsz.-ek. 
- Hunyadi út  
18080 hrsz. 

- Szepesy utca  
18355 hrsz. 

- Káptalan utca  
18344 hrsz. 

- Papnövelde utca  
17122 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
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- Ciszterci köz  
18371 hrsz. 

48. Pécs város 
központjának 

megújítása 
(Széchenyi tér és 

környéke):  
- Kossuth tér 

17451, 17452 hrsz.  
- Hal tér  

17439 hrsz. 
- Fürdő utca  
17460 hrsz.  
- Rákóczi út  

16609/1 hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

49. Középkori egyetem:  
18306, 18295. 

18292/3,  
18303 hrsz.-ek. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

50. Belváros nyugati 
kapuja:  

Rákóczi út  
18556 hrsz. 

Kórház tér 4126/1, 
4126/2, 4358, 4374, 

3492, 18686/1 
hrsz.-ek 

Ferencesek utcája 
18477 hrsz., 

Szent István tér 
18392/2 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

51. Pécs-Indóház tér és 
környéke rendezése: 
Közutak: útfelületek, 

buszvégállomás  
18777 18778, 18788, 

18795/2, 18869/2, 
18867, 18911/4, 
18912, 18913/5, 

18913/6, 19158/1, 
19158/2, 18911/3, 
18911/1, 18902, 
18933/2 hrsz.-ek. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

52. Közparkok 18913/8, 
18866/2, 18903/1, 

18903/2, 18905 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

53. MÁV terület 
(térfelszín rendezés)  

19157/13 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

54. Pécs-EKF városrész 
közterületeinek 

megújítása  
Közutak: útfelületek 

16611, 19121, 
19123, 

19147, 40709, 
40710, 

40570/14, 40669, 
40510, 35001, 

40164/18, 40390/1, 
16571, 16668, 

16651, 
16573/10, 6633, 

16607, 06573/15, 
16611, 40570/14, 

19145, 19147, 
40711, 

40512/1, 43509, 
40166, 40164/32, 

40415, 40652, 
40462, 

40607, 40527, 
40528, 

40539, 40522, 
40463, 

40483 hrsz.-ek 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

55. Közparkok:  
40570/19, 9122, 

40513/2, 43513/1, 
35001,  

40164/12 hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

56. Centrum parkoló  
Közutak: útfelületek  

18933/1, 18872/6 
hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

57. Közparkok, parkolók  
18872/8, 13878, 

18883/1 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

58. Kálvária domb: 
17095, 18057, 

17108, 18045/3, 
13054/1, 

18051/1, 13051/2, 
18022, 17991 

hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

59. Pécs-Megyer 
városrész központi 

területének és 
kapcsolódó 

közterületeinek 
rendezése 
23912/165 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
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54. Pécs-EKF városrész 
közterületeinek 

megújítása  
Közutak: útfelületek 

16611, 19121, 
19123, 

19147, 40709, 
40710, 

40570/14, 40669, 
40510, 35001, 

40164/18, 40390/1, 
16571, 16668, 

16651, 
16573/10, 6633, 

16607, 06573/15, 
16611, 40570/14, 

19145, 19147, 
40711, 

40512/1, 43509, 
40166, 40164/32, 

40415, 40652, 
40462, 

40607, 40527, 
40528, 

40539, 40522, 
40463, 

40483 hrsz.-ek 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

55. Közparkok:  
40570/19, 9122, 

40513/2, 43513/1, 
35001,  

40164/12 hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

56. Centrum parkoló  
Közutak: útfelületek  

18933/1, 18872/6 
hrsz. 

Közúthatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

57. Közparkok, parkolók  
18872/8, 13878, 

18883/1 hrsz. 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

58. Kálvária domb: 
17095, 18057, 

17108, 18045/3, 
13054/1, 

18051/1, 13051/2, 
18022, 17991 

hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

59. Pécs-Megyer 
városrész központi 

területének és 
kapcsolódó 

közterületeinek 
rendezése 
23912/165 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
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23912/184 
23912/190 
23912/191 
23912/192 
23912/193 
23912/268 
23912/274 

23912/279 hrsz.-ek 

60. Diana tér, Krisztina 
tér és környéke:  
20822, 20831, 

20840/3, 23840/6, 
20947, 20980,  

20984/1 hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

61. Napliget: 
23913/65, 23913/66, 

23938/2, 23941/4, 
23942/81 hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

62. Pécs-Kelet központi 
területeinek 
megújítása: 

35982/3, 35982/7, 
36049, 36050/11, 

36050/14, 36050/15, 
36051, 36052/1, 

36052/10, 36053/1, 
36053/9, 36054, 
36170, 36265, 

36267/3, 36267/18, 
36267/22 hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

63. Névtelen utcai Sport 
Agóra környezet: 

 
35522, 35523, 

35544, 
35547/3, 35548, 
35549, 35550/1, 

35550/2 ,35551/3, 
35551/4, 35551/5, 
35551/6, 35551/7, 
35551/8, 35552/1, 
35552/2, 35553, 

35554, 35555/16, 
35611, 35612, 

35613, 
35614/1, 35614/3, 
35614/4, 35614/5, 
35615, 35616/1, 
35622, 35623, 

35727/1, 35725, 
35726, 35728, 

35807/3, 37901, 
37903 hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

64. Rókus-sétány és 
környéke: 

3220/27, 3220/31, 
3220/40, 3220/41, 
3423, 3463, 3467, 

3468, 3469, 4714/3, 
4791/6, 4826, 4830 

hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

65. Köztársaság tér és 
környéke: 3879, 

3880, 4112, 18717 
hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
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63. Névtelen utcai Sport 
Agóra környezet: 

 
35522, 35523, 

35544, 
35547/3, 35548, 
35549, 35550/1, 

35550/2 ,35551/3, 
35551/4, 35551/5, 
35551/6, 35551/7, 
35551/8, 35552/1, 
35552/2, 35553, 

35554, 35555/16, 
35611, 35612, 

35613, 
35614/1, 35614/3, 
35614/4, 35614/5, 
35615, 35616/1, 
35622, 35623, 

35727/1, 35725, 
35726, 35728, 

35807/3, 37901, 
37903 hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

64. Rókus-sétány és 
környéke: 

3220/27, 3220/31, 
3220/40, 3220/41, 
3423, 3463, 3467, 

3468, 3469, 4714/3, 
4791/6, 4826, 4830 

hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

65. Köztársaság tér és 
környéke: 3879, 

3880, 4112, 18717 
hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
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66. Mecseki parkerdő: 
70400, 70401, 

70705/5, 70704/7, 
70705/8, 70705/9, 
70705/10, 70711, 

70714, 70715, 
70716, 

70718, 24020, 
24021, 

24022, 24023, 
24024, 

24025, 24028, 
24029, 

24030, 24031, 
24032, 

24033, 24035, 
24036, 

24037, 24038, 
24039, 

24040, 24041, 
24047, 

24048, 24049, 
24050, 

24057, 24058, 
24059, 

24060, 24061, 
24062, 

24062, 24063, 
24064, 24065, 

24066, 
24067, 24068, 

24069, 
24070, 24071, 

24072, 
24080, 24081, 

52776, 
52776/0291, 
52776/0292, 
52776/0293, 
52776/0296, 
52776/0297, 
52776/0298, 
52776/0299, 
52776/0300, 
52776/0310, 
52776/0302, 
52776/0303, 
52776/0304, 
52776/0305, 
52776/0306, 
52776/0310, 
52776/0315, 
52776/0316, 
52776/0317, 
52776/0318, 
52776/0320, 
52776/0323, 
52776/0394, 
52776/0397, 

Erdővédelmi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

52776/0399, 
52776/0400, 
52776/0401, 
52776/0402, 

52776/0403, v0404, 
52776/0405, 
52776/0406, 
52776/0407, 
52776/0409, 
52776/0411, 
52776/0412, 
52776/0413, 
52776/0420, 

52776/04, 52776/05, 
52776/06, 52776/07, 
52776/08, 52776/09, 

52776/010, 
52776/011, 
52776/02, 

52776/013, 
52776/014, 
52776/015, 
52776/016, 
52776/039, 
52776/042, 
52776/045, 

52776/51561, 
52776/047, 
52776/048, 
52776/049, 
52776/050, 
52776/051, 
52776/052, 
52776/053, 
52776/054, 

52776/6090, 
52776/055, 
52776/061, 

52776/062 hrsz.-ek 
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52776/0399, 
52776/0400, 
52776/0401, 
52776/0402, 

52776/0403, v0404, 
52776/0405, 
52776/0406, 
52776/0407, 
52776/0409, 
52776/0411, 
52776/0412, 
52776/0413, 
52776/0420, 

52776/04, 52776/05, 
52776/06, 52776/07, 
52776/08, 52776/09, 

52776/010, 
52776/011, 
52776/02, 

52776/013, 
52776/014, 
52776/015, 
52776/016, 
52776/039, 
52776/042, 
52776/045, 

52776/51561, 
52776/047, 
52776/048, 
52776/049, 
52776/050, 
52776/051, 
52776/052, 
52776/053, 
52776/054, 

52776/6090, 
52776/055, 
52776/061, 

52776/062 hrsz.-ek 
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67. EKF beruházásokhoz 
kapcsolódó 

homlokzatfelújítások
: 

16608, 17198, 
17274, 17326, 
17328, 17369, 
17375, 17454, 
17531, 17540, 
17546, 17575, 
17578, 17579, 

17585/1, 18070, 
18386, 18435, 
18437, 18438, 
18443, 18484, 

18577, 19134 hrsz.-
ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

68. Dél-Dunántúli 
Regionális 

Könyvtár és 
Tudásközpont 

PTE műtárgyak 
bontása, Könyvtár és 

Tudásközpont 
létesítése, parképítés, 

felszíni parkoló, 
feltáró út: 

40712 
40711 
40707 
19147 
19144 

19150/1 
40713/2 
19150/1 
19150/2 
19150/3 
40713/1 
40722/2 

40714/12 
40680 
19139 
19144 

19149/2 
40722/14 
40722/5 
40722/1 

40710 hrsz.-ek 

Építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

69. Szennyvízcsatorna és 
csapadékvíz 

elvezetés  
40712  
40711  
40707  
19147  
19144 

19150/1  
40713/2  
19150/1 
19150/2 
19150/3 
40713/1 
40722/2 

40714/12 
40680 
19139 
19144 

19149/2 
40722/14 
40722/5 
40722/1 

40710 hrsz.-ek 

Vízjogi 
engedélyek 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztériu
m Országos 

Katasztrófavédelm
i Főigazgatóság 

„  
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69. Szennyvízcsatorna és 
csapadékvíz 

elvezetés  
40712  
40711  
40707  
19147  
19144 

19150/1  
40713/2  
19150/1 
19150/2 
19150/3 
40713/1 
40722/2 

40714/12 
40680 
19139 
19144 

19149/2 
40722/14 
40722/5 
40722/1 

40710 hrsz.-ek 

Vízjogi 
engedélyek 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztériu
m Országos 

Katasztrófavédelm
i Főigazgatóság 

„  
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8. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. számú melléklet a 74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Környezetvédelem és 
természetvédelem 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

3. Vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

4. Közlekedés: közút Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

5. Közlekedés: 
vasút: az országos közforgalmú 

vasút és a hozzá csatlakozó, 
összekötő vasúti pálya és a saját 

célú pályahálózat esetén, 
valamint a helyi közforgalmú 
vasút és a hozzá csatlakozó, 

összekötő vasúti pálya és saját 
célú pályahálózat esetén 

közlekedésért felelős miniszter nincs 

6. Közlekedés: légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

7. Közlekedés: vízi Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

8. Földtan illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

9. Bányászat illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

10. Rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetében 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

11. Rendészet: az egyéb országos 
közutak, helyi közutak és 

közforgalom elől el nem zárt 
magánutak esetében 

illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

 

 

12. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

13. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter  nincs 

14. Termőföldvédelem Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

15. Talajvédelem Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

16. Erdővédelem Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

17. Egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

18. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Tanácsának elnöke 

19. Műszaki biztonság Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

20. Építésügy illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

21. Régészet és műemlékvédelem illetékes járási hivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„  
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12. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

13. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter  nincs 

14. Termőföldvédelem Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

15. Talajvédelem Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

16. Erdővédelem Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

17. Egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

18. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Tanácsának elnöke 

19. Műszaki biztonság Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

20. Építésügy illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

21. Régészet és műemlékvédelem illetékes járási hivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„  
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9. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez 

A MÁV Zrt. és a GySEV Zrt. által működtetett vasúti pályahálózaton a GSM-R 
rendszer megvalósításához kapcsolódó közigazgatási hatósági ügyekben eljáró 

hatóságok 

 A B C D 

 
1. 

Építmény A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
közigazgatási hatósági 

ügyek, engedélyek 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2.  Vasúthatósági 
engedélyek 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

3. Elektronikus hírközlési 
építmények (különösen 
antennák, antennatartó 
szerkezetek és felszín 

alatti elektronikus 
hírközlési 

alépítmények) 

Hírközlés-hatósági 
engedélyek 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

4. Felszín feletti 
építmények (különösen: 

állomásépületek 
átalakítása) 

Általános építésügyi 
hatósági engedélyek 

illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal 

illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatal 

5. Felszíni sajátos 
építmények, így 

különösen utak, járdák, 
forgalomtechnika, 

zöldterületek építési 
munkái 

Közúthatósági 
engedélyek 

Építmény helye szerint 
illetékes járási (fővárosi 

kerületi) hivatal 

Építmény helye szerint 
illetékes fővárosi és 

megyei kormányhivatal 

6. Valamennyi, 
megvalósításhoz 

szükséges építmény 

Környezetvédelmi 
hatósági eljárások, 

engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

nincs 

7. Valamennyi, 
megvalósításhoz 

szükséges építmény 

Természetvédelmi 
hatósági eljárások, 

engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

nincs 

8. Valamennyi, 
megvalósításhoz 

szükséges építményhez 
kapcsolódó 

vízilétesítmény, illetve 
vízimunka 

Vízjogi engedélyek Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„  

 

 

10. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Közlekedés: gyorsforgalmi utak 
esetében, és 30 méter szabad 

nyílást meghaladó közúti hidak 
esetén 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

3. Közlekedés: az egyéb országos 
közutak, helyi közutak és 

közforgalom elől el nem zárt 
magánutak esetében 

illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

4. Vasút, hajózás közlekedésért felelős miniszter nincs 

5. Polgári célú légiközlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

6. Állami célú légiközlekedés honvédelemért felelős miniszter nincs 

7. Régészet és műemlékvédelem illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. Műszaki biztonság illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. Honvédelem érdek honvédelemért felelős miniszter nincs 

„  
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10. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. számú melléklet a 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Közlekedés: gyorsforgalmi utak 
esetében, és 30 méter szabad 

nyílást meghaladó közúti hidak 
esetén 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

3. Közlekedés: az egyéb országos 
közutak, helyi közutak és 

közforgalom elől el nem zárt 
magánutak esetében 

illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

4. Vasút, hajózás közlekedésért felelős miniszter nincs 

5. Polgári célú légiközlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

6. Állami célú légiközlekedés honvédelemért felelős miniszter nincs 

7. Régészet és műemlékvédelem illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. Műszaki biztonság illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. Honvédelem érdek honvédelemért felelős miniszter nincs 

„  
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11. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„Melléklet a 76/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges 
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási 

szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás Beruházás azonosító 
adatai 

A beruházás 
megvalósí- 

tásáva1  
kapcsolatos 
engedélyek 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon 
eljáró hatóság 

2. Záhony térség 
belső közúti 

infrastruktúrájának 
az ipari, logisztikai 

befektetésekkel 
összehangolt 

fejlesztése 

A 4115. jelű 
összekötő úttól a  

4145. jelű összekötő 
útig (Tiszabezdédig) 

húzódó, jelenleg 
önkormányzati 

tulajdonú út kiépítése 

Közúthatósági 
engedélyek 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg 

Megyei  
Kormányhivatal 

3. 4145. jelű út 
Tiszabezdéd elkerülő 

szakasza 

4. A 4145. jelű 
összekötő út felújítása 
Tiszabezdéd, Komoró 

között 

5. A 4145. jelű 
összekötő út Komoró 

elkerülő szakasza 

6. Fényeslitke-Komoró 
intermodális ipari-
logisztikai központ 
feltáró út kiépítése 

(jelenleg MÁV 
szervizút felújítása), 
bekötése a 4145. jelű 

útba 

7. A 4145. jelű 
összekötő út és a 4. 

sz. főút közötti 
átkötés Komorónál 
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8. A 4145. jelű 
összekötő út és a 4. 

sz. főút közötti 
átkötés Komorónál 

(különszintű 
keresztezés a 100. 

vasúti fővonal fölött) 

Közúthatósági 
engedélyek  

Gyorsforgalmi utat, 
vagy 30 méter 
szabadnyílást 

meghaladó hidak 
esetén 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért 
felelős miniszter 

9. Közúthatósági 
engedélyek  

egyéb út esetén 
 

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg 

Megyei  
Kormányhivatal 

10. Záhony térségében 
a vasúti 

infrastruktúra 
fejlesztése (100-as 
fővonalon kívül) az 

árufuvarozási 
határátmenetet 

biztosító széles és 
normál nyomtávú 

gerinchálózat 
ütemes felújítása 

Normál nyomtávú 
vasút (vágány, 

biztosítóberendezés) 
bontása, 

kármentesítés. 
Széles nyomtávú 

vasúti pálya építése: 
alépítmény, 
víztelenítés, 

felépítmény, kitérők.  
Biztosítóberendezés 

létesítése, térvilágítás. 
Műtárgyépítés, 
közműkiváltás.  

Széles nyomtávú 
vasúti pálya 
felújítása. 

Vasúti ügyek közlekedésért 
felelős miniszter 

nincs 

11. Közúthatósági 
engedélyek: 

30 méter szabad 
nyílást meghaladó 

hidak esetén, 
 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért 
felelős miniszter 

12. Közúthatósági 
engedélyek: egyéb 

esetekben 

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg 

Megyei  
Kormányhivatal 

13. Záhony térségében 
vasúti 

infrastruktúra 
fejlesztése, az 

árufuvarozási és 
logisztikai 

kapacitásokat 
kiszolgáló vontató 

vágány-hálózat 
ütemes felújítása 

Széles nyomtávú 
vasúti pálya építése: 

alépítmény, 
víztelenítés, 

felépítmény, speciális 
kitérők. 

Biztosítóberendezés 
létesítése, térvilágítás. 

Műtárgyépítés, 
közműkiváltás. 

Normál nyomtávú 
vasúti pálya építése: 

alépítmény, 
víztelenítés, 
felépítmény. 

Biztosítóberendezés 
létesítése, térvilágítás. 

Műtárgyépítés, 
közműkiváltás. 

Kisajátítás, 
környezetvédelem, 

útátjáró biztosítások 
stb. 

Vasúti ügyek közlekedésért 
felelős miniszter 

nincs 

14. Közúthatósági 
engedélyek: 

30 méter szabad 
nyílást meghaladó 

hidak esetén, 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért 
felelős miniszter 

15. Közúthatósági 
engedélyek: egyéb 

esetekben 

Szabolcs- 
Szatmár-Bereg 

Megyei 
Kormányhivatal 

„  
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12. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 

gyárépítés és annak 
építményei, 

valamint az ahhoz 
kapcsolódó 

logisztikai bázis és 
építményei 

Az 1. § (1) 
bekezdése 

szerinti terület 

általános építésügyi 
hatósági eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos hatósági 

eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízjogi engedélyezési 
eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
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12. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 

gyárépítés és annak 
építményei, 

valamint az ahhoz 
kapcsolódó 

logisztikai bázis és 
építményei 

Az 1. § (1) 
bekezdése 

szerinti terület 

általános építésügyi 
hatósági eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos hatósági 

eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízjogi engedélyezési 
eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

10. telekalakítási hatósági 
eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

11. földmérési hatósági 
eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

13. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

14. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

15. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

16. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság  
 
 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

17. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárások 

18. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos hatósági 
eljárások 

19. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„  
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13. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem és régészet Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. közúti közlekedés Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

7. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

8. polgári légiközlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

9. állami célú légiközlekedés honvédelemért felelős miniszter nincs 

10. földtan Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. bányászat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

12. rendészet Kecskeméti Rendőrkapitányság Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság 

13. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

14. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

15. katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

 

 

16. talajvédelem Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

17. erdővédelem Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

18. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

19. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

20. műszaki biztonság Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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13. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. számú melléklet a 192/2008. (VII. 30.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem és régészet Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. közúti közlekedés Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

7. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

8. polgári légiközlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

9. állami célú légiközlekedés honvédelemért felelős miniszter nincs 

10. földtan Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. bányászat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

12. rendészet Kecskeméti Rendőrkapitányság Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság 

13. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

14. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

15. katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

 

 

16. talajvédelem Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

17. erdővédelem Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

18. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

19. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

20. műszaki biztonság Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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14. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és 
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1.  
Létesítmény 

 
Létesítmény 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyek 

 
Első fokon eljáró 

hatóság 

 
Másodfokon eljáró 

hatóság 

2. Kiemelt 
nagyberuházásként 
motorverseny-pálya 
és ahhoz kapcsolódó 

egyéb sport, 
szálláshely, 

szolgáltató és 
logisztikai 

kiszolgáló bázis és 
létesítményei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az M7-es 
autópálya, Sávoly 

község északi 
közigazgatási 

határa által 
lehatárolt terület 

Marótvölgyi-
csatorna és 
Szőkedencs 
község déli 

közigazgatási 
határa által 

lehatárolt terület. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

általános 
építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezések 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyek 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

5. vízjogi engedélyek illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

6. műszaki 
biztonsági hatóság 

hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 
építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. földvédelmi 
hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

8. ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

9. földmérési 
hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

10. erdővédelmi 
hatósági 

engedélyek 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

11. hírközlési hatósági 
engedélyek 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

12. bányahatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

13. talajvédelmi 
hatósági 

engedélyek 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

14. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások és 

régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. vasúti hatósági 
engedélyek 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

„  
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11. hírközlési hatósági 
engedélyek 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

12. bányahatósági 
engedélyek 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

13. talajvédelmi 
hatósági 

engedélyek 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

14. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások és 

régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. vasúti hatósági 
engedélyek 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

„  
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15. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. számú melléklet a 248/2008. (X. 14.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

6. közlekedés: vasút közlekedésért felelős miniszter nincs 

7. közlekedés: állami célú 
légiközlekedés 

honvédelemért felelős miniszter nincs 

8. közlekedés: vízi közlekedés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

9. földtan Baranya Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

10. bányászat Baranya Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. rendészet (rendőrség) 
gyorsforgalmi utak esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

12. rendészet (rendőrség) az egyéb 
országos közutak, a helyi közutak 
és a közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Marcali Rendőrkapitányság Somogy Megyei Rendőr-
főkapitányság 

13. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

14. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

15. termőföldvédelem illetékes járási hivatal Somogy Megyei Kormányhivatal 

16. földművelésügy: talajvédelem Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

 

 

17. földművelésügy: erdővédelem Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

18. régészet és műemlékvédelem Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

19. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

20. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

21. műszaki biztonság Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

22. élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Somogy Megyei Kormányhivatal 

„  
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17. földművelésügy: erdővédelem Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

18. régészet és műemlékvédelem Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

19. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

20. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

21. műszaki biztonság Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

22. élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Somogy Megyei Kormányhivatal 

„  
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16. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. számú melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és 
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Projektelem, 
létesítmény 

A létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyek 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. szivárgó építés 01.05. Vének-
Dunaszentpál 
árvízvédelmi 

szakasz,  
0+000 - 15+195 

tkm közötti 
szakaszán 

töltéskorona 
stabilizáció, 
belterületi 

szakaszon mentett 
oldali zárt szivárgó 
létesítése kb. 2000 

fm hosszban 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

3. töltéserősítés 01.05. Vének-
Dunaszentpál 
árvízvédelmi 

szakasz,  
15+195 - 30+253 

tkm közötti 
szakaszán 

töltéserősítés az 
előírásoknak 

megfelelő 
keresztmetszet 

kialakítása, 
töltéskorona 
stabilizáció 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

5. szivárgó építés 01.05. Vének-
Dunaszentpál 
árvízvédelmi 

szakasz,  
15+195 - 30+253 

tkm közötti 
szakaszán kb. 2000 

fm hosszban 
belterületi 

szakaszon mentett 
oldali zárt szivárgó 

létesítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

6. új védvonal 
kiépítése 

01.05. Vének-
Dunaszentpál 
árvízvédelmi 

szakasz,  
kb. 4,5 km hosszú 

új árvízvédelmi 
töltés építése, 
Dunaszentpál 

település 
árvízvédelme 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. pontszerű 
fejlesztések 

01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz 8+194 - 

9+980 tkm közötti 
szakaszán 
pontszerű 

kiépítettség 
hiányok 

megszüntetése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. töltéserősítés 01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz, 9+980 - 

30+569 tkm 
közötti szakaszán 
töltéserősítés az 

előírásoknak 
megfelelő 

keresztmetszet 
kialakítása, 
töltéskorona 
stabilizáció 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. új védvonal 
kiépítése 

01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz, kb. 4,8 

km hosszú új 
árvízvédelmi töltés 

építése, Mecsér 
település 

árvízvédelme 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

12. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. töltéserősítés 01.11. Győr-
Koroncói 

árvízvédelmi 
szakasz, Likócsi 

szakaszán 
töltéserősítés  

1000 fm hosszban 
az előírásoknak 

megfelelő 
keresztmetszet 

kialakítása 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

14. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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6. új védvonal 
kiépítése 

01.05. Vének-
Dunaszentpál 
árvízvédelmi 

szakasz,  
kb. 4,5 km hosszú 

új árvízvédelmi 
töltés építése, 
Dunaszentpál 

település 
árvízvédelme 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. pontszerű 
fejlesztések 

01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz 8+194 - 

9+980 tkm közötti 
szakaszán 
pontszerű 

kiépítettség 
hiányok 

megszüntetése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. töltéserősítés 01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz, 9+980 - 

30+569 tkm 
közötti szakaszán 
töltéserősítés az 

előírásoknak 
megfelelő 

keresztmetszet 
kialakítása, 
töltéskorona 
stabilizáció 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. új védvonal 
kiépítése 

01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz, kb. 4,8 

km hosszú új 
árvízvédelmi töltés 

építése, Mecsér 
település 

árvízvédelme 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

12. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. töltéserősítés 01.11. Győr-
Koroncói 

árvízvédelmi 
szakasz, Likócsi 

szakaszán 
töltéserősítés  

1000 fm hosszban 
az előírásoknak 

megfelelő 
keresztmetszet 

kialakítása 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

14. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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15. új védvonal 
kiépítése 

01.11. Győr-
Koroncói 

árvízvédelmi 
szakasz, Likócsi 

szakaszán új 
védvonal építése 

kb. 800 fm 
hosszban az 
előírásoknak 

megfelelő 
keresztmetszet 

kialakítása 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

16. vízügyi hatósági 
engedély 

 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

17. műtárgy átépítés 01.05. Vének-
Dunaszentpál 
árvízvédelmi 

szakasz, Dunaszegi 
zsilip átépítése 

hallépcső készítése 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

18. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. műtárgy átépítés 01.05. Vének-
Dunaszentpál 
árvízvédelmi 

szakasz, Zámolyi 
zsilip átépítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

20. műtárgy átépítés 01.05. Vének-
Dunaszentpál 
árvízvédelmi 

szakasz, 
Mártonházi 

szivattyúállás 
átépítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. műtárgy átépítés 01.05. Vének-
Dunaszentpál 
árvízvédelmi 

szakasz, Újfalui 
szivattyúállás 

átépítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

22. műtárgy átépítés 01.05. Vének-
Dunaszentpál 
árvízvédelmi 

szakasz, 
Püspökerdei-holtág 

beeresztő zsilip 
átépítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

23. új zsilip létesítése 01.05. Vének-
Dunaszentpál 
árvízvédelmi 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

24. szakasz, 
Dunaszentpál új 

árvízvédelmi zsilip 
létesítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

25. zsilip felújítása 01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz, Rábca 
beeresztő zsilip 

felújítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

26. zsilip felújítása 01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz, Rábca 

árvízkapu 
felújítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

27. műtárgy átépítés 01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz, Sarolta 
zsilip átépítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

28. műtárgy átépítés 01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz, Rendeki 
zsilip átépítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

29. új zsilip létesítése 01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz, Mecsér új 
árvízvédelmi zsilip 

létesítése 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

30. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

31. új árvízkapu 
létesítése 

01.11. Győr-
Koroncói 

árvízvédelmi 
szakasz, 

Iparcsatorna 
torkolatában új 

árvízkapu 
létesítése 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

32. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

33. új töltés építés a Nagy Duna bp. 
9+650- 

10+682 tkm 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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24. szakasz, 
Dunaszentpál új 

árvízvédelmi zsilip 
létesítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

25. zsilip felújítása 01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz, Rábca 
beeresztő zsilip 

felújítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

26. zsilip felújítása 01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz, Rábca 

árvízkapu 
felújítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

27. műtárgy átépítés 01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz, Sarolta 
zsilip átépítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

28. műtárgy átépítés 01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz, Rendeki 
zsilip átépítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

29. új zsilip létesítése 01.07. Mosoni-
Duna - Rábca-

menti árvízvédelmi 
szakasz, Mecsér új 
árvízvédelmi zsilip 

létesítése 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

30. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

31. új árvízkapu 
létesítése 

01.11. Győr-
Koroncói 

árvízvédelmi 
szakasz, 

Iparcsatorna 
torkolatában új 

árvízkapu 
létesítése 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

32. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

33. új töltés építés a Nagy Duna bp. 
9+650- 

10+682 tkm 

előzetes vizsgálati 
dokumentáció 

illetékes járási 
hivatal 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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34. (Dunavecse) 
szakaszán, a töltés 
nyomvonalának 

áthelyezése, ~220 
m hosszú 

mentetlen oldali 
magánterület 

kisajátításával, a 
vízoldal felé 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 
 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

35. töltéserősítés a Nagy Duna 
Csepel-sziget bp. 
25+300-29+265 

tkm (Makád) 
szakaszán, a töltés 
koronájának 4,0 

m-re való 
szélesítése, a 

jelenlegi, mindkét 
oldalon  
1:2-es 

meredekségű 
rézsű, előírásoknak 

megfelelő 
mértékre való 

kialakítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

36. töltéserősítés a Nagy Duna 
Csepel-sziget bp. 
48+500-50+564 

tkm (Szigetújfalu) 
szakaszán, a töltés 
koronájának 4,0 

m-re való 
szélesítése a 

mentett oldal felé, 
a jelenlegi, 

mindkét oldalon 
~1:2-es 

meredekségű 
rézsű, előírásoknak 

megfelelő 
mértékre való 

kialakítása, illetve 
a MÁSZ+1,0 m-
hez viszonyított 

magassági hiányok 
pótlása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

37. töltéserősítés a Nagy Duna 
Csepel-sziget bp. 
60+013-62+550 

tkm (Tököl) 
szakaszán, a töltés  
MÁSZ+1,0 m-re 

való  
(20-40 cm) 
magasítása,  

4,0 m 
koronaszélességre, 
illetve a jelenlegi, 
mindkét oldalon 

~1:2 -es 
meredekségű 

rézsű, előírásoknak 
megfelelő 

mértékre való 
kialakítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

38. töltéserősítés a Szentendrei-
szigetet Horány 

térségében átszelő 
elsőrendű 

védvonal 1+600-
2+905 tkm 

szakaszán, a töltés  
MÁSZ+1,0 m-re 
való magasítása 

4,0 m 
koronaszélességgel 

min.  
1:3-as vízoldali 

rézsűhajlás mellett 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

39. töltéserősítés a Nagy Duna 
Szentendre-szigeti 
jp. 5+200-6+200 
tkm szakaszán 

(Horány) a töltés 
MÁSZ+1,0 m-re 
való (60-100 cm-

rel) magasítása 4,0 
m 

koronaszélességgel
, min. 1:3-as 

vízoldali 
rézsűhajlás mellett 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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37. töltéserősítés a Nagy Duna 
Csepel-sziget bp. 
60+013-62+550 

tkm (Tököl) 
szakaszán, a töltés  
MÁSZ+1,0 m-re 

való  
(20-40 cm) 
magasítása,  

4,0 m 
koronaszélességre, 
illetve a jelenlegi, 
mindkét oldalon 

~1:2 -es 
meredekségű 

rézsű, előírásoknak 
megfelelő 

mértékre való 
kialakítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

38. töltéserősítés a Szentendrei-
szigetet Horány 

térségében átszelő 
elsőrendű 

védvonal 1+600-
2+905 tkm 

szakaszán, a töltés  
MÁSZ+1,0 m-re 
való magasítása 

4,0 m 
koronaszélességgel 

min.  
1:3-as vízoldali 

rézsűhajlás mellett 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

39. töltéserősítés a Nagy Duna 
Szentendre-szigeti 
jp. 5+200-6+200 
tkm szakaszán 

(Horány) a töltés 
MÁSZ+1,0 m-re 
való (60-100 cm-

rel) magasítása 4,0 
m 

koronaszélességgel
, min. 1:3-as 

vízoldali 
rézsűhajlás mellett 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 



78378 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 
 

 

40. töltéserősítés a Nagy Duna 
Szentendre-szigeti 
jp. 6+200-6+800 
tkm szakaszán 

(Horány), a töltés  
MÁSZ+1,0 m-re 

való  
(60-100 cm-rel) 

magasítása 4,0 m 
koronaszélességgel

, min. 1:3-as 
vízoldali 

rézsűhajlás mellett 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

41. töltéserősítés a Nagy Duna 
Szentendre-szigeti 
jp. 7+900-8+400 
tkm szakaszán 

(Surány) a töltés  
MÁSZ+1,0 m-re 

való  
(60-100 cm-rel) 

magasítása, 4,0 m 
koronaszélességre, 

min. 1:3-as 
vízoldali 

rézsűhajlás mellett 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

42. töltéserősítés a Nagy Duna 
Szentendre-szigeti 
jp. 8+630-9+465 
tkm szakaszán 

(Surány) a töltés  
MÁSZ+1,0 m-re 

való  
(60-100 cm-rel 

tört.) maga- 
sítása, 4,0 m 

koronaszélesség 
kialakítása,  

a vízoldali töltés 
védelme 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

43. rekonstrukció a Szentendrei 
Duna bp. töltés 

8+321 tkm 
szelvényében 

meglévő csőzsilip, 
mentett oldali 

csatlakozó 
létesítményeinek 

átépítése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

44. töltéserősítés 03.01 Baja - 
Margittaszigeti 
védelmi szakasz  

0+000-7+200 tkm 
töltéserősítés 

készítése  
6 m széles korona 

és  
1:5 mentett oldali 

rézsű 
kialakításával 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

45. magassági 
hiánypótlás, 

burkolat 
megerősítés 

03.01 Baja - 
Margittaszigeti 
védelmi szakasz 

0+000- 
29+971 tkm 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

46. töltéserősítés 03.01 Baja - 
Margittaszigeti 
védelmi szakasz 

11+490- 
12+010 tkm 
töltéserősítés 
(talajcsere, 

szűrőzés vagy 
rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

47. töltéserősítés 03.01 Baja - 
Margittaszigeti 
védelmi szakasz 
18+450-18+725 

tkm töltéserősítés 
(talajcsere, 

szűrőzés vagy 
rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

48. töltéserősítés 03.01 Baja - 
Margittaszigeti 
védelmi szakasz 

29+840- 
29+950 tkm 
töltéserősítés 
(talajcsere, 

szűrőzés vagy 
rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

49. töltéserősítés 03.01 Baja - 
Margittaszigeti 
védelmi szakasz 

32+590- 
32+700 tkm 
töltéserősítés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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44. töltéserősítés 03.01 Baja - 
Margittaszigeti 
védelmi szakasz  

0+000-7+200 tkm 
töltéserősítés 

készítése  
6 m széles korona 

és  
1:5 mentett oldali 

rézsű 
kialakításával 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

45. magassági 
hiánypótlás, 

burkolat 
megerősítés 

03.01 Baja - 
Margittaszigeti 
védelmi szakasz 

0+000- 
29+971 tkm 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

46. töltéserősítés 03.01 Baja - 
Margittaszigeti 
védelmi szakasz 

11+490- 
12+010 tkm 
töltéserősítés 
(talajcsere, 

szűrőzés vagy 
rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

47. töltéserősítés 03.01 Baja - 
Margittaszigeti 
védelmi szakasz 
18+450-18+725 

tkm töltéserősítés 
(talajcsere, 

szűrőzés vagy 
rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

48. töltéserősítés 03.01 Baja - 
Margittaszigeti 
védelmi szakasz 

29+840- 
29+950 tkm 
töltéserősítés 
(talajcsere, 

szűrőzés vagy 
rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

49. töltéserősítés 03.01 Baja - 
Margittaszigeti 
védelmi szakasz 

32+590- 
32+700 tkm 
töltéserősítés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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50. töltéserősítés 03.01 Baja - 
Margittaszigeti 
védelmi szakasz 

37+200- 
37+550 tkm 
töltéserősítés 
(talajcsere, 

szűrőzés vagy 
rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

51. töltéserősítés 03.01 Baja - 
Margittaszigeti 
védelmi szakasz 

38+100- 
39+240 tkm 
töltéserősítés 
(talajcsere, 

szűrőzés vagy 
rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

52. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

0+000-0+520 tkm 
töltéserősítés 
(talajcsere, 

szűrőzés vagy 
rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

53. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

0+780-1+560 
töltéserősítés 
(talajcsere, 

szűrőzés vagy 
rézsűkorrekció) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

54. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

0+955 tkm 
vízkivételi cső 
rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

55. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

1+022 tkm 
csurgalékvíz cső 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

56. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
1+296 tkm 2-0-0 
szennyvízvezeték 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

57. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

1+478 tkm ivóvíz 
cső rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

58. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

1+532 tkm 
Posványosi 
csőátvezetés 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

59. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
1+540 tkm Szt. 
János kápolna 
csőátvezetés 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

60. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

1+912 tkm 
Posztógyári 
nyomócső 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

61. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

2+002 tkm 
Posztógyári 

vízkivételi cső 
rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

62. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

2+020 tkm 
Posztógyári 

csőzsilip 
rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

63. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

2+021 tkm 
Posztógyári 
csapadékvíz 
elvezető cső 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

64. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

2+464 tkm 
Laktanya csőzsilip 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

65. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

2+466 tkm 
Gránátos u. 
vízátvezetés 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 78381
 

 

58. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

1+532 tkm 
Posványosi 
csőátvezetés 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

59. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
1+540 tkm Szt. 
János kápolna 
csőátvezetés 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

60. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

1+912 tkm 
Posztógyári 
nyomócső 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

61. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

2+002 tkm 
Posztógyári 

vízkivételi cső 
rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

62. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

2+020 tkm 
Posztógyári 

csőzsilip 
rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

63. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

2+021 tkm 
Posztógyári 
csapadékvíz 
elvezető cső 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

64. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

2+464 tkm 
Laktanya csőzsilip 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

65. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

2+466 tkm 
Gránátos u. 
vízátvezetés 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 



78382 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 
 

 

66. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

2+905 tkm DVCS. 
torkolati szivattyú-
telep rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

67. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

2+956 tkm 
Békavári zsilip 
rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

68. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

9+942 tkm 
Érsekcsanádi 

szivattyú-telep 
rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

69. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

9+730-10+720 tkm 
holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

70. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
11+140-11+270 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

71. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
11+690-12+200 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

72. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
15+275-15+500 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

73. rekonstrukció 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 

18+053 tkm 
Vajastoroki zsilip 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

74. magassági 
hiánypótlás, 

burkolat 
megerősítés 

03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
22+000-30+315 
tkm, magasság 
hiány pótlás és 

burkolat 
megerősítés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

75. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
24+325-24+600 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

76. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
27+680-27+800 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

77. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
29+600-29+700 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

78. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
37+530-37+670 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

79. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
38+070-38+250 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

80. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
38+370-38+630 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 78383
 

 

74. magassági 
hiánypótlás, 

burkolat 
megerősítés 

03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
22+000-30+315 
tkm, magasság 
hiány pótlás és 

burkolat 
megerősítés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

75. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
24+325-24+600 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

76. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
27+680-27+800 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

77. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
29+600-29+700 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

78. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
37+530-37+670 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

79. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
38+070-38+250 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

80. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
38+370-38+630 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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81. töltéserősítés 03.02 Baja - Foktői 
védelmi szakasz 
38+770-38+970 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

82. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti 
védelmi szakasz 
42+510-42+600 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

83. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti 
védelmi szakasz 
42+780-42+850 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

84. rekonstrukció 03.03 Uszód - Solti 
védelmi szakasz 

42+817 tkm Foktői 
szivattyú-telep 
rekonstrukciója 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

85. rekonstrukció 03.03 Uszód - Solti 
védelmi szakasz 

45+005 tkm 
Barákai vízkivétel 

rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

86. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti 
védelmi szakasz 
45+050-45+550 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

87. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti 
védelmi szakasz 
45+925-46+850 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

88. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti 
védelmi szakasz 
58+425-59+275 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

89. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti 
védelmi szakasz 
64+600-65+300 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

90. töltés és burkolat 
megerősítés 

03.03 Uszód - Solti 
védelmi szakasz 
65+015-79+563 

tkm keresztmetszet 
és burkolat 

hiányosság mentett 
oldali 1:4 rézsű 

kialakítása, 
burkolat 

megerősítés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

91. rekonstrukció 03.03 Uszód - Solti 
védelmi szakasz 

79+539 tkm 
Pólyafoki zsilip 
rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

92. töltéserősítés a Duna jp. 15+600 
- 16+900 tkm 
között mentett 

oldali leterhelő, 
szivárgó szőnyeg 

építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

93. töltéserősítés a Duna jp. 20+475 
- 21+975 tkm 
között mentett 

oldali leterhelő, 
szivárgó szőnyeg 

építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

94. töltéskorona 
burkolás 

a Duna jp. 25+491 
- 26+900 tkm 

között 
aszfaltburkolat 

építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

95. töltéserősítés a Duna jp. 28+692 
- 30+570 tkm 
között mentett 

oldali leterhelő-
szivárgó szőnyeg, 

aszfaltburkolat 
építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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89. töltéserősítés 03.03 Uszód - Solti 
védelmi szakasz 
64+600-65+300 
tkm holtmeder 

keresztezés, vagy 
nem kellő 

biztonságú töltés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

90. töltés és burkolat 
megerősítés 

03.03 Uszód - Solti 
védelmi szakasz 
65+015-79+563 

tkm keresztmetszet 
és burkolat 

hiányosság mentett 
oldali 1:4 rézsű 

kialakítása, 
burkolat 

megerősítés 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

91. rekonstrukció 03.03 Uszód - Solti 
védelmi szakasz 

79+539 tkm 
Pólyafoki zsilip 
rekonstrukció 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

92. töltéserősítés a Duna jp. 15+600 
- 16+900 tkm 
között mentett 

oldali leterhelő, 
szivárgó szőnyeg 

építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

93. töltéserősítés a Duna jp. 20+475 
- 21+975 tkm 
között mentett 

oldali leterhelő, 
szivárgó szőnyeg 

építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

94. töltéskorona 
burkolás 

a Duna jp. 25+491 
- 26+900 tkm 

között 
aszfaltburkolat 

építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

95. töltéserősítés a Duna jp. 28+692 
- 30+570 tkm 
között mentett 

oldali leterhelő-
szivárgó szőnyeg, 

aszfaltburkolat 
építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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96. töltéserősítés a Duna jp. 30+570 
- 36+800 tkm 

között vízoldali 
rézsűrendezés 1:3-

ra, töltéskorona 
magasítás 

MÁSZ+1,0 m-re, 
szélesítés  

4,0 m-re, mentett 
oldali töltéserősítés 
1:3 rézsűhajlással, 

mentett oldali 
leterhelő-szivárgó 

szőnyeg, 
aszfaltburkolat 

építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

97. töltéserősítés a Duna jp. 36+800 
- 37+800 tkm 

között 
aszfaltburkolat 

építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

98. töltéserősítés a Duna jp. 37+800 
- 40+700 tkm 

között vízoldali 
rézsűrendezés 1:3-

ra, töltéskorona 
magasítás 

MÁSZ+1,0 m-re, 
szélesítés  

4,0 m-re, mentett 
oldali töltéserősítés 
1:3 rézsűhajlással, 

mentett oldali 
leterhelő-szivárgó 

szőnyeg, 
aszfaltburkolat 

építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

99. töltéserősítés a Duna jp. 44+800 
- 45+200 tkm 

között a 
mederrészű 
biztosítása 

terméskő szórással 
a meder veszélyes 

közelsége miatt 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

100. töltéskorona 
burkolás 

a Duna jp. 59+604 
- 62+990 tkm 

között 
aszfaltburkolat 

építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

101. töltéskorona 
burkolás 

a Duna jp. 66+539- 
84+720 tkm között 

aszfaltburkolat 
építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

102. töltéskorona 
burkolás 

a Duna jp. 17+614-
19+603 tkm között 

vízoldali 
rézsűrendezés 1:3-

ra, töltéskorona 
magasítás 

MÁSZ+1,0 m-re, 
mentett oldali 

rézsűrendezés 1:3-
ra, aszfaltburkolat 

építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

103. töltéskorona 
burkolás 

a Váli víz jp. 
0+000 - 4+235 tkm 

között vízoldali 
rézsűrendezés 1:3-

ra, töltéskorona 
magasítás 

MÁSZ+1,0 m-re, 
szélesítés  

4,0 m-re, mentett 
oldali töltéserősítés 
1:3 rézsűhajlással, 

aszfaltburkolat 
építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

104. töltéskorona 
burkolás 

a Váli víz bp. 
0+000 - 2+829 tkm 

között vízoldali 
rézsűrendezés 1:3-

ra, töltéskorona 
magasítás 

MÁSZ+1,0 m-re, 
szélesítés  

4,0 m-re, mentett 
oldali töltéserősítés 
1:3 rézsűhajlással, 

aszfaltburkolat 
építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

105. töltéserősítés, 
burkolatépítés 

a Szent László víz 
bp. 

 0+000 - 4+735 
tkm között 
vízoldali 

rézsűrendezés 1:3-
ra, töltéskorona 

magasítás 
MÁSZ+1,0 m-re, 

szélesítés 4,0 m-re, 
mentett oldali 

töltéserősítés 1:3 
rézsűhajlással, 
aszfaltburkolat 

építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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102. töltéskorona 
burkolás 

a Duna jp. 17+614-
19+603 tkm között 

vízoldali 
rézsűrendezés 1:3-

ra, töltéskorona 
magasítás 

MÁSZ+1,0 m-re, 
mentett oldali 

rézsűrendezés 1:3-
ra, aszfaltburkolat 

építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

103. töltéskorona 
burkolás 

a Váli víz jp. 
0+000 - 4+235 tkm 

között vízoldali 
rézsűrendezés 1:3-

ra, töltéskorona 
magasítás 

MÁSZ+1,0 m-re, 
szélesítés  

4,0 m-re, mentett 
oldali töltéserősítés 
1:3 rézsűhajlással, 

aszfaltburkolat 
építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

104. töltéskorona 
burkolás 

a Váli víz bp. 
0+000 - 2+829 tkm 

között vízoldali 
rézsűrendezés 1:3-

ra, töltéskorona 
magasítás 

MÁSZ+1,0 m-re, 
szélesítés  

4,0 m-re, mentett 
oldali töltéserősítés 
1:3 rézsűhajlással, 

aszfaltburkolat 
építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

105. töltéserősítés, 
burkolatépítés 

a Szent László víz 
bp. 

 0+000 - 4+735 
tkm között 
vízoldali 

rézsűrendezés 1:3-
ra, töltéskorona 

magasítás 
MÁSZ+1,0 m-re, 

szélesítés 4,0 m-re, 
mentett oldali 

töltéserősítés 1:3 
rézsűhajlással, 
aszfaltburkolat 

építése 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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106. töltéserősítés a Duna jp. 0+030 
tkm-ben lévő Báta 
I. szivattyútelepi 
épület felújítása, 

nyomócső javítása, 
elzáró szerkezet 

javítása, 
téglafalazatok 

vízzáróságának 
biztosítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

107. műtárgy 
rekonstrukció 

a Duna jp. 17+650 
tkm-ben lévő 

Lankóci 
szivattyútelepi 

épület felújítása, 
acélszerkezetek, 

gépi berendezések 
rekonstrukciója 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

108. műtárgy 
rekonstrukció 

a Duna jp. 28+499 
tkm-ben lévő Sió 
árvízkapu teljes 
rekonstrukciója, 
acél- és vasbeton 
szerkezetek, gépi 

berendezések, 
épületek felújítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

109. műtárgy 
rekonstrukció 

Sió bp. 7+430 tkm-
ben Kutyatanyai 

zsilipnél 
ellennyomó 

medence építése, a 
műtárgy mentett 
oldali részének 

megerősítésére, a 
tönkremenetel 

megakadályozásár
a 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

110. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+071 
tkm Páli utcai 

zsilip 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

111. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+239 
tkm Hattyú utcai 

zsilip 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

112. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+289 
tkm Árok utcai 

zsilip 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

113. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+403 
tkm Szent János 

utcai zsilip 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

114. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+566 
tkm Fürdőház utcai 

zsilip 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

115. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+721 
tkm Duna utcai 

zsilip 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

116. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+808 
tkm Csónak utcai 

zsilip 
rekonstrukciója, 
acél- és vasbeton 

szerkezetek 
felújítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

117. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+699 
tkm Tüzéptelepi 
rekonstrukciója, 
acél- és vasbeton 

szerkezetek 
felújítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

118. épület 
rekonstrukció 

Duna jp. 83+250 
tkm Bölcske 

Védelmi Központ 
épületének 
felújítása 

építésügyi hatósági 
engedély 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási 

Hivatala 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 

119. hajózás és 
víziközlekedés 

a projekt 
megvalósítása 

során szükségessé 
váló hajózási 

tevékenység és 
víziközlekedési 

forgalomszabályoz
ási engedélyek 

hajózási hatósági 
engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős 
miniszter 

„  
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113. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+403 
tkm Szent János 

utcai zsilip 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

114. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+566 
tkm Fürdőház utcai 

zsilip 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

115. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+721 
tkm Duna utcai 

zsilip 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

116. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+808 
tkm Csónak utcai 

zsilip 
rekonstrukciója, 
acél- és vasbeton 

szerkezetek 
felújítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

117. műtárgy 
rekonstrukció 

Duna jp. 63+699 
tkm Tüzéptelepi 
rekonstrukciója, 
acél- és vasbeton 

szerkezetek 
felújítása 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

118. épület 
rekonstrukció 

Duna jp. 83+250 
tkm Bölcske 

Védelmi Központ 
épületének 
felújítása 

építésügyi hatósági 
engedély 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási 

Hivatala 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 

119. hajózás és 
víziközlekedés 

a projekt 
megvalósítása 

során szükségessé 
váló hajózási 

tevékenység és 
víziközlekedési 

forgalomszabályoz
ási engedélyek 

hajózási hatósági 
engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős 
miniszter 

„  
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17. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. számú melléklet a 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

3. közlekedés: közút illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

4. közlekedés: vasút közlekedésért felelős miniszter nincs 

5. közlekedés: hajózás Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

6. közlekedés: légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

7. földtan illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

8. bányászat illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

9. rendészet (rendőrség): 
gyorsforgalmi utak esetében 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

10. rendészet (rendőrség): az egyéb 
országos közutak, helyi közutak 
és közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetében 

illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

11. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

12. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

13. termőföldvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

14. földművelésügy: talajvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

15. földművelésügy: erdővédelem illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

16. régészet és műemlékvédelem illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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17. egészségügy illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

18. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

19. műszaki biztonság illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

20. környezetvédelem, 
természetvédelem 

illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

21. vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

„  
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18. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és 
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Projektelem, 
létesítmény 

A létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyek 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. 1. A Dél-pesti szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének nagy-dunai átvezetése projektelem 

3. átemelő 
 
 

Budapest XXIII. 
kerület, a 

szennyvíztelep 
kerítése és a Felső 
Duna part közötti 

részen 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

4. környezetvédelmi 
engedély 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. meder alatti 
átvezetés és 

csatornaépítés 

Budapest XXIII-
XXI. kerületek 

 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

6. környezetvédelmi 
engedély 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

7. 2. Műtárgy-rekonstrukció projektelem 

8. többfunkciójú 
vízleeresztő 

műtárgy 
 
 

Tass 
 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. környezetvédelmi 
engedély 

Bács-Kiskun 
Megyei 

Kormányhivatal 
Kecskeméti Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. többfunkciójú 
vízleeresztő 

műtárgy 
 
 

Kvassay zsilip, 
Budapest IX. és 
XXI. kerületek 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. környezetvédelmi 
engedély 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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12. 3. Szennyező anyagok kivezetése a parti sávból projektelem 

13. szennyvízcsatorna
-hálózat bővítés az 
RSD-t terhelő, a 

parti sávban 
keletkező 
szennyező 
anyagok 

kivezetése 
érdekében 

RSD menti parti sáv 
14 település: Áporka, 

Dömsöd, 
Dunaharaszti, 

Kiskunlacháza, 
Majosháza, Makád, 

Ráckeve, 
Szigetbecse, 
Szigetcsép, 

Szigetszentmárton, 
Szigetszentmiklós, 

Taksony, Tass, 
Budapest XXIII. 

kerület 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

14. 4. Kotrás- és iszapelhelyezés projektelem 

15. mederkotrás és 
iszapszikkasztó 

zagykazetták 

RSD főág teljes 
hosszán, illetve a 

mellékágakon, 
kijelölt területenként 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

16. környezetvédelmi 
engedély 

illetékes járási 
hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

17. 5. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység 

18. vízimunka, 
közlekedési 
korlátozás, 
rakodási 

tevékenység 

 hajózási hatósági 
engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért 
felelős miniszter 

„  
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19. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. számú melléklet a 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

3. közlekedés: közút illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

4. közlekedés: vasút közlekedésért felelős miniszter nincs 

5. közlekedés: hajózás Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

6. közlekedés: légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

7. földtan illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

8. bányászat illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

9. rendészet (rendőrség): az egyéb 
országos közutak, helyi közutak 
és közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetében 

illetékes megyei rendőr-
főkapitányság, a fővárosban a 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

10. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

11. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

12. termőföldvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

13. földművelésügy: talajvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

14. földművelésügy: erdővédelem illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

15. régészet és műemlékvédelem illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

16. egészségügy illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 

 

17. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

18. műszaki biztonság illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„  
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17. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

18. műszaki biztonság illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„  
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20. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és 
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Projektelem, 
létesítmény 

A létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyek 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. 1. Hullámtéri rekonstrukciós beavatkozások 

3. bejáró utak-, 
belvízcsatorna-

depóniák 
visszabontása, 

 
 

tereprendezés 

Szolnok vasúti híd 
(340,00 fkm), 

Kisköre (401,6 fkm) 
közötti szakasz 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

5. 2. Nyárigátak rendezése 

6. meglévő 
nyárigátak 

visszabontása, 
elbontása 

Tiszaroff-felsőréti 
nyárigát 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műtárgyak 
felújítása a 

nyárigátakon 
 

Tiszaroff-felsőréti 
nyárigát 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

9. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10. műtárgyak 
építése 

Tiszasüly-Kőtelki 
nyárigát 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

11. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. 3. Övzátonyokkal kapcsolatos beavatkozások 

13. övzátonyok 
rendezése 

358,80-359,50 fkm 
363,30-364,10 fkm 
396,70-397,80 fkm 
401,10-401,60 fkm 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

14. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

15. 4. Folyószabályozási beavatkozások 

16. partbiztosítások 
 

358,90-359,70 fkm 
363,50-364,70 fkm 

 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

17. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

18. 5. Árvízvédelmi fővédvonalakkal kapcsolatos beavatkozások 

19. meglévő 
árvízvédelmi 
fővédvonalak 

elbontása 
 
 
 
 

Szajol 
342,80-343,00 fkm 

 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

20. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. Szórópuszta-Doba 
350,00-354,30 fkm 

 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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11. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. 3. Övzátonyokkal kapcsolatos beavatkozások 

13. övzátonyok 
rendezése 

358,80-359,50 fkm 
363,30-364,10 fkm 
396,70-397,80 fkm 
401,10-401,60 fkm 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

14. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

15. 4. Folyószabályozási beavatkozások 

16. partbiztosítások 
 

358,90-359,70 fkm 
363,50-364,70 fkm 

 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

17. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

18. 5. Árvízvédelmi fővédvonalakkal kapcsolatos beavatkozások 

19. meglévő 
árvízvédelmi 
fővédvonalak 

elbontása 
 
 
 
 

Szajol 
342,80-343,00 fkm 

 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

20. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. Szórópuszta-Doba 
350,00-354,30 fkm 

 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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22. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

23. Óballa 
352,40-358,00 fkm 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

24. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

25. új árvízvédelmi 
fővédvonalak 

építése 
 
 
 
 

Szajol 
342,80-343,00 fkm 

 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

26. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

27. Szórópuszta-Doba 
350,00-354,30 fkm 

 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

28. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

29. Óballa 
352,40-358,00 fkm 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

30. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

31. 6. A tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások 

32. vízbevezető, 
illetve leeresztő 

csatorna 

Tiszaroffi tározó 
 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

33. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

34. Nagykunsági tározó 
 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

35. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

36. Hanyi-Tiszasülyi 
tározó 

 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

37. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

38. Nagykörűi tározó 
 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

39. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

40. 7. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység 

41. vízimunka, 
közlekedési 
korlátozás, 
rakodási 

tevékenység 

 hajózási hatósági 
engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős 
miniszter 

„  
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31. 6. A tározókkal kapcsolatos hullámtéri beavatkozások 

32. vízbevezető, 
illetve leeresztő 

csatorna 

Tiszaroffi tározó 
 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

33. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

34. Nagykunsági tározó 
 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

35. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

36. Hanyi-Tiszasülyi 
tározó 

 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

37. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

38. Nagykörűi tározó 
 

környezetvédelmi 
engedély 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

39. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

40. 7. Vízimunka, közlekedési korlátozás, rakodási tevékenység 

41. vízimunka, 
közlekedési 
korlátozás, 
rakodási 

tevékenység 

 hajózási hatósági 
engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős 
miniszter 

„  
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21. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. számú melléklet a 79/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

3. közlekedés: közút illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

4. közlekedés: vasút közlekedésért felelős miniszter nincs 

5. közlekedés: hajózás Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

6. légiközlekedés: polgári célú közlekedésért felelős miniszter nincs 

7. légiközlekedés állami célú honvédelemért felelős miniszter nincs 

8. földtan illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

9. bányászat illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

10. rendészet (rendőrség) 
gyorsforgalmi utak esetében 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

11. rendészet (rendőrség) az egyéb 
országos közutak, helyi közutak 
és közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetében 

illetékes megyei rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

12. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

14. termőföldvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

15. földművelésügy: talajvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

16. földművelésügy: erdővédelem illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

17. régészet és műemlékvédelem illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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18. egészségügy illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

19. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

20. műszaki biztonság illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„  
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22. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és 
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Projektelem,  
létesítmény 

A létesítmény 
azonosító adatai 

A beruházás  
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyek 

Első fokon eljáró  
hatóság 

Másodfokon eljáró  
hatóság 

2. hallépcső a 21T 
műtárgy mellett, 

létesítmény szám: 
IV/H 

Keszthely (hrsz. 
0380) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

3. 1 db kilátó 
áthelyezése, 

építmény szám: 
VI/K 

Balatonszentgyörgy 
(hrsz. 0115/2) 

általános 
építésügyi 
hatósági 

engedélyek 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

4. áramlásjavító 
csatorna, 

létesítmény szám: 
VI/Cs 

Zalakomár  
(hrsz. 0175), 

Balatonmagyaród  
(hrsz. 04) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

5. Híd1-Híd2 bontása, 
létesítmény szám: 

VI/H1-2 

Balatonmagyaród 
(hrsz. 04) 

közlekedési 
hatósági engedély 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

Zalaegerszegi Járási 
Hivatala 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

6. töltésépítés, 
létesítmény szám: 

VI/T1, VI/T2 

Balatonmagyaród  
(hrsz. 04) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. 7. sz. 
anyagnyerőhely 

élőhely 
rekonstrukció, 

létesítmény szám: 
VII/A 

Keszthely (hrsz. 
0380) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Hamvasréti-csatorna 
torkolati zsilipek 

bontása, létesítmény 
szám: VIII/Tzs 

Keszthely vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. középső és déli 
részterületek 

szétválasztása, 
létesítmény szám: 
VIII/ÖK, VIII/ÖD 

Keszthely, 
Alsópáhok, 
Sármellék 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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10. 22T jelű zsilip 
átépítése, 

létesítmény szám: 
IX/22T 

Balatonmagyaród vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. Ingói szivattyútelep 
bontása, létesítmény 

szám: X/Isz 

Zalavár (hrsz. 
022/1) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. Ingói szivattyútelep 
energiaellátó 

vezeték bontása, 
létesítmény szám: 

X/E 

Zalavár villamosenergia-
ipari építésügyi 

hatósági engedély 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. Maróvölgyi Déli 
részöblözet 

(csatorna, töltés, 
műtárgy építés, 
szivattyútelep 

építés), létesítmény 
szám: XII/DMcs; 

DSö; DSSz 

Sávoly, Szergerdő, 
Somogysámson 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

14. Maróvölgyi Déli 
részöblözet 6811. sz. 

összekötő út, 
útcsatlakozás, 

létesítmény szám: 
XII/DMcs; DSö; 

DSSz 

Sávoly, 
Somogysámson 

útügyi építési 
engedély 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

15. Fenékpusztai 
géptelep 

rekonstrukció, 
létesítmény szám: 

XVII/SzB 

Keszthely  
(hrsz. 0378/6) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

16. Balatonhídvégi 
őrtelep 

építményeinek 
átalakítása, 

építmény szám: 
XVIII 

Balatonmagyaród általános 
építésügyi hatósági 

engedélyek 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

Zalaegerszegi Járási 
Hivatala 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

17. Ingói berek lezárása, 
létesítmény szám: 

XXI/AT 

Zalavár (hrsz. 
022/4) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

18. 24T jelű zsilip 
átépítés, létesítmény 

szám: XXI/24T 

Zalavár (hrsz. 
022/4) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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19. 23T jelű zsilip 
átépítés, létesítmény 

szám: XXI/23T 

Keszthely (hrsz. 
0380) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

20. 25T jelű zsilip 
átépítés, létesítmény 

szám: XXI/25T 

Zalavár (hrsz. 
023/2) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. 30T (2. hajózó 
zsilip) bontása, 

létesítmény szám: 
XXI/D 

Keszthely (hrsz. 
0380) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

22. 2. sz. terelőtöltés 
árapasztó bukó 

átépítése, 
létesítmény szám: 

XXI/AB 

Balatonmagyaród  
(hrsz. 04) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

23. Zalavári 
határolótöltés 

megszaggatása 4 db 
átjárást biztosító híd 

építésével, 
létesítmény szám: 

XXII/TH 

Zalavár (hrsz. 
022/1) 

vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

24. Hídvégpuszta 
bevédése, 

létesítmény szám: 
XXII/HP 

Zalavár vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

25. Sármellék- 
Balatonmagyaród 
közút bevédése, 

létesítmény szám: 
XXII/3 

Zalavár vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

26. 20 kV-os vezeték 
áthelyezése 

Zalavár villamosenergia-
ipari építésügyi 

hatósági engedély 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

27. 4T és Kányavári 
sziget között 2 km 
hosszú, 3 m széles 

aszfaltozott üzemi út 
építése, létesítmény 

szám: XXIII/4K 

Zalavár közlekedési 
hatósági engedély 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

Zalaegerszegi Járási 
Hivatala 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

28. 4. sz. híd, új 
felüljáró híd építése 
MÁV vízvédelmi 

töltések 
megközelítésére 

Zalakomár közlekedési 
hatósági engedély 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

Zalaegerszegi Járási 
Hivatala 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 
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29. Hídvégi tó 
megkerülésének 
létesítményei:  

5T, 6T zsilip, Holt 
meder 

rekonstrukció, Kis-
Zala torkolati zsilip 

rekonstrukció, új 
csatorna a Kis-Zala 

és a Mekenyei 
szivattyútelep 

között, létesítmény 
szám: XXV/H 

Zalavár vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

30. Fenéki tó belső 
rövidrezárásának 

létesítményei: Zala 
meder 

rekonstrukció, 5. sz. 
híd, új csatorna és 

töltés a Zala és 
a vízszintszabályozó 
csatorna között, 31T 

és 32T zsilip, 
létesítmény szám: 

XXV/F 

Keszthely, Zalavár, 
Balatonmagyaród 

közlekedési 
hatósági engedély 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

Zalaegerszegi Járási 
Hivatala 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

31. vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

32. hallépcső a 4T 
műtárgy mellett, 

létesítmény szám: 
XXVI 

Balatonmagyaród vízügyi hatósági 
engedély 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

33. vízimunka, 
közlekedési 

korlátozás, rakodási 
tevékenység 

 hajózási hatósági 
engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős 
miniszter 

„  
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23. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. számú melléklet a 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal  

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal  

3. közlekedés: közút illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

4. közlekedés: vasút közlekedésért felelős miniszter nincs 

5. közlekedés: hajózás Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

6. közlekedés: légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

7. földtan illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

8. bányászat illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

9. rendészet (rendőrség) 
gyorsforgalmi utak esetében 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

10. rendészet (rendőrség) az egyéb 
országos közutak, helyi közutak 
és közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetében 

illetékes megyei rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

11. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

12. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

13. termőföldvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

14. talajvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

15. erdővédelem illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

16. régészet, műemlékvédelem és 
világörökség 

illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal  

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

 

 

17. egészségügy illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

18. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

19. műszaki biztonság illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

20. környezetvédelem, 
természetvédelem 

illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

21. vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

„  
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17. egészségügy illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

18. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

19. műszaki biztonság illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

20. környezetvédelem, 
természetvédelem 

illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

21. vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

„  



78408 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 
 

 

24. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési 
eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
hatósági 

ügyek 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Fellebbezés 
elbírálására 

jogosult hatóság 

2. Kiemelt 
nagyberuházásként 

a dunaalmási 
„DUNAETANOL 

Zrt. Bioetanol-
Biogáz-Kiserőmű” 

projekthez 
kapcsolódó 
építmények, 

létesítmények. 

Dunaalmás 
közigazgatási 
területén lévő 

külterületi 0634, 
0633/26, 0661/3 

ingatlan-
nyilvántartási 

helyrajzi számú 
területek 

műszaki biztonsági 
hatóság 

hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. építésügyi hatósági 
eljárások 

(a telekalakítási 
eljárás 

kivételével) 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

4. környezetvédelmi 
hatósági eljárások 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. útügyi hatósági 
eljárások 

gyorsforgalmi út és 
30 méter szabad 

nyílást meghaladó 
közúti híd esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért 
felelős miniszter 

6. útügyi hatósági 
eljárások a C:5 

mezőben 
foglaltakon kívüli 

egyéb országos 
közút, a helyi 

közút és a 
közforgalom elől 

el nem zárt 
magánút esetében 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

7. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

8. földvédelmi 
hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

9. ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

10. telekalakítási 
hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

11. földmérési 
hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

12. erdővédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

13. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

14. bányahatósági 
eljárások 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

15. talajvédelmi 
hatósági eljárások 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

16. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások és 

régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

17. vasúti hatósági 
eljárások 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

18. beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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8. földvédelmi 
hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

9. ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

10. telekalakítási 
hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

11. földmérési 
hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

12. erdővédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

13. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

14. bányahatósági 
eljárások 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

15. talajvédelmi 
hatósági eljárások 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

16. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások és 

régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

17. vasúti hatósági 
eljárások 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

18. beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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19. tűzvédelmi 
használati 

előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények 
alóli eltérési 

hatósági eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

20. a jogszabályban 
rögzített 

tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

22. nyomástartó 
berendezés, 
veszélyes 

folyadéktároló 
engedélyezésével 

kapcsolatos 
hatósági eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

23. kiserőmű 
engedélyezésével 

kapcsolatos 
eljárások 

Magyar Energetikai 
és Közmű-

szabályozási Hivatal 

nincs 

24. egészségügyi 
eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Országos 
Tisztifőorvosi 

Hivatal 

25. üvegházhatású 
gázkibocsátással 
járó tevékenység 

hatósági 
engedélyezési 

eljárása 

energiapolitikáért 
felelős miniszter 

nincs 

„  

 

 

25. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai 

Járási Hivatala 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai 

Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés gyorsforgalmi út és 
30 méter szabad nyílást 

meghaladó közúti híd esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

6. közlekedés az A:5 mezőben 
foglaltakon kívüli egyéb országos 

közút, a helyi közút és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánút esetében 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai 

Járási Hivatala 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 

7. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

8. légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

9. vízi közlekedés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

10. földtan és bányászat Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. rendészet (rendőrség) 
gyorsforgalmi út esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

12. rendészet (rendőrség) az A:11 
mezőben foglaltakon kívüli 

egyéb országos közút, a helyi 
közút és a közforgalom elől el 

nem zárt magánút esetén 

Tatai Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság 
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25. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 60/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai 

Járási Hivatala 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai 

Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés gyorsforgalmi út és 
30 méter szabad nyílást 

meghaladó közúti híd esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

6. közlekedés az A:5 mezőben 
foglaltakon kívüli egyéb országos 

közút, a helyi közút és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánút esetében 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai 

Járási Hivatala 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 

7. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

8. légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

9. vízi közlekedés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

10. földtan és bányászat Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. rendészet (rendőrség) 
gyorsforgalmi út esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

12. rendészet (rendőrség) az A:11 
mezőben foglaltakon kívüli 

egyéb országos közút, a helyi 
közút és a közforgalom elől el 

nem zárt magánút esetén 

Tatai Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság 
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13. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

14. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

15. termőföldvédelem illetékes járási hivatal Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 

16. talajvédelem Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai 

Járási Hivatala 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 

17. erdővédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

18. régészet és műemlékvédelem Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

19. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

20. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

21. műszaki biztonság Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

22. élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 

„  

 

 

26. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési 
eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
hatósági ügyek 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Fellebbezés 
elbírálására 

jogosult hatóság 

2. Kiemelt 
nagyberuházásként 

a kabai „EM 
Bioetanol Kft. 

Bioetanol-Biogáz- 
Kiserőmű” 
projekthez 
kapcsolódó 
építmények, 

létesítmények. 

Kaba 
közigazgatási 
területén lévő 

külterületi 0513/3 
ingatlan-

nyilvántartási 
helyrajzi számú 

terület 

műszaki biztonsági 
hatóság 

hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. építésügyi hatósági 
eljárások (a 

telekalakítási 
eljárás kivételével) 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala  

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi 
hatósági eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. útügyi hatósági 
eljárások 

gyorsforgalmi út és 
30 méter szabad 

nyílást meghaladó 
közúti híd esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős 
miniszter 

6. útügyi hatósági 
eljárások a C:5 

mezőben 
foglaltakon kívüli 

egyéb országos 
közút, a helyi 

közút és a 
közforgalom elől 

el nem zárt 
magánút esetében 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala  

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. földvédelmi 
hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Hajdú-Bihar Megyei 
kormányhivatal  
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26. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési 
eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
hatósági ügyek 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Fellebbezés 
elbírálására 

jogosult hatóság 

2. Kiemelt 
nagyberuházásként 

a kabai „EM 
Bioetanol Kft. 

Bioetanol-Biogáz- 
Kiserőmű” 
projekthez 
kapcsolódó 
építmények, 

létesítmények. 

Kaba 
közigazgatási 
területén lévő 

külterületi 0513/3 
ingatlan-

nyilvántartási 
helyrajzi számú 

terület 

műszaki biztonsági 
hatóság 

hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. építésügyi hatósági 
eljárások (a 

telekalakítási 
eljárás kivételével) 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala  

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

4. környezetvédelmi 
hatósági eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. útügyi hatósági 
eljárások 

gyorsforgalmi út és 
30 méter szabad 

nyílást meghaladó 
közúti híd esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős 
miniszter 

6. útügyi hatósági 
eljárások a C:5 

mezőben 
foglaltakon kívüli 

egyéb országos 
közút, a helyi 

közút és a 
közforgalom elől 

el nem zárt 
magánút esetében 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala  

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. földvédelmi 
hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Hajdú-Bihar Megyei 
kormányhivatal  
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9. ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

10. telekalakítási 
hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

11. földmérési 
hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  

12. erdővédelmi 
hatósági eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

13. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

14. bányahatósági 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

15. talajvédelmi 
hatósági eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

16. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások és 

régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala  

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

17. vasúti hatósági 
eljárások 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

18. beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. tűzvédelmi 
használati 

előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények 
alóli eltérési 

hatósági eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

20. a jogszabályban 
rögzített 

tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

22. nyomástartó 
berendezés, 
veszélyes 

folyadéktároló 
engedélyezésével 

kapcsolatos 
hatósági eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

23. kiserőmű 
engedélyezésével 

kapcsolatos 
eljárások 

Magyar Energetikai 
és Közmű-

szabályozási Hivatal 

nincs 

24. egészségügyi 
eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Országos 
Tisztifőorvosi 

Hivatal 

25. üvegházhatású 
gázkibocsátással 
járó tevékenység 

hatósági 
engedélyezési 

eljárása 

energiapolitikáért 
felelős miniszter 

nincs 

„  
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20. a jogszabályban 
rögzített 

tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

22. nyomástartó 
berendezés, 
veszélyes 

folyadéktároló 
engedélyezésével 

kapcsolatos 
hatósági eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

23. kiserőmű 
engedélyezésével 

kapcsolatos 
eljárások 

Magyar Energetikai 
és Közmű-

szabályozási Hivatal 

nincs 

24. egészségügyi 
eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Országos 
Tisztifőorvosi 

Hivatal 

25. üvegházhatású 
gázkibocsátással 
járó tevékenység 

hatósági 
engedélyezési 

eljárása 

energiapolitikáért 
felelős miniszter 

nincs 

„  
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27. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 61/2010. (III. 18.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: gyorsforgalmi út és 
30 méter szabad nyílást 

meghaladó közúti híd esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

6. közlekedés: az A:5 mezőben 
foglaltakon kívüli egyéb országos 

közút, a helyi közút és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánút esetében 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

7. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

8. légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

9. vízi közlekedés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

10. földtan és bányászat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. rendészet (rendőrség) 
gyorsforgalmi út esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

12. rendészet (rendőrség) az A:11 
mezőben foglaltakon kívüli 

egyéb országos közút, a helyi 
közút és a közforgalom elől el 

nem zárt magánút esetén 

Püspökladányi 
Rendőrkapitányság 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság 

 

 

13. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

14. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

15. termőföldvédelem illetékes járási hivatal Hajdú-Bihar Megyei 
kormányhivatal 

16. talajvédelem Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

17. erdővédelem Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

18. régészet és műemlékvédelem Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

19. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

20. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

21. műszaki biztonság Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

22. élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

„  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 78417
 

 

13. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

14. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

15. termőföldvédelem illetékes járási hivatal Hajdú-Bihar Megyei 
kormányhivatal 

16. talajvédelem Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

17. erdővédelem Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

18. régészet és műemlékvédelem Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

19. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

20. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

21. műszaki biztonság Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

22. élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

„  
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28. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési 
eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D 

1. Beruházás és 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyek, 

engedélyezési eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Fellebbezés 
elbírálására jogosult 

hatóság 

2. Magyar-horvát 
összekötő 

földgázszállító-vezeték 
és a kapcsolódó 
beruházások a 

Városföld-Bátmonostor 
szakaszon. 

Városföld 
kompresszorállomásra 

vonatkozó előzetes 
környezetvédelmi és 

környezetvédelmi 
hatásvizsgálati 

engedélyezés, egységes 
környezethasználati 

engedély 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

3. vízjogi üzemeltetési 
engedély vezeték 

szilárdsági nyomás 
próbához 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

4. régészeti feltárási 
engedély 

illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal  

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. külső villamos energia 
ellátás kiépítésére és 
oszlop áthelyezésére 

vonatkozó engedélyek 

illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. erdő igénybevétel és 
fakivágási engedély 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

7. termőföld más célú 
hasznosítására 

vonatkozó engedély 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala  

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

8. bányaszolgalom 
alapítására irányuló 

engedélyezési eljárás 

illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatal 

nincs 

9. gázvezeték és tartozékai 
építési engedélyeztetése 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

 

 

10. Városföld 
kompresszorállomás 
épületre vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedély 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala  

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

11. Báta 
kompresszorállomásra 

vonatkozó előzetes 
környezetvédelmi és 

környezetvédelmi 
hatásvizsgálati 

engedélyezés, egységes 
környezethasználati 

engedély 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

12. vízjogi engedély vezeték 
szilárdsági nyomás 
próbához vízjogi 

létesítési engedély 
kútfúráshoz 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. régészeti feltárási 
engedély 

illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal  

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

14. külső villamos energia 
ellátás kiépítésére 

vonatkozó engedély 

illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. erdő igénybevétel és 
fakivágási engedély 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

16. termőföld más célú 
hasznosítására 

vonatkozó engedély 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala  

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

17. bányaszolgalom 
alapítására irányuló 

engedélyezési eljárás 

illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatal 

nincs 

18. gázvezeték és tartozékai 
építési engedélyeztetése 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

19. Báta 
kompresszorállomás 

vonatkozásában 
beépített tűzjelző, 

tűzoltó berendezések 
létesítésének 

engedélyezése 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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10. Városföld 
kompresszorállomás 
épületre vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedély 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala  

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

11. Báta 
kompresszorállomásra 

vonatkozó előzetes 
környezetvédelmi és 

környezetvédelmi 
hatásvizsgálati 

engedélyezés, egységes 
környezethasználati 

engedély 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

12. vízjogi engedély vezeték 
szilárdsági nyomás 
próbához vízjogi 

létesítési engedély 
kútfúráshoz 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. régészeti feltárási 
engedély 

illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal  

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

14. külső villamos energia 
ellátás kiépítésére 

vonatkozó engedély 

illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. erdő igénybevétel és 
fakivágási engedély 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

16. termőföld más célú 
hasznosítására 

vonatkozó engedély 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala  

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

17. bányaszolgalom 
alapítására irányuló 

engedélyezési eljárás 

illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatal 

nincs 

18. gázvezeték és tartozékai 
építési engedélyeztetése 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

19. Báta 
kompresszorállomás 

vonatkozásában 
beépített tűzjelző, 

tűzoltó berendezések 
létesítésének 

engedélyezése 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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20. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítésének 
engedélyezése 

a) Túrony szakaszoló 
állomáson, 

b) Drávaszerdahely 
szakaszoló és 

mérőállomáson 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

 
a) Báta 

kompresszorállomás 
épület, 

 
 

b) Drávaszerdahely 
mérőállomás 

 
 
 

a) Tolna Megyei 
Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási 

Hivatala 
 

b) Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi 

Járási Hivatala  

Baranya Megyei 
Kormányhivatal  

22. Báta 
kompresszorállomás 

bekötőút 
vonatkozásában útügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási 

Hivatala 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 

„  

 

 

29. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Egészségügy illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

3. Helyi természetvédelem, helyi 
jelentőségű védett természeti terület 

települési önkormányzat jegyzője illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

4. Bányászat illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

5. Területrendezési előírásokkal való 
összhang 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

területrendezésért felelős miniszter 

6. Termőföld minőségi védelme, 
erdővédelem 

illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

7. Termőföld mennyiségi védelme illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

8. Régészet, műemlékvédelem és 
világörökség 

illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

9. Gyógyhelyek Országos Tisztifőorvosi Hivatal egészségügyért felelős miniszter 

10. Vízi közlekedés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

11. Légiközlekedés: polgári célú közlekedésért felelős miniszter nincs 

12. Légiközlekedés: állami célú honvédelemért felelős miniszter nincs 

13. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

14. Határrendészet megyei rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitányság 

15. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

16. Természetvédelem illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

17. Talajvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

18. Vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

19. Műszaki biztonság illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

„  
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29. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Egészségügy illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

3. Helyi természetvédelem, helyi 
jelentőségű védett természeti terület 

települési önkormányzat jegyzője illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

4. Bányászat illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

5. Területrendezési előírásokkal való 
összhang 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

területrendezésért felelős miniszter 

6. Termőföld minőségi védelme, 
erdővédelem 

illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

7. Termőföld mennyiségi védelme illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

8. Régészet, műemlékvédelem és 
világörökség 

illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

9. Gyógyhelyek Országos Tisztifőorvosi Hivatal egészségügyért felelős miniszter 

10. Vízi közlekedés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

11. Légiközlekedés: polgári célú közlekedésért felelős miniszter nincs 

12. Légiközlekedés: állami célú honvédelemért felelős miniszter nincs 

13. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

14. Határrendészet megyei rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitányság 

15. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

16. Természetvédelem illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

17. Talajvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

18. Vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

19. Műszaki biztonság illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

„  
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30. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési 
eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D 

1. Beruházás és 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyek, 

engedélyezési eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Fellebbezés 
elbírálására jogosult 

hatóság 

2. A Nabucco 
földgázszállító vezeték 

és telepített 
létesítményei, épített 
építményei, valamint 

azok biztonsági övezete 
által lehatárolt 

területeken megvalósuló 
beruházás építményei. 

A térbeli rend 
szempontjából 

meghatározó települések 
az Országos 

Területrendezési Tervről 
szóló 2003. évi XXVI. 
törvény 1/10. számú 
melléklete szerint: 

(Románia) - országhatár 
- Nagylak - 

Hódmezővásárhely - 
Kecskemét - Adony - 

Székesfehérvár - Mór - 
Tét - Rajka - országhatár 

- (Ausztria). 

bányahatósági építési 
engedélyek 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

3. a telekalakítási eljárás 
kivételével az építésügyi 

hatósági engedélyek 

illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal 

illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatal 

4. környezetvédelmi 
hatósági engedélyek 

illetékes járási hivatal Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. közforgalom elől el nem 
zárt magánutak útügyi 

építésügyi hatósági 
engedélye 

illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal 

illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatala 

6. vízügyi hatósági 
engedélyek 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. régészeti feltárási 
engedély 

illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. erdő igénybevétel és 
fakivágási engedély 

illetékes járási hivatal Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. termőföld más célú 
hasznosítására 

vonatkozó engedély 

illetékes járási hivatal illetékes megyei 
kormányhivatal  

11. bányaszolgalom 
alapítására irányuló 

engedélyezési eljárás 

illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatal 

nincs 

 

 

12. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

ügyeivel kapcsolatos 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

14. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

15. veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni 
védekezésre vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

16. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„  
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12. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

ügyeivel kapcsolatos 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

14. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

15. veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni 
védekezésre vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

16. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„  
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31. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Közúti közlekedés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

3. Vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

4. Légiközlekedés  
a) polgári célú  
b) állami célú 

a) közlekedésért felelős miniszter 
b) honvédelemért felelős 

miniszter 

nincs 

5. Vízi utat, vízi közlekedést érintő 
építmény 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

6. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

7. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

8. Talajvédelem, erdővédelem illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

9. Régészet és műemlékvédelem és 
világörökség 

 

illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. Gyógyfürdők, gyógyhely, 
ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap 

lelőhely védelme 
 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal egészségügyért felelős miniszter 

11. Határrendészet megyei rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitányság 

12. Egészségügy, közegészségügy illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

13. Bányászat, bányászati vagy 
gázipari létesítmény érintettsége 

esetén 
 

illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

14. Műszaki biztonság illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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15. Helyi jelentőségű védett 
természeti terület vagy arra 

közvetlen hatást gyakorló módon 
megvalósuló létesítmény esetén 

 

települési önkormányzat jegyzője illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

16. Termőföldvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

17. A területrendezési tervekkel való 
összhang megteremtése 

 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

18. Ásványvagyon védelem illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

19. Környezetvédelem és 
természetvédelem 

 

illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

20. Vízügy és vízvédelem  illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

21. Közlekedésrendészet megyei rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitányság 

„  
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32. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési 
eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 
 A B C D E 

1.  
Beruházás 

megnevezése 

 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyek 

 
Első fokon eljáró 

hatóság 

 
Másodfokon eljáró 

hatóság 

2. Kiemelt 
nagyberuházásként 

gyártelepítés és 
annak építményei, 
valamint az ahhoz 

kapcsolódó 
logisztikai bázis és 

építményei 

Az 1. § (1) 
bekezdése szerinti 

terület 

általános építésügyi 
hatósági  

engedélyek 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 
a természetvédelmi 

kiegyenlítő 
intézkedés 

végrehajtásához 
szükséges 

környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 
kivételével 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 
a természetvédelmi 

kiegyenlítő 
intézkedés 

végrehajtásához 
szükséges 

természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 
kivételével 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
kiegyenlítő 

intézkedés előírására 
irányuló 

engedélyezési eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyek 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
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7. vízügyi hatósági 
engedélyek 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. földvédelmi hatósági 
eljárás 

illetékes járási 
hivatal 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

10. ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

11. telekalakítási 
hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

12. földmérési hatósági 
eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

13. erdészeti hatósági 
engedélyek 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

14. hírközlési hatósági 
engedélyek 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

15. bányahatósági 
engedélyek 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

16. talajvédelmi hatósági 
engedélyek 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

17. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások és régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

18. vasúti hatósági 
engedélyek 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 
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19. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

20. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

22.   tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„  

 

 

33. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

3 környezetvédelem és 
természetvédelem 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. földtan Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

6. közlekedés: közút Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

7. közlekedés: Vasút közlekedésért felelős miniszter nincs 

8. közlekedés légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

9. bányászat Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

10. rendészet: a) gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

11. rendészet: b) az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Győri Rendőrkapitányság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

12. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

14. termőföldvédelem illetékes járási hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 
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33. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

3 környezetvédelem és 
természetvédelem 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. földtan Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

6. közlekedés: közút Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

7. közlekedés: Vasút közlekedésért felelős miniszter nincs 

8. közlekedés légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

9. bányászat Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

10. rendészet: a) gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

11. rendészet: b) az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Győri Rendőrkapitányság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

12. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

14. termőföldvédelem illetékes járási hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 
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15. talajvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

16. erdővédelem Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

17. régészet és műemlékvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

18. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

19. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

20. műszaki biztonság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

21. élelmiszer-egészségügy illetékes járási hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

22. területrendezés Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

„  
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34. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési 
eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos engedélyek 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt  
nagyberuházásként 

kutatási 
nagyberendezés és 

a hozzá tartozó 
építmények, 

valamint az ahhoz 
kapcsolódó 

logisztikai bázis és 
építményei 

Szeged, 01392/19 Általános építésügyi 
hatósági engedélyek 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

3. Környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás a 
természetvédelmi 

kiegyenlítő intézkedés 
végrehajtásához 

szükséges 
környezetvédelmi 

hatósági engedélyezési 
eljárás kivételével 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. A környezet- és 
település- 

egészségügyre, az 
egészségkárosító 

kockázatok és esetleges 
hatások felmérésére, a 

felszín alatti vizek 
minőségét, egészség-  

károsítás nélküli 
fogyaszthatóságát, 
felhasználhatóságát 

befolyásoló 
körülmények, tényezők 

vizsgálatára, lakott 
területtől (lakóépülettől) 
számított védőtávolságok 

véleményezésére, a 
talajjal, a szennyvizekkel, 
veszélyes hulladékokkal 

kapcsolatos 
közegészségügyi 
követelmények 

érvényesítésére, az 
emberi használatra 

szolgáló felszíni vizek 
védelmére, továbbá a 

levegő higiénés 
követelmények 

teljesülésére kiterjedően. 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
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5. Környezet-egészségügyi 
szakkérdésekre, így 

különösen az 
egészségkárosító 

kockázatok és esetleges 
hatások felmérésére, a 

veszélyes 
készítményekkel végzett 
tevékenység vizsgálatára, 
a települési hulladékkal 

és nem közművel 
összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos 
közegészségügyi, 

járványügyi vonatkozású 
követelmények 
érvényesítésére 

kiterjedően. 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

6. Útügyi hatósági 
engedélyek 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

7. Vízügyi hatósági 
engedélyek 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. Földvédelmi hatósági 
eljárás 

illetékes járási 
hivatal 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

10. Ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

11. Földmérési hatósági 
eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal  

12. Erdészeti hatósági 
engedélyek 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

13. Hírközlési hatósági 
engedélyek 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

14. Bányahatósági 
engedélyek 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 
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15. Talajvédelmi hatósági 
engedélyek 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

16. Örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

és régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

17. Vasúti hatósági 
engedélyek 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

18. Tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. Beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

20. A jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21.   Tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„  
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35. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

3 környezetvédelem és 
természetvédelem 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

6. közlekedés: vasút közlekedésért felelős miniszter nincs 

7. légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter  

nincs 

8. földtan Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

9. bányászat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

10 rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

11. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Szegedi Rendőrkapitányság Csongrád Megyei Rendőr- 
főkapitányság 

12. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

14. termőföldvédelem illetékes járási hivatal Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

15. talajvédelem Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

16. erdővédelem Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

17. régészet és műemlékvédelem Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

18. egészségügy,  
sugár-egészségügy 

illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

19. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

20. műszaki biztonság Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

21. élelmiszer-egészségügy illetékes járási hivatal Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

22. területrendezés Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

23. A radioaktív anyagoknak a 
levegőbe történő kibocsátásának, 

valamint a levegő radioaktív 
szennyeződése ellenőrzésének 

vizsgálata, a kibocsátási 
határértékek, valamint az 

ellenőrzési követelményeknek és 
a környezetvédelmi hatóság 
részére adandó jelentések 

rendszerének a meghatározása 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

24. A radioaktív anyagoknak a vízbe 
történő kibocsátásának, a vizek és 

víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés elleni 

védelmének, valamint a vízi 
környezet radioaktív 

szennyeződése ellenőrzésének 
vizsgálata, a kibocsátási 
határértékek, valamint az 

ellenőrzési követelményeknek és 
a vízügyi hatóság részére adandó 

jelentések rendszerének a 
meghatározása 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

„ 
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15. talajvédelem Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

16. erdővédelem Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

17. régészet és műemlékvédelem Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

18. egészségügy,  
sugár-egészségügy 

illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

19. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

20. műszaki biztonság Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

21. élelmiszer-egészségügy illetékes járási hivatal Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

22. területrendezés Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

23. A radioaktív anyagoknak a 
levegőbe történő kibocsátásának, 

valamint a levegő radioaktív 
szennyeződése ellenőrzésének 

vizsgálata, a kibocsátási 
határértékek, valamint az 

ellenőrzési követelményeknek és 
a környezetvédelmi hatóság 
részére adandó jelentések 

rendszerének a meghatározása 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

24. A radioaktív anyagoknak a vízbe 
történő kibocsátásának, a vizek és 

víztartó képződmények 
radioaktív és hőszennyezés elleni 

védelmének, valamint a vízi 
környezet radioaktív 

szennyeződése ellenőrzésének 
vizsgálata, a kibocsátási 
határértékek, valamint az 

ellenőrzési követelményeknek és 
a vízügyi hatóság részére adandó 

jelentések rendszerének a 
meghatározása 

illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

„ 
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36. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési 
eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyek 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A Pesti Vigadó 
épületének 

rekonstrukciója 

Budapest, 
belterület 24.429/1 

hrsz. 

műemléki védelem 
alatt álló 

építmények 
építésügyi hatósági 

engedélye 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. vízügyi hatósági 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

5. ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XIV. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások és 

régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. tűzvédelmi 
használati 

előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények 
alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

8. beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. a jogszabályokban 
rögzített 

tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10. tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

11. műszaki biztonsági 
hatóság 

hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi Hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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8. beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. a jogszabályokban 
rögzített 

tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10. tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

11. műszaki biztonsági 
hatóság 

hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi Hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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37. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

4. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

6. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

7. vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

„ 
  

 

 

38. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
nagyberuházásként 

lakóépületek és 
közintézmények, 
valamint sajátos 
építményfajták 
körébe tartozó 
(közlekedési, 

hírközlési, közmű- 
és energiaellátási) 

építmények 

Az Ócsa település 
külterületén fekvő, 

az ingatlan-
nyilvántartás 
szerint 0128, 
0129/2, 0130, 

0131, 0137, 0138, 
0140, 0141, 0142, 
0105/4, 0105/5, 
0105/6, 0106, 
0112, 0113/3, 

0113/4, 0113/30, 
0113/31, 0113/32, 
0113/33, 0113/38, 
0113/39, 0117/1, 
0117/2, 0121/9, 

0121/10, 0121/11, 
0124/1, 0124/3, 
0124/7, 0198/4 
helyrajzi számú 
földrészletek, 
illetve ezen 

földrészletekből a 
telekalakítási 

eljárások jogerős 
befejezését 
követően 
kialakított 

földrészletek. 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízügyi hatósági 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan- 
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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38. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
nagyberuházásként 

lakóépületek és 
közintézmények, 
valamint sajátos 
építményfajták 
körébe tartozó 
(közlekedési, 

hírközlési, közmű- 
és energiaellátási) 

építmények 

Az Ócsa település 
külterületén fekvő, 

az ingatlan-
nyilvántartás 
szerint 0128, 
0129/2, 0130, 

0131, 0137, 0138, 
0140, 0141, 0142, 
0105/4, 0105/5, 
0105/6, 0106, 
0112, 0113/3, 

0113/4, 0113/30, 
0113/31, 0113/32, 
0113/33, 0113/38, 
0113/39, 0117/1, 
0117/2, 0121/9, 

0121/10, 0121/11, 
0124/1, 0124/3, 
0124/7, 0198/4 
helyrajzi számú 
földrészletek, 
illetve ezen 

földrészletekből a 
telekalakítási 

eljárások jogerős 
befejezését 
követően 
kialakított 

földrészletek. 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízügyi hatósági 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan- 
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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10. erdészeti hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13.   tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
  

 

 

39. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

3. vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

4. közlekedés: közút Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetén 

Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

6. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Dabasi Rendőrkapitányság Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

8. termőföldvédelem illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

9. földművelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

10. földművelésügy: erdővédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

11. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

12. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

13. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

14. élelmiszer-egészségügy illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

15. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„ 
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39. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 156/2011. (VIII. 10.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

3. vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

4. közlekedés: közút Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetén 

Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

6. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Dabasi Rendőrkapitányság Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

8. termőföldvédelem illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

9. földművelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

10. földművelésügy: erdővédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

11. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

12. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

13. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

14. élelmiszer-egészségügy illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

15. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„ 
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40. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

 A B C D 

1. Beruházás és 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyek, 

engedélyezési 
eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Fellebbezés 
elbírálására jogosult 

hatóság 

2. A magyar-szlovák 
összekötő 

földgázszállító-vezeték 
Vecsés-Balassagyarmat 

közötti szakasza 
kiépítéséhez, és a 

vezeték üzemszerű 
működtetéséhez 

kapcsolódó 
beruházások 

Előzetes konzultáció, 
előzetes vizsgálat, 

környezeti 
hatásvizsgálati eljárás, 

egységes 
környezethasználati 

engedélyezési eljárás 

illetékes járási hivatal Pest Megyei 
Kormányhivatal 

3. Vízjogi engedély 
vezeték szilárdsági 
nyomáspróbához, 
vízjogi létesítési 

engedély kútfúráshoz 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

4. Régészeti feltárási 
engedély 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala  

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

5. Külső villamos energia-
ellátás kiépítésére 

vonatkozó engedély 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Erdő igénybevétele és 
fakitermelés bejelentése 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

7. Termőföld más célú 
hasznosítására 

vonatkozó engedély 

illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal 

illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatal  

8. Bányaszolgalom 
alapítására irányuló 

engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

nincs 

9. Építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

a bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó 

sajátos építményekre 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

 

 

10. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítésének és 
használatbavételének 

engedélyezése 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

12. Általános építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

13. Veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni 
védekezésre vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

14. Területrendezési 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

nincs 

15. Útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

„ 
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10. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítésének és 
használatbavételének 

engedélyezése 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

12. Általános építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

13. Veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni 
védekezésre vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

14. Területrendezési 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal  

nincs 

15. Útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

„ 
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41. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 230/2011. (XI. 8.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

3. Helyi jelentőségű védett 
természetvédelmi terület 

települési önkormányzat 
jegyzője 

illetékes megyei (fővárosi) 
kormányhivatal 

4. Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

5. Területrendezési előírásokkal 
való összhang 

Pest Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

6. Termőföld minőségi védelme Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

7. Fenntartható erdőgazdálkodás és 
erdővédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

8. Termőföld mennyiségi védelme illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

9. Régészet, műemlékvédelem és 
világörökség 

illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. Gyógyhelyek Országos Tisztifőorvosi Hivatal egészségügyért felelős miniszter 

11. Víziközlekedés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

12. Közúti közlekedés  
a) gyorsforgalmi utak esetében, 

és 30 méter szabad nyílást 
meghaladó közúti hidak esetében  

b) az egyéb országos közutak, 
helyi közutak és közforgalom 

elől el nem zárt magánutak 
esetében 

a) Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

b) illetékes járási (fővárosi 
kerületi) hivatal 

a) közlekedésért felelős 
miniszter 

b) illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

13. Légiközlekedés  
a) polgári célú  
b) állami célú 

a) közlekedésért felelős 
miniszter 

b) honvédelemért felelős 
miniszter 

nincs 

14. Vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

 

 

15. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

16. Határrendészet Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

17. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

18. Környezet- és természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

19. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

20. Építésügy illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

„ 
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15. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

16. Határrendészet Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

17. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

18. Környezet- és természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

19. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

20. Építésügy illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

„ 
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42. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez 

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített hatósági engedélyezési 
eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyek 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A hatvani 
Grassalkovich-

kastély 
főépületének és 

parkjának 
rekonstrukciója 

Hatvan, belterület 
2713/4 hrsz.;  
2713/6 hrsz. 

műemléki védelem 
alatt álló 

építmények 
építésügyi hatósági 

engedélye 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

Egri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

Egri Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

5. ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

6. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások és 

régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

Egri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

8. beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

11. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala  

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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8. beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

11. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala  

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
  



78448 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 
 

 

43. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 252/2011. (XII. 1.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Heves Megyei Kormányhivatal 

3. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

4. régészet és műemlékvédelem Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

6. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

7. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

„ 
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44. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A Várbazár 
épületének 

rekonstrukciója, 
valamint sajátos 
építményfajták 
körébe tartozó 
(közlekedési, 

hírközlési, közmű- 
és energiaellátási) 

építmények. 

Budapest I. kerület,  
Ybl Miklós tér 2-6. 

sz., 6452/2 hrsz. 
(Várbazár);  

14386 hrsz. (Várkert 
Casino); Apród utca 
1-3. sz., 6332 hrsz., 

(Orvostörténeti 
Múzeum);  

Ybl Miklós tér 8. sz., 
6230/2 hrsz. 
(Irodaház); 

6268 hrsz. telek 
(Osztrák köv.);  

Apród u. 5-7. sz., 
6331 hrsz., telek;  
6452/1, 6452/2, 

6452/3 hrsz. (Déli és 
keleti várlejtő park, 

„Vízhordó lépcső” új 
megközelítési 

útvonal) ingatlan-
nyilvántartási 

helyrajzi számú 
területek, illetve ezen 

területekből 
telekalakítás folytán 
kialakított területek. 

Az alábbi 
közterületek: 

Lánchíd utca (14384 
hrsz.),  

Ybl Miklós tér 
(6271/2 hrsz.),  

Szarvas tér (6271/1 
hrsz.),  

Öntőház utca 
(14373/2 hrsz.),  

Sándor Móric lépcső 
(6330 hrsz.),  
6272 hrsz. 

zöldterület, Attila út 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások: 
- általános építmények, 

- műemléki védelem 
alatt álló építmények, 
- építményen belül, 

építménybe beépített 
felvonók, 

mozgólépcsők, 
(beleértve 

a mozgójárdát is) 
esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. építményeken kívüli 
felvonó, mozgólépcső, 

emelők, gépi 
működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 



78450 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 
 

 

8. (6329 hrsz.),  
Váralja utca (6335 

hrsz.),  
Palota út (7124/2 

hrsz.),  
Dózsa György tér 

(6350 hrsz.),  
Várkert rakpart 
(14387/2 hrsz.),  
Friedrich Born 

alsórakpart (14387/1 
hrsz.).  

10/4 (folyampart 
Duna) 

hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

9. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, 
ingatlan-nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

14. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

15. örökségvédelmi 
hatósági engedélyezési 
eljárások és régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

16. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

17. hajózási engedélyek, 
kikötő engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős 
miniszter 

„ 
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45. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
I. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

3. vízügy és vízvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

4. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

5. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala 
I. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

6. közlekedés közút Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

7. közlekedés hajózás Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedésért felelős miniszter 

8. rendészet, 
a helyi közutak és a közforgalom 

elől el nem zárt 
magánutak esetén 

Budapest I. Kerületi 
Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

9. termőföldvédelem Budapesti Főváros 
Kormányhivatala XI. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

10. földművelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

11. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

12. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

13. műszaki biztonság Budapesti Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

14. élelmiszer-egészségügy illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 



78452 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 
 

 

15. területrendezés Budapest Főváros Kormányhivatala területrendezésért felelős miniszter 

16. földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

17. bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

„ 
  

 

 

46. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatáshoz hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Budapest 
Istvánmező 

rehabilitációs 
programja, 
kiemelten a 
Budapesti 

Olimpiai Központ 
integrált 

rekonstrukciója 
(2011-2020) 

az 1. § (1) 
bekezdés a) és b) 

pontja szerinti 
terület, illetve 

ezen területekből 
telekalakítás 

folytán kialakított 
terület 

általános építésügyi 
és örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti 
feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XIV. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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46. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatáshoz hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Budapest 
Istvánmező 

rehabilitációs 
programja, 
kiemelten a 
Budapesti 

Olimpiai Központ 
integrált 

rekonstrukciója 
(2011-2020) 

az 1. § (1) 
bekezdés a) és b) 

pontja szerinti 
terület, illetve 

ezen területekből 
telekalakítás 

folytán kialakított 
terület 

általános építésügyi 
és örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti 
feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XIV. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

11. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

12. a jogszabályban 
rögzített 

tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
  

 

 

47. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezet- és természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

7. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Budapesti XIV. kerületi 
Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

8. tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

9. katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

10. földművelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

11. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

12. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

14. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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47. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezet- és természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

7. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Budapesti XIV. kerületi 
Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

8. tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

9. katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

10. földművelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

11. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

12. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

14. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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48. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatáshoz hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 
 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Tüskecsarnok 
beruházási 
program 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest XI. 
kerület 4082/23 
helyrajzi számú 
terület, illetve 
ezen területből 
telekalakítás 

folytán kialakított 
terület 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

nincs 

6. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XI. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. talajvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13 tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13 tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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49. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezet- és természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  

Országos Rendőr-főkapitányság  

7. rendészet: az egyéb országos 
közutak,  

a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

XI. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

8. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

9. földművelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

10. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

11. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

12. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

13. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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50. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez 

A beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági 
eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A budapesti 
Kossuth Lajos tér 
rekonstrukciója, 

mélygarázs, 
látogatóközpont és 

Parlamenti 
Múzeum építése, 
valamint a tér és a 

kapcsolódó 
területek felszíni 
rendezése, ezzel 
összefüggésben a 

kapcsolódó 
területeken egyes 

épületek 
rekonstrukciói. 

 

Budapest V. 
kerület belterület 

24893 hrsz., 
24894 hrsz., 

24897/1 hrsz. 
ingatlanok.  

A beruházást 
érintő egyéb 
ingatlanok: a 

Budapest  
V. kerület 

belterület 24989/2 
hrsz. (Balassi 
Bálint utca), 

24965/2 hrsz. 
(Falk Miksa utca), 

24914 hrsz. 
(Szalay utca)  
24892 hrsz. 

(Alkotmány utca), 
24708 hrsz. 

(Garibaldi utca),  
24666 hrsz. 

(Akadémia utca) 
és 24834/1 hrsz.  
(a Vértanúk tere) 

ingatlanok. 
Budapest V. 

kerület belterület 
24696, 24697, 

24710/4, 24897/2, 
24917, 24956/2, 
24957, 24986, 
24987, 24988, 

25007, 25122/4, 
25122/6 és 

24989/2, 24710/2, 
24890, 24981, 
24898, 24899 

hrsz. ingatlanok. 
Az 1. §  

általános építésügyi 
hatósági engedélyezési 

és tudomásulvételi 
eljárások, beleértve a 
műemléki védelem 

alatt álló építményeket 
is, fakivágási 
engedélyek, a 

kapcsolódó területek 
felszíni rendezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. örökségvédelmi 
hatósági engedélyezési 

és tudomásulvételi 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. útügyi hatósági 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatal 

6. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. vízügyi és vízvédelmi 
hatósági eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

9. földmérési, ingatlan- 
nyilvántartási hatósági 
eljárások, telekalakítási 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XIV. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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10. (2) bekezdése 
szerinti 

tevékenységekkel 
érintett ingatlanok. 

 

beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

11. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

12. jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos hatósági 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

13. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

14. villamospálya 
átépítésének 

engedélyezési eljárása 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

15. üzletek (kávézó) 
működési engedélye 

Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. 

kerületi 
Önkormányzat 

jegyzője 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

16. azok a 2–15. sorban 
nem szereplő hatósági 

engedélyezési 
eljárások, amelyek a 

beruházás 
megvalósításához, 

használatbavételéhez 
megvalósításához és 

működésének 
beindításához 
szükségesek 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 

szerint elsőfokú 
hatóságként kijelölt 

hatóság 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 

szerint másodfokú 
hatóságként kijelölt 

hatóság 

17. a 2–16. sorban felsorolt 
ügyfajtákban kiadott 

hatósági döntések 
módosítására irányuló 

hatósági eljárások 

az adott ügyfajta 
tekintetében e 

rendeletben elsőfokú 
hatóságként kijelölt 

hatóság, illetve ennek 
hiányában az adott 

ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint 

elsőfokú hatóságként 
kijelölt hatóság 

az adott ügyfajta 
tekintetében e 
rendeletben 
másodfokú 

hatóságként kijelölt 
hatóság, illetve ennek 

hiányában az adott 
ügyfajtára vonatkozó 

jogszabály szerint 
másodfokú 

hatóságként kijelölt 
hatóság 

„ 
  

 

 

51. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezet- és természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

7. tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

8. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. közlekedés: vasút közlekedésért felelős miniszter nincs 

10. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. élelmiszer-egészségügy illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

12. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

13. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

14. rendészet V. kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

15. bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

16. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„ 
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51. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezet- és természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

7. tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

8. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. közlekedés: vasút közlekedésért felelős miniszter nincs 

10. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. élelmiszer-egészségügy illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

12. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

13. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

14. rendészet V. kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

15. bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

16. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„ 
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52. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 
 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A Nemzeti 
Közszolgálati 

Egyetem 
Ludovika 

Campusban 
történő 

elhelyezése 

Budapest VIII. 
kerület Orczy út 1. 

Hrsz. 36030; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 38–
40. Hrsz. 36009; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 42. 

Hrsz. 36014; 
Budapest VIII. 
kerület Korányi 
Sándor utca 14. 
Hrsz. 36038/2; 
Budapest VIII. 

kerület Dugonics 
utca 9. Hrsz. 

36038/2; 
Budapest VIII. 
kerület Korányi 
Sándor utca 22–
26. Hrsz. 36034; 
Budapest VIII. 

kerület Dugonics 
utca 17–21. Hrsz. 

36034; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 16. 

Hrsz. 35978; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 18. 

Hrsz. 35979; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 20. 

Hrsz. 35980; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 22. 

Hrsz. 35981; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 

általános építésügyi 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárások, 

beleértve: 
– az általános 
építményeket, 
– a műemléki 

védelem alatt álló 
építményeket, 

– az építményen 
belül, építménybe 

beépített 
felvonókat, 

mozgólépcsőket, 
(beleértve a 

mozgójárdát is), ha 
annak létesítéséhez 
építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött 
építési tevékenység 

szükséges, 
fás szárú növények 

kivágására 
vonatkozó 

engedélyezési 
eljárás, 

kapcsolódó 
területek felszíni 

rendezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. vízjogi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

5. Sámuel utca 24. 
Hrsz. 35982; 

Budapest VIII. 
kerület Diószeghy 
Sámuel utca 26. 

Hrsz. 35983; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 28. 

Hrsz. 35996; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 30. 

Hrsz. 35997; 
Budapest VIII. 
kerület Sárkány 

utca 8. Hrsz. 
35995; 

Budapest VIII. 
kerület Nagyvárad 
tér Hrsz. 36806/3; 

Budapest VIII. 
kerület Üllői út 
Hrsz. 36806/2; 
Budapest VIII. 

kerület Ludovika 
tér 

Hrsz. 36179; 
Budapest VIII. 

kerület 
Korányi Sándor 

utca 
Hrsz. 36031; 

Budapest VIII. 
kerület Diószeghy 

Sámuel utca 
Hrsz. 35903; 

Budapest VIII. 
kerület Dugonics 

utca 
Hrsz. 36054; 

Budapest VIII. 
kerület Orczy út 
Hrsz. 35929/2. 

útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. építményeken kívüli 
felvonó, 

mozgólépcső, 
emelők, gépi 
működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

9. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

12. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

13. a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos hatósági 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 
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5. Sámuel utca 24. 
Hrsz. 35982; 

Budapest VIII. 
kerület Diószeghy 
Sámuel utca 26. 

Hrsz. 35983; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 28. 

Hrsz. 35996; 
Budapest VIII. 

kerület Diószeghy 
Sámuel utca 30. 

Hrsz. 35997; 
Budapest VIII. 
kerület Sárkány 

utca 8. Hrsz. 
35995; 

Budapest VIII. 
kerület Nagyvárad 
tér Hrsz. 36806/3; 

Budapest VIII. 
kerület Üllői út 
Hrsz. 36806/2; 
Budapest VIII. 

kerület Ludovika 
tér 

Hrsz. 36179; 
Budapest VIII. 

kerület 
Korányi Sándor 

utca 
Hrsz. 36031; 

Budapest VIII. 
kerület Diószeghy 

Sámuel utca 
Hrsz. 35903; 

Budapest VIII. 
kerület Dugonics 

utca 
Hrsz. 36054; 

Budapest VIII. 
kerület Orczy út 
Hrsz. 35929/2. 

útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. építményeken kívüli 
felvonó, 

mozgólépcső, 
emelők, gépi 
működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

9. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

12. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

13. a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos hatósági 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 



78464 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 
 

 

14. 

  

örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások és régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

„ 
  

 

 

53. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

3. Környezet- és természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. Vízügy és vízvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

5. Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

6. Tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

7. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

8. Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

9. Rendészet: a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Budapest VIII. Kerületi 
Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

10. Termőföldvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala 
XI. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

11. Földművelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

12. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

13. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

14. Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala 
XII. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

15. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

16. Területrendezés Budapest Főváros Kormányhivatala területrendezésért felelős miniszter 

17. Földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

18. Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

19. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 78465
 

 

53. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

3. Környezet- és természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. Vízügy és vízvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

5. Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

6. Tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

7. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

8. Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

9. Rendészet: a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Budapest VIII. Kerületi 
Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

10. Termőföldvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala 
XI. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

11. Földművelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

12. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

13. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

14. Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala 
XII. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

15. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

16. Területrendezés Budapest Főváros Kormányhivatala területrendezésért felelős miniszter 

17. Földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

18. Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

19. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„  



78466 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 
 

 

54. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 
 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Debreceni 
Nagyerdei 
Labdarúgó 

Stadion 
Projekt 

Debrecen II. 
kerület 22334 

és 22331 
helyrajzi számú 
terület, illetve e 

területből 
telekalakítás 

folytán 
kialakított 

terület 

Általános építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

3. Környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. Hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási hatósági 

eljárások 

illetékes járási hivatal Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

9. Talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

10. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

11. Tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

12. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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10. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

11. Tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

12. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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55. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 166/2012. (VII. 19.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

3. környezet- és természetvédelem Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

6. rendészet – gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

7. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Debreceni Rendőrkapitányság Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság 

8. tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

9. katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

10. földművelésügy: talajvédelem Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

11. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

12. műszaki biztonság Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

13. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

14. területrendezés Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős miniszter 

15. régészet és műemlékvédelem Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

16. helyi védelem (természetvédelem) Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának jegyzője 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

17. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„  

 

 

56. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 
 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Az új 
ferencvárosi 
labdarúgó 

stadion, és a 
megépítéséhez 

kapcsolódó 
beruházások. 

A Budapest 
IX. kerület 

38293/75 hrsz. 
alatt 

nyilvántartott, 
természetben a 
Budapest IX. 
kerület, Üllői 
út 129. és a 

Budapest IX. 
kerület, 

Könyves 
Kálmán körút 
34–36. szám 
alatt található 

ingatlan. 
 

A Budapest 
IX. kerület 

38293/15 hrsz. 
(Könyves 

Kálmán körút); 
a Budapest IX. 
kerület 38298 

hrsz. (Üllői út); 
a Budapest IX. 
kerület 38291 

hrsz. (Gyáli út) 
alatt 

nyilvántartott 
ingatlan. 

 
A Budapest 
IX. kerület 

38293/33 hrsz. 
alatt 

nyilvántartott, 
és ott található 

ingatlan. 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások: 
– általános 

építmények, 
– műemléki 

védelem alatt álló 
építmények, 

– építményen 
belül, építménybe 
beépített felvonók, 

mozgólépcsők 
(beleértve a 

mozgójárdát is) 
esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. építményeken 
kívüli felvonó, 
mozgólépcső, 
emelők, gépi 
működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. műszaki biztonsági 
hatóság 

hatáskörébe tartozó 
sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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56. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 
 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Az új 
ferencvárosi 
labdarúgó 

stadion, és a 
megépítéséhez 

kapcsolódó 
beruházások. 

A Budapest 
IX. kerület 

38293/75 hrsz. 
alatt 

nyilvántartott, 
természetben a 
Budapest IX. 
kerület, Üllői 
út 129. és a 

Budapest IX. 
kerület, 

Könyves 
Kálmán körút 
34–36. szám 
alatt található 

ingatlan. 
 

A Budapest 
IX. kerület 

38293/15 hrsz. 
(Könyves 

Kálmán körút); 
a Budapest IX. 
kerület 38298 

hrsz. (Üllői út); 
a Budapest IX. 
kerület 38291 

hrsz. (Gyáli út) 
alatt 

nyilvántartott 
ingatlan. 

 
A Budapest 
IX. kerület 

38293/33 hrsz. 
alatt 

nyilvántartott, 
és ott található 

ingatlan. 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások: 
– általános 

építmények, 
– műemléki 

védelem alatt álló 
építmények, 

– építményen 
belül, építménybe 
beépített felvonók, 

mozgólépcsők 
(beleértve a 

mozgójárdát is) 
esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. építményeken 
kívüli felvonó, 
mozgólépcső, 
emelők, gépi 
működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. műszaki biztonsági 
hatóság 

hatáskörébe tartozó 
sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, 
ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. talajvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

11. tűzvédelmi 
hatósági ügyekben 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

12. a jogszabályokban 
rögzített 

tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos 

hatósági eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

13. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások és 

régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

14. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

„ 
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57. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

3. Környezet- és természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. Vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

5. Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

6. Tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

7. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

8. Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

9. Rendészet: a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Budapest IX. Kerületi 
Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

10.  Termőföldvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala 
XI. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

11. Földművelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

12. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

13. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

14. Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala 
XII. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

15. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

16. Területrendezés Budapest Főváros Kormányhivatala területrendezésért felelős miniszter 

17. Földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

18. Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

„ 
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58. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 
 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Korányi 
Projekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest VIII. 
kerület, Korányi 
S. utca 2. - Üllői 
út 78. 36177/1 
hrsz. (Korányi 

Projekt, 
központi 

betegellátó 
épület 

megépítése, a 
KKT területén 
lévő klinikákat 

összekötő 
folyosó 

megépítése, 
részleges 

rekonstrukciók, 
és a hozzájuk 

kötelezően 
kapcsolódó 
kivitelezési 

munkálatok) 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások: 
- általános építmények 

- műemléki 
környezetben álló 

építmények 
- építményen belül 

- építménybe beépített 
felvonók, 

mozgólépcsők 
- fürdőmedence 

létesítése 
- fakivágási engedély 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. építményeken kívüli 
felvonó, mozgólépcső, 

emelők, gépi 
működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

9. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, 
ingatlan-nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

14. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

15. örökségvédelmi 
hatósági engedélyezési 
eljárások és régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

16. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

17. helikopter leszálló 
pálya engedélyezése 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

18. közegészségügyi 
szakhatósági 
engedélyezés 

illetékes fővárosi 
kerületi hivatal 

Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal 

„ 
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8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

9. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, 
ingatlan-nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

14. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

15. örökségvédelmi 
hatósági engedélyezési 
eljárások és régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

16. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

17. helikopter leszálló 
pálya engedélyezése 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

18. közegészségügyi 
szakhatósági 
engedélyezés 

illetékes fővárosi 
kerületi hivatal 

Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal 

„ 
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59. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezet- és természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. közlekedés: légiközlekedés a) polgári célú 
légiközlekedés: közlekedésért 

felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős 
miniszter 

nincs 

9. rendészet, 
a helyi közutak és a közforgalom elől el 

nem zárt magánutak esetén 

Budapest VIII. Kerületi 
Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

10.  termőföldvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. földművelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

12. egészségügy, sugár-egészségügy illetékes fővárosi kerületi 
hivatal 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

13. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

14. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. élelmiszer-egészségügy illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

 

 

16. területrendezés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

területrendezésért felelős 
miniszter 

17. földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

18. bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

„ 
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16. területrendezés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

területrendezésért felelős 
miniszter 

17. földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

18. bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

„ 
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60. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 
 

 A B C D 

1. Beruházás és 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos engedélyek, 
engedélyezési eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Fellebbezés 
elbírálására jogosult 

hatóság 

2. A Déli Áramlat 
földgázszállító-vezeték 

Hercegszántó-
Tornyiszent- 

miklós közötti szakasza 
kiépítéséhez, és a 

vezeték üzemszerű 
működtetéséhez 

kapcsolódó 
beruházások 

előzetes vizsgálati 
eljárás, környezeti 

hatásvizsgálati eljárás, 
egységes 

környezethasználati 
engedélyezési eljárás 

illetékes járási hivatal Pest Megyei 
Kormányhivatal 

3. vízjogi engedély vezeték 
szilárdsági 

nyomáspróbához, 
vízjogi létesítési engedély 

kútfúráshoz 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

4. régészeti feltárási 
engedély 

illetékes járási hivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. külső villamos energia-
ellátás kiépítésére 

vonatkozó engedély 

illetékes járási hivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. erdő igénybevétele és 
fakitermelés bejelentése 

illetékes járási hivatal Pest Megyei 
Kormányhivatal 

7. termőföld más célú 
hasznosítására vonatkozó 

engedély 

illetékes járási hivatal illetékes megyei 
kormányhivatal 

8. bányaszolgalom 
alapítására irányuló 

engedélyezési eljárás 

illetékes megyei 
kormányhivatal 

nincs 

9. építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások a 

bányafelügyelet 
hatáskörébe tartozó 

sajátos építményekre 

illetékes megyei 
kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

10. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések 

létesítésének és 
használatbavételének 

engedélyezése 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

11. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

illetékes járási hivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

12. általános építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

illetékes járási hivatal illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatal 

13. veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni 
védekezésre vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

14. területrendezési eljárások illetékes megyei 
kormányhivatal 

nincs 

15. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

illetékes járási hivatal illetékes megyei 
kormányhivatal 

„ 
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11. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

illetékes járási hivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

12. általános építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

illetékes járási hivatal illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatal 

13. veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni 
védekezésre vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

14. területrendezési eljárások illetékes megyei 
kormányhivatal 

nincs 

15. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

illetékes járási hivatal illetékes megyei 
kormányhivatal 

„ 
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61. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági 
közreműködés tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. Egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

3. Helyi jelentőségű védett 
természetvédelmi terület 

települési önkormányzat jegyzője illetékes megyei kormányhivatal 

4. Bányászat illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

5. Területrendezési előírásokkal 
való összhang 

illetékes megyei kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

6. Erdővédelem illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

7. Termőföld minőségi védelme illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

8. Termőföld mennyiségi védelme illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

9. Régészet és műemlékvédelem illetékes járási hivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. Gyógyhelyek Országos Tisztifőorvosi Hivatal egészségügyért felelős miniszter 

11. Víziközlekedés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

12. Közúti közlekedés: 
a) gyorsforgalmi utak esetében, 

és 30 méter szabad nyílást 
meghaladó közúti hidak esetén 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

13. Közúti közlekedés: 
b) az egyéb országos közutak, 

helyi közutak és közforgalom elől 
el nem zárt magánutak esetében 

illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

14. Légiközlekedés: 
a) polgári célú 

közlekedésért felelős miniszter nincs 

15. Légiközlekedés: 
b) állami célú 

honvédelemért felelős miniszter nincs 

16. Vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

17. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

18. Határrendészet illetékes megyei rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

19. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
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20. Környezetvédelem, 
természetvédelem és tájvédelem. 
Környezet- és természetvédelem, 
ha a tevékenység megkezdéséhez 

egységes környezethasználati 
engedély vagy környezetvédelmi 

engedély nem szükséges 

illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

21. Talajvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

22. Vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

23. Építésügy illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

„ 
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62. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez 

A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnok város külterületén megvalósuló citromsavat 
előállító üzem beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró 

hatóságok 
 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 

citromsav előállító 
üzem és annak 

építményei 

Az 1. § (1) 
bekezdése szerinti 

terület 

általános építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 

Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 

Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. természetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 

Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 

Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

6. vízjogi engedélyezési 
eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. ingatlan-nyilván- 
tartási hatósági eljárás 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 

Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

9. telekalakítási hatósági 
eljárás 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 

Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
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10. földmérési hatósági 
eljárás 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 

Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

11. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Elnöke 

12. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

13. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 

Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 

Kormányhivatal 

14. örökségvédelmi 
hatósági engedélyezési 
eljárások és régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei 

Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

16. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

17. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

18. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„  
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63. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezet- és természetvédelem Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közúti Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

6. közlekedés: vasúti közlekedésért felelős miniszter nincs 

7. közlekedés: légi a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

8. földtan Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

9. bányászat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

10. rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

11. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Szolnoki Rendőrkapitányság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

12. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

14. földművelésügy: talajvédelem Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

15. földművelésügy: erdővédelem Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

 

 

16. régészet és műemlékvédelem Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

17. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

18. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Elnöke 

19. műszaki biztonság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

20. élelmiszer-egészségügy illetékes járási hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

21. Területrendezési előírásokkal való 
összhang 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

„ 
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16. régészet és műemlékvédelem Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

17. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

18. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Elnöke 

19. műszaki biztonság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

20. élelmiszer-egészségügy illetékes járási hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

21. Területrendezési előírásokkal való 
összhang 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

„ 
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64. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló 
új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával kapcsolatos kiemelt 

jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok 
 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként új 
gyártó üzem és 

annak építményei 
létesítése 

Az 1. § (1) 
bekezdése szerinti 

terület 

általános építésügyi 
hatósági eljárások 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom- 
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

7. vízjogi engedélyezési 
eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. ingatlan- 
nyilvántartási hatósági 

eljárás 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom- 
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 78485
 

 

10. telekalakítási hatósági 
eljárás 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom- 
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

11. földmérési hatósági 
eljárás 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom- 
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

13. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

14. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom- 
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

15. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

16. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

17. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

18. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„  
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65. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai Járási 

Hivatala  

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem és régészet Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

4. környezet- és természetvédelem Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. közúti közlekedés Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai Járási 

Hivatala  

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 

7. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

8. polgári légiközlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

9. állami célú légiközlekedés honvédelemért felelős miniszter nincs 

10. földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

12. rendészet Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

13. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

14. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

15. talajvédelem Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai Járási 

Hivatala  

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 

16. erdővédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

17. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

18. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

19. műszaki biztonság Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

„  
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66. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatáshoz hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 
 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A Tüskecsarnok 
beruházáshoz 
kapcsolódó 

uszodafejlesztési 
program (uszoda 

és kapcsolódó 
létesítmények, 
infrastruktúra 
megvalósítása, 

üzembe helyezése) 
 

Budapest  
XI. kerület 4082/23 

helyrajzi számú 
terület, illetve ezen 

területből 
telekalakítás folytán 

kialakított terület 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

I. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

nincs 

6. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
  

 

 

67. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. rendészet: az egyéb országos 
közutak, 

a helyi közutak és a közforgalom 
elől el nem zárt magánutak esetén 

XI. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

8. földművelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

9. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

10. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

12. műemlékvédelem és régészet Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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67. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 2/2013. (I. 4.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. rendészet: az egyéb országos 
közutak, 

a helyi közutak és a közforgalom 
elől el nem zárt magánutak esetén 

XI. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

8. földművelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

9. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

10. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

12. műemlékvédelem és régészet Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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68. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 
 

 A B C 

1. Az 1. mellékletben megjelölt 
beruházások megvalósításával 

kapcsolatos engedélyezési 
eljárások 

Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 

2. vízügyi hatósági eljárások illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

3. környezetvédelmi hatósági 
eljárások 

illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

4. természetvédelmi hatósági 
eljárások 

illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

5. területrendezési hatósági 
eljárások 

illetékes megyei kormányhivatal nincs 

6. útügyi hatósági eljárások illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

7. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások 

illetékes járási hivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. általános építésügyi hatósági 
eljárások 

illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

10. örökségvédelmi hatósági 
eljárások és régészeti 

feltárásokkal kapcsolatos 
eljárások 

illetékes járási hivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. földmérési, földvédelmi, 
telekalakítási  

és ingatlan-nyilvántartási hatósági 
eljárások 

illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

12. talajvédelmi hatósági eljárások illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

13. erdő igénybevétele  
és fakitermelés bejelentése 

illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

„ 
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69. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„3. melléklet a 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy illetékes járási hivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelem, 
természetvédelem, tájvédelem 

illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. műemlékvédelem és régészet illetékes járási hivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. közlekedés illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

8. rendészet, a helyi közutak  
és a közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

illetékes városi rendőrkapitányság illetékes megyei rendőr-
főkapitányság 

9. termőföldvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

10. talajvédelem illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

11. erdővédelem illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

12. egészségügy illetékes járási hivatal illetékes megyei kormányhivatal 

13. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

14. műszaki biztonság illetékes járási hivatal Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. területrendezés illetékes megyei kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

16. földtan és bányászat illetékes megyei kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

17. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„ 
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70. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez 

Az IBIDEN Hungary Kft. Dunavarsány város területén megvalósuló, 
kipufogórendszerekhez kapcsolódó újgenerációs termékek gyártását eredményező 

beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok 
 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 

kipufogó 
rendszerekhez 

kapcsolódó 
újgenerációs 

termékek 
gyártását 

eredményező 
gyártóüzem és 

annak 
építményei 

Az 1. § (1) 
bekezdése szerinti 

terület 

általános építésügyi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízjogi engedélyezési 
eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. ingatlan- 
nyilvántartási 

hatósági eljárás 

Ráckevei Járási 
Hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. telekalakítási hatósági 
eljárás 

Ráckevei Járási 
Hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. földmérési hatósági 
eljárás 

Ráckevei Járási 
Hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 
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13. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

14. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

15. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

16. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

17. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

18.  a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

20. erdő igénybevételi 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

„ 
  



78494 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 
 

 

71. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 31/2013. (II. 13.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem és régészet Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

4. környezetvédelem, természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. közúti közlekedés Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

7. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

8. légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

9. földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

10. bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. rendészet Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Országos Rendőr-főkapitányság 

12. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

14. talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

15. erdővédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

16. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

17. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

18. műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala 
XII. Kerületi Hivatal 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

19. területrendezési előírásokkal való 
összhang 

Pest Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős miniszter 

„  

 

 

72. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok az egyes megyékben és Budapesten 
 
1. BÉKÉS MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Battonya, 
Békés, 

Békéscsaba, 
Dévaványa, 

Elek, 
Füzesgyarmat, 
Gyomaendrőd, 

Gyula, 
Mezőberény, 
Mezőhegyes, 

Mezőkovácsháza, 
Orosháza, 

Sarkad, 
Szarvas, 

Szeghalom, 
Tótkomlós, 

Vésztő 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló 

építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala  

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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72. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok az egyes megyékben és Budapesten 
 
1. BÉKÉS MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Battonya, 
Békés, 

Békéscsaba, 
Dévaványa, 

Elek, 
Füzesgyarmat, 
Gyomaendrőd, 

Gyula, 
Mezőberény, 
Mezőhegyes, 

Mezőkovácsháza, 
Orosháza, 

Sarkad, 
Szarvas, 

Szeghalom, 
Tótkomlós, 

Vésztő 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló 

építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala  

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
2. BARANYA MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Bóly, 
Harkány, Komló, 

Mohács, 
Pécs, 

Pécsvárad, 
Sásd, 

Sellye, 
Siklós, 

Szentlőrinc, 
Szigetvár, 

Villány 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási 

Hivatala 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási 

Hivatala 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 

 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási 

Hivatala 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
3. BÁCS-KISKUN MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Bácsalmás, 
Baja, 

Dunavecse, 
Izsák, 

Jánoshalma, 
Kalocsa, 
Kecel, 

Kecskemét, 
Kerekegyháza, 

Kiskőrös, 
Kiskunfélegyháza, 

Kiskunhalas, 
Kiskunmajsa, 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási 

Hivatala 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
3. BÁCS-KISKUN MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Bácsalmás, 
Baja, 

Dunavecse, 
Izsák, 

Jánoshalma, 
Kalocsa, 
Kecel, 

Kecskemét, 
Kerekegyháza, 

Kiskőrös, 
Kiskunfélegyháza, 

Kiskunhalas, 
Kiskunmajsa, 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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4. Kunszentmiklós, 
Lajosmizse, 

Solt, 
Soltvadkert, 

Szabadszállás, 
Tiszakécske, 

Tompa 

Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai 

Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 

 

 

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Abaújszántó, 
Borsodnádasd, 

Cigánd, 
Edelény, 
Emőd, 
Encs, 

Felsőzsolca, Gönc, 
Kazincbarcika, 
Krasznokvajda, 

Mezőcsát, 
Mezőkövesd, 

Miskolc, 
Ózd, 

Putnok, 
Sajószentpéter, 

Sárospatak, 
Sátoraljaújhely, 

Szendrő, Szerencs, 
Szikszó, 

Tiszaújváros, 
Tokaj 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Abaújszántó, 
Borsodnádasd, 

Cigánd, 
Edelény, 
Emőd, 
Encs, 

Felsőzsolca, Gönc, 
Kazincbarcika, 
Krasznokvajda, 

Mezőcsát, 
Mezőkövesd, 

Miskolc, 
Ózd, 

Putnok, 
Sajószentpéter, 

Sárospatak, 
Sátoraljaújhely, 

Szendrő, Szerencs, 
Szikszó, 

Tiszaújváros, 
Tokaj 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
5. CSONGRÁD MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Csongrád, 
Hódmezővásárhely, 

Kistelek, 
Makó, 

Mindszent, 
Mórahalom, 
Sándorfalva, 

Szeged, 
Szentes, 

Üllés 

Általános 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Békés Megyei 
Kormányhivatal 

Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Békés Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló 

építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Békés Megyei 
Kormányhivatal 

Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Békés Megyei 
Kormányhivatal 

Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Békés Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság 

hatáskörébe tartozó 
sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, 
ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Békés Megyei 
Kormányhivatal 

Békéscsabai Járási 
Hivatala 

Békés Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
6. FEJÉR MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Aba, 
Adony, 
Bicske, 

Dunaújváros, 
Enying, 
Ercsi, 

Gárdony, 
Martonvásár, 

Mór, 
Polgárdi, 

Sárbogárd, 
Székesfehérvár 

Általános 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló 

építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
6. FEJÉR MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Aba, 
Adony, 
Bicske, 

Dunaújváros, 
Enying, 
Ercsi, 

Gárdony, 
Martonvásár, 

Mór, 
Polgárdi, 

Sárbogárd, 
Székesfehérvár 

Általános 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló 

építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

5. Műszaki 
biztonsági hatóság 

hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, 
ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Kormányhivatal 
Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom-
Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati 

előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények 
alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített 

tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos 

eljárások 

Komárom-Esztergom 
Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 

 

 

7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Csorna, 
Fertőd, 

Győr, Jánossomorja, 
Kapuvár, 

Mosonmagyaróvár, 
Pannonhalma, 

Sopron, 
Tét 

Általános 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló 

építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki 
biztonsági hatóság 

hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, 
ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Csorna, 
Fertőd, 

Győr, Jánossomorja, 
Kapuvár, 

Mosonmagyaróvár, 
Pannonhalma, 

Sopron, 
Tét 

Általános 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló 

építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki 
biztonsági hatóság 

hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, 
ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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8. Tűzvédelmi 
használati 

előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények 
alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített 

tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos 

eljárások 

Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Balmazújváros, 
Berettyóújfalu, 
Biharkeresztes, 

Debrecen, Derecske, 
Hajdúböszörmény, 

Hajdúdorog, 
Hajdúhadház, 
Hajdúnánás, 

Hajdúszoboszló, 
Komádi, Létavértes, 

Nádudvar, 
Nyíradony, 

Polgár, 
Püspökladány, 

Téglás, 
Tiszacsege, 
Vámospércs 

Általános 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló 

építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

 

 

5. Műszaki 
biztonsági hatóság 

hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, 
ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati 

előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények 
alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített 

tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos 

eljárások 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 
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5. Műszaki 
biztonsági hatóság 

hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, 
ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 
Nyíregyházi Járási 

Hivatala 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati 

előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények 
alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített 

tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos 

eljárások 

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 
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9. HEVES MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Bélapátfalva, Eger, 
Füzesabony, 

Gyöngyös, Hatvan, 
Heves, Lőrinci, 

Pétervására 

Általános 
építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Nógrád Megyei 
Kormányhivatal 

Salgótarjáni Járási 
Hivatala 

Nógrád Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló 

építmények 
építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Nógrád Megyei 
Kormányhivatal 

Salgótarjáni Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Nógrád Megyei 
Kormányhivatal 

Salgótarjáni Járási 
Hivatala 

Nógrád Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki 
biztonsági hatóság 

hatáskörébe 
tartozó sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 
építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, 
ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Nógrád Megyei 
Kormányhivatal 

Salgótarjáni Járási 
Hivatala 

Nógrád Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárások 

Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

8. Tűzvédelmi 
használati 

előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények 
alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített 

tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos 

eljárások 

Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Jászapáti, 
Jászárokszállás, 

Jászberény, 
Jászfényszaru, 

Karcag, 
Kisújszállás, 
Kunhegyes, 

Kunszentmárton, 
Martfű, 

Mezőtúr, 
Szolnok, 

Tiszaföldvár, 
Tiszafüred, 

Törökszentmiklós, 
Túrkeve, 
Újszász 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
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8. Tűzvédelmi 
használati 

előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények 
alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített 

tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos 

eljárások 

Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Jászapáti, 
Jászárokszállás, 

Jászberény, 
Jászfényszaru, 

Karcag, 
Kisújszállás, 
Kunhegyes, 

Kunszentmárton, 
Martfű, 

Mezőtúr, 
Szolnok, 

Tiszaföldvár, 
Tiszafüred, 

Törökszentmiklós, 
Túrkeve, 
Újszász 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
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5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Hajdú-Bihar 
Megyei 

Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Bábolna, 
Dorog, 

Esztergom, 
Kisbér, 

Komárom, 
Nyergesújfalu, 

Oroszlány, 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprémi Járási 

Hivatala 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprémi Járási 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 

 

Tata, 
Tatabánya 

eljárások, 
műemlékvédelem 

alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Hivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprémi Járási 

Hivatala 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprémi Járási 

Hivatala 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 
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Tata, 
Tatabánya 

eljárások, 
műemlékvédelem 

alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Hivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprémi Járási 

Hivatala 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprémi Járási 

Hivatala 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 



78510 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 
 

 

12. NÓGRÁD MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Balassagyarmat, 
Bátonyterenye, 

Pásztó, 
Rétság, 

Salgótarján, 
Szécsény 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 

Hivatala 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
13. PEST MEGYE I. 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Budakeszi, 
Budaörs, 

Dunaharaszti, 
Dunakeszi, 

Érd, 
Göd, 
Gyál, 

Pilisvörösvár, 
Pomáz, 

Ráckeve, 
Százhalombatta, 

Szentendre, 
Szigetszentmiklós, 

Szob, 
Tahitótfalu, 

Tárnok, 
Tököl, 
Vác, 

Visegrád 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XI. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
13. PEST MEGYE I. 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Budakeszi, 
Budaörs, 

Dunaharaszti, 
Dunakeszi, 

Érd, 
Göd, 
Gyál, 

Pilisvörösvár, 
Pomáz, 

Ráckeve, 
Százhalombatta, 

Szentendre, 
Szigetszentmiklós, 

Szob, 
Tahitótfalu, 

Tárnok, 
Tököl, 
Vác, 

Visegrád 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XI. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
14. PEST MEGYE II. 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Abony, 
Aszód, 
Cegléd, 
Dabas, 

Gödöllő, 
Gyömrő, 
Monor, 

Nagykáta, 
Nagykőrös, 
Nagymaros, 

Ócsa, 
Pécel, 
Tura, 

Vecsés, 
Veresegyház 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 

 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XIV. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Fővárosi Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 
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5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XIV. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Fővárosi Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 
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15. SOMOGY MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Balatonboglár, 
Balatonföldvár, 

Balatonlelle, 
Barcs, 

Csurgó, 
Fonyód, 

Kaposvár, 
Lengyeltóti, 

Marcali, Nagyatád, 
Nagybajom, 

Siófok, 
Tab 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Baranya Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Baranya Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Baranya Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Baktalórántháza, 
Balkány, 
Csenger, 

Demecser, 
Dombrád, 

Fehérgyarmat, 
Ibrány, Kemecse, 

Kisvárda, 
Máriapócs, 
Mátészalka, 
Nagyecsed, 
Nagyhalász, 
Nagykálló, 
Nyírbátor, 

Nyíregyháza, 
Nyírlugos, 
Rakamaz, 
Tiszalök, 

Tiszavasvári, 
Újfehértó, 

Vásárosnamény, 
Záhony 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
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9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Baranya Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Baktalórántháza, 
Balkány, 
Csenger, 

Demecser, 
Dombrád, 

Fehérgyarmat, 
Ibrány, Kemecse, 

Kisvárda, 
Máriapócs, 
Mátészalka, 
Nagyecsed, 
Nagyhalász, 
Nagykálló, 
Nyírbátor, 

Nyíregyháza, 
Nyírlugos, 
Rakamaz, 
Tiszalök, 

Tiszavasvári, 
Újfehértó, 

Vásárosnamény, 
Záhony 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
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7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
17. TOLNA MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Bátaszék, 
Bonyhád, 

Dombóvár, 
Dunaföldvár, Paks, 

Simontornya, 
Szekszárd, Tamási, 

Tolna 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 
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5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 
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18. VAS MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Celldömölk, 
Csepreg, 

Körmend, Kőszeg, 
Őriszentpéter, 

Répcelak, Sárvár, 
Szentgotthárd, 
Szombathely, 

Vasvár 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

Zalaegerszegi Járási 
Hivatala 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

Zalaegerszegi Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

Zalaegerszegi Járási 
Hivatala 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

Győri Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

Zalaegerszegi Járási 
Hivatala 

Zala Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Zala Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Zala Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Zala Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
19. VESZPRÉM MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Ajka, 
Balatonalmádi, 
Balatonfüred, 
Balatonfűzfő, 

Berhida, Devecser, 
Herend, Pápa, 

Sümeg, Tapolca, 
Várpalota, 

Veszprém, Zirc 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

Győri Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 78519
 

 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Zala Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
19. VESZPRÉM MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Ajka, 
Balatonalmádi, 
Balatonfüred, 
Balatonfűzfő, 

Berhida, Devecser, 
Herend, Pápa, 

Sümeg, Tapolca, 
Várpalota, 

Veszprém, Zirc 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Győr-Moson-
Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

Győri Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
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7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

 
20. ZALA MEGYE 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett település 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

Hévíz, Keszthely, 
Lenti, Letenye, 
Nagykanizsa, 

Pacsa, 
Zalaegerszeg, 

Zalakaros, 
Zalalövő, 

Zalaszentgrót 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10. 
   

Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 
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5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10. 
   

Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 
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21. BUDAPEST 
 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházással 
érintett fővárosi 

kerület 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Integrált 
Ügyfélszolgálatok 
Kialakítása Projekt 

és kapcsolódó 
munkaügyi 

kirendeltségek 
felújítása 

I. kerület, 
II. kerület, 
III. kerület, 
IV. kerület, 
V. kerület, 
VI. kerület, 
VII. kerület, 
VIII. kerület, 
IX. kerület, 
X. kerület, 
XI. kerület, 
XII. kerület, 
XIII. kerület, 
XIV. kerület, 
XV. kerület, 
XVI. kerület, 
XVII. kerület, 
XVIII. kerület, 
XIX. kerület, 
XX. kerület, 
XXI. kerület, 
XXII. kerület, 
XXIII. kerület 

Általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, 

műemlékvédelem 
alatt álló építmények 
építésügyi hatósági 
és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásai 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala 

kulturális örökség 
védelméért felelős 

miniszter 

4. Útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. Műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

nincs 

6. Földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

7. Beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. Tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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9. A jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10.    Tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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73. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 132/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

1. BÉKÉS MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Debreceni Rendőrkapitányság Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 

 

 

2. BARANYA MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Tolna Megyei Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási Hivatala 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Tolna Megyei Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Tolna Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Szekszárdi Rendőrkapitányság Tolna Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Fejér Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Tolna Megyei Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
3. BÁCS-KISKUN MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatala 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Csongrád Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Szegedi Rendőrkapitányság Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság 
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2. BARANYA MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Tolna Megyei Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási Hivatala 

Tolna Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Tolna Megyei Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Tolna Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Szekszárdi Rendőrkapitányság Tolna Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Fejér Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Tolna Megyei Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
3. BÁCS-KISKUN MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatala 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Csongrád Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Szegedi Rendőrkapitányság Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság 
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7. tűzvédelem Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Csongrád Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Heves Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Heves Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Egri Rendőrkapitányság Heves Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 

 

 

5. CSONGRÁD MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Békés Megyei Kormányhivatal 
Békéscsabai Járási Hivatala 

Békés Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Békés Megyei Kormányhivatal 
Gyulai Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Békés Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Békéscsabai Rendőrkapitányság Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Békés Megyei Kormányhivatal 
Békéscsabai Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
6. FEJÉR MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 

közlekedésért felelős miniszter 
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5. CSONGRÁD MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Békés Megyei Kormányhivatal 
Békéscsabai Járási Hivatala 

Békés Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Békés Megyei Kormányhivatal 
Gyulai Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Békés Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Békéscsabai Rendőrkapitányság Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Békés Megyei Kormányhivatal 
Békéscsabai Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
6. FEJÉR MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai Járási 

Hivatala 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 

közlekedésért felelős miniszter 
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6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Tatabányai Rendőrkapitányság Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem Komárom-Esztergom Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Tatabányai Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
7. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Vas Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Vas Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Szombathelyi Rendőrkapitányság Vas Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Fejér Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

 

 

 
8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatala 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal 

közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Nyíregyházi Rendőrkapitányság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Csongrád Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
9. HEVES MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Salgótarjáni Járási Hivatala 

Nógrád Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Salgótarjáni Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Nógrád Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 
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8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatala 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal 

közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Nyíregyházi Rendőrkapitányság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Csongrád Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Nyíregyházi 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
9. HEVES MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Salgótarjáni Járási Hivatala 

Nógrád Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Salgótarjáni Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Nógrád Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 
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6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Salgótarjáni Rendőrkapitányság Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Salgótarjáni Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Kecskeméti Rendőrkapitányság Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

 

 

12. régészet és műemlékvédelem Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási 

Hivatala 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Veszprémi Rendőrkapitányság Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Somogy Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
12. NÓGRÁD MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
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12. régészet és műemlékvédelem Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási 

Hivatala 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Veszprémi Rendőrkapitányság Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Somogy Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
12. NÓGRÁD MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
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3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Szolnoki Rendőrkapitányság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal Szolnoki Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
13. PEST MEGYE (az 1. melléklet 13. pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben) 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

nincs 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

I. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

 

 

9. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
14. PEST MEGYE (az 1. melléklet 14. pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben) 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

nincs 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

V. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
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9. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
14. PEST MEGYE (az 1. melléklet 14. pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben) 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

nincs 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

V. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
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15. SOMOGY MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Baranya Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Pécsi Rendőrkapitányság Baranya Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Baranya Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Baranya Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

közlekedésért felelős miniszter 

 

 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Miskolci Rendőrkapitányság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
17. TOLNA MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Fejér Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság 

Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Fejér Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
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6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Miskolci Rendőrkapitányság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
17. TOLNA MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Fejér Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság 

Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Fejér Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
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18. VAS MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Zala Megyei Kormányhivatal 
Zalaegerszegi Járási Hivatala 

Zala Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Zala Megyei Kormányhivatal 
Zalaegerszegi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Zala Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Zala Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Zala Megyei Kormányhivatal 
Zalaegerszegi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
19. VESZPRÉM MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Győr-Moson-Sopron 
Kormányhivatal 

közlekedésért felelős miniszter 

 

 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Győri Rendőrkapitányság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
20. ZALA MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Somogy Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Kaposvári Rendőrkapitányság Somogy Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Somogy Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
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6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Győri Rendőrkapitányság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
 
20. ZALA MEGYE 
 
 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Somogy Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Kaposvári Rendőrkapitányság Somogy Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Somogy Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
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21. BUDAPEST 
 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Pest Megyei Kormányhivatal közlekedésért felelős miniszter 

6. rendészet – egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Érdi Rendőrkapitányság Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság 

7. tűzvédelem Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

8. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

9. műszaki biztonság Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

nincs 

10. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. területrendezés Pest Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

12. régészet és műemlékvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

a kulturális örökség védelméért 
felelős miniszter 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 
„ 

  

 

 

74. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 
 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárás 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Lakitelek 
Népfőiskola 
épületeinek 

rekonstrukciója és 
fejlesztése 

Az 1. § (1) 
bekezdése szerinti 

területek 

általános építésügyi 
hatósági eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. vízjogi 
engedélyezési eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. művelési ágból 
történő kivétel 
hatósági eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

9. ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
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74. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 
 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárás 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Lakitelek 
Népfőiskola 
épületeinek 

rekonstrukciója és 
fejlesztése 

Az 1. § (1) 
bekezdése szerinti 

területek 

általános építésügyi 
hatósági eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. vízjogi 
engedélyezési eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. művelési ágból 
történő kivétel 
hatósági eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

9. ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 
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10. telekalakítási 
hatósági eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

11. földmérési hatósági 
eljárás 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

13. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

14. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

15. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

16. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

17. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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75. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 133/2013. (V. 9.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgya 

Első fokon eljáró szakhatóság Másodfokon eljáró 
szakhatóság 

2. telekalakítás településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelősége 

Lakitelek Önkormányzat 
jegyzője 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

3. építésügy Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal  

4. örökségvédelem Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

6. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

7. közúti közlekedés Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

8. földtan Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

9. bányászat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

10. rendészet Kecskeméti Rendőrkapitányság Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság 

11. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

12. talajvédelem Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

13. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

14. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatósági Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

15. műszaki biztonság Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„  
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76. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 
 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás azonosítója A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon 
eljáró hatóság 

2. A Budapest 
Belváros-
Lipótváros 

közterületeinek 
rekonstrukciója 

(szilárdburkolatú 
területek és 

zöldfelületek, 
valamint azok 
berendezési 
tárgyainak 
felújítása, 
átépítése, 

közterületi szobor 
bontása és 

felállítása, a park 
kiszolgáló 

építményeinek – 
porta, kölcsönző és 
elsősegélynyújtó 

hely, fedett 
információs, 

kiállító és pihenő 
tér, valamint 

illemhely – építése) 
 

Budapest belterület 
1. 24713 (Nádor utca), 

2. 24666 (Akadémia utca), 
3. 24511 (Mérleg utca egy szakasza), 
4. 24510 (Mérleg utca egy szakasza), 

5. 24566 (Vigyázó Ferenc utca), 
6. 24640 (Arany János utca egy 

szakasza), 
7. 24641 (Arany János utca egy 

szakasza), 
8. 24643 (Arany János utca egy 

szakasza), 
9. 24644 (Arany János utca egy 

szakasza), 
10. 24645 (Arany János utca egy 

szakasza), 
11. 24625 (Hercegprímás utca egy 

szakasza), 
12. 24610 (Sas utca egy szakasza), 

13. 24850 (Vadász utca egy szakasza), 
14. 24851 (Vadász utca egy szakasza), 
15. 24792 (Vadász utca egy szakasza), 
16. 24778 (Bank utca egy szakasza), 
17. 24779 (Bank utca egy szakasza), 

18. 24804 (Nagysándor József utca egy 
szakasza), 

19. 24803 (Nagysándor József utca egy 
szakasza), 

20. 24868 (Hold utca egy szakasza), 

általános építésügyi 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. fakivágás, 
parkrendezés, 

fatelepítés 

Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. 

kerületi 
Önkormányzat 

jegyzője 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. örökségvédelmi 
engedélyek és 

régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos 
engedélyek 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. környezetvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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7. 21. 24869 (Hold utca egy szakasza), 
22. 24780 (Hold utca egy szakasza), 

23. 24732 (Aulich utca), 
24. 24719 (Vécsey utca), 

25. 24834/1 (a Vértanúk tere), 
26. 24725 (Honvéd utca egy szakasza), 
27. 24881 (Honvéd utca egy szakasza), 
28. 24882 (Honvéd utca egy szakasza), 

29. 24971/2 (Honvéd utca egy szakasza), 
30. 24660 (Széchenyi utca egy 

szakasza), 
31. 24661 (Széchenyi utca egy 

szakasza), 
32. 24654 (Tüköry utca), 

33. 24678 (Steindl Imre utca egy 
szakasza), 

34. 24679 (Steindl Imre utca egy 
szakasza), 

35. 24694 (Zoltán utca egy szakasza), 
36. 24695 (Zoltán utca egy szakasza), 

37. 24708 (Garibaldi utca), 
38. 24698/2 (Garibaldi köz), 
39. 24834/2 (Báthory utca), 

40. 24890 (Kozma Ferenc utca), 
41. 24899 (Vajkay utca), 

42. 24973/2 (Szemere utca egy 
szakasza), 

43. 24876 (Szemere utca egy szakasza), 
44. 24877 (Szemere utca egy szakasza), 

45. 24975/2 (Nagy Ignác utca egy 
szakasza), 

46. 24868 (Nagy Ignác utca egy 
szakasza), 

47. 24869 (Nagy Ignác utca egy 
szakasza), 

48. 24977/2 (Bihari János utca egy 
szakasza), 

49. 24850 (Bihari János utca egy 
szakasza), 

50. 24851 (Bihari János utca egy 
szakasza), 

51. 24859 (Kálmán Imre utca), 
52. 24892 (Alkotmány utca), 

53. 24912 (Szalay utca), 
54. 24913 (Szalay utca), 
55. 24914 (Szalay utca), 

56. 24950/2 (Markó utca egy szakasza), 
57. 24951/2 (Markó utca egy szakasza), 
58. 24952/2 (Markó utca egy szakasza), 
59. 24953/2 (Markó utca egy szakasza), 
60. 24954/2 (Markó utca egy szakasza), 
61. 24955/2 (Markó utca egy szakasza), 

műszaki biztonsági 
hatóság 

hatáskörébe tartozó 
sajátos 

építményfajtákra 
vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

nincs 

8. vízügyi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztériu
m Országos 

Katasztrófavédel
mi Főigazgatóság 

9. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

10. földmérési, 
ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások, 

telekalakítási 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XIV. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztériu
m Országos 

Katasztrófavédelm
i Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztériu
m Országos 

Katasztrófavédelm
i Főigazgatóság 

13. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

14. a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztériu
m Országos 

Katasztrófavédelm
i Főigazgatóság 
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15. 62. 24956/2 (Markó utca egy szakasza), 
63. 24982 (Stollár Béla utca egy 

szakasza), 
64. 24983 (Stollár Béla utca egy 

szakasza), 
65. 24984 (Stollár Béla utca egy 

szakasza), 
66. 24985 (Stollár Béla utca egy 

szakasza), 
67. 24987 (Stollár Béla utca egy 

szakasza), 
68. 24996 (Falk Miksa utca egy 

szakasza), 
69. 24965/2 (Falk Miksa utca egy 

szakasza), 
70. 24989/2 (Balassi Bálint utca), 

71. 25003 (Balaton utca egy szakasza), 
72. 25004 (Balaton utca egy szakasza), 
73. 25005 (Balaton utca egy szakasza), 
74. 25006 (Balaton utca egy szakasza), 
75. 25007 (Balaton utca egy szakasza), 

76. 25122/4 (Jászai Mari tér), 
77. 25122/6 (Jászai Mari tér), 

78. 24897/2 (Széchenyi felső rakpart), 
79. 24957 (Olimpia Park egy része), 
80. 24988 (Olimpia Park egy része) 

ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 
területek, illetve ezen területekből 

telekalakítás folytán kialakított területek. 

tűzvédelmi 
létesítési előírások 

alóli eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

16. villamospálya 
átépítésének 

engedélyezési 
eljárása 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

„ 
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77. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 149/2013. (V. 16.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

7. közlekedés Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

9. élelmiszer-egészségügy illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

10. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

11. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

12. rendészet V. kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

13. bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

14. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„ 
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78. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. a Szegedi 
Tudományos Park 

kialakítása 

a Szegedi 
Tudományos 

Parknak a szegedi 
01392/2, 01392/3, 
01392/4, 01392/6, 

01392/15, 
01392/16, 
01392/17, 

01392/18 és 
01392/21 helyrajzi 

számú 
ingatlanokon 

történő 
megvalósításával 

összefüggő 
beruházások 

általános építésügyi és 
építésfelügyeleti 

hatósági eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

és régészeti 
feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás a 
természetvédelmi 

kiegyenlítő intézkedés 
végrehajtásához 

szükséges 
környezetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési eljárás 

kivételével 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

6. vasúti hatósági 
engedélyek 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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9. földvédelmi, földmérési, 
telekalakítási és 

ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

10. területrendezési hatósági 
eljárások 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

nincs 

11. erdészeti hatósági 
eljárások 

Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal 

Kecskeméti Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

12. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

13. bányahatósági 
engedélyek 

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

14. talajvédelmi hatósági 
engedélyek 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

15. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési eljárásai, 
tűzvédelmi hatósági 

engedélyezési eljárások, 
jogszabályban rögzített 

tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

16. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

17. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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79. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 225/2013. (VI. 24.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem, régészet Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

6. közlekedés: vasút közlekedésért felelős miniszter nincs 

7. közlekedés: légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

8. egészségügy Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

9. élelmiszer-egészségügy illetékes járási hivatal Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

10. termőföldvédelem Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

11. talajvédelem Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Csongrád Megyei  
Kormányhivatal 

12. erdővédelem Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti 

Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

13. területrendezés Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

14. műszaki biztonság Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. környezetvédelem, 
természetvédelem és tájvédelem 

Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 
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16. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

17. rendészet gyorsforgalmi utak esetén megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

18. rendészet az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

19. földtan, bányászat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

20. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

21. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

„ 
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80. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez 

A Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. Csömör területén 
megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával kapcsolatos nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárás lefolytatására 
hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 
A B C D E 

1. Beruházás  
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 

Első fokon eljáró  
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 

újgenerációs női 
higiéniai termékek 

gyártását 
eredményező 
gyártóüzem és 

annak építményei 

Csömör 
nagyközség 

területén fekvő, az 
ingatlan-

nyilvántartás 
szerinti 017/3 

helyrajzi számú 
földrészlet, illetve 

az ebből a 
földrészletből 
telekalakítási 

eljárások jogerős 
befejezését 

követően kialakított 
földrészletek 

építésügyi hatósági 
engedélyezési és 
tudomásulvételi 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízjogi engedélyezési 
eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárás 

Gödöllői Járási 
Hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. telekalakítási hatósági 
eljárás 

Gödöllői Járási 
Hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. földmérési hatósági 
eljárás 

Gödöllői Járási 
Hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 
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13. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

14. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

15. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

16. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

17. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

18. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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81. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 282/2013. (VII. 24.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 
A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem és régészet Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. közúti közlekedés Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

7. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

8. légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

9. földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

10. bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. rendészet Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

12. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

14. talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

15. erdővédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

16. egészségügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Országos  
Tisztifőorvosi Hivatal 

17. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 
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18. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

19. területrendezési előírásokkal való 
összhang 

Pest Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős 
miniszter 

20. településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelés 

Csömör település 
önkormányzatának jegyzője 

Pest Megyei Kormányhivatal 

„ 
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82. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

 
A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A Holokauszt 
Gyermekáldozatainak 

Emlékhelye – 
Európai Oktatási 

Központ 
létrehozásához a 

Józsefvárosi 
pályaudvar 
épületében 
kapcsolódó 
beruházások 

Budapest VIII. 
kerület, Fiumei út 
22–26. szám alatti, 

38818/30, 
38818/42, 

38818/43, 38820 és 
34593/4 helyrajzi 
számú ingatlanok 

a) építésügyi 
hatósági 

engedélyezési és 
tudomásulvételi 

eljárások, 
b) örökségvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások, 
c) régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. építményeken kívüli 
felvonó, 

mozgólépcső, 
emelők, gépi 
működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

7. telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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8. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

9. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos hatósági 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

13. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

„ 
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83. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 
A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

3. Környezetvédelem, 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. Vízügy és vízvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

5. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

7. Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

8. Rendészet: a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Budapest VIII. Kerületi 
Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

9. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

10. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

12. Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala 
XII. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

13. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

14. Földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

15. Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

16. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„ 
  

 

 

84. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

 
A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Budapest V. 
kerület Erzsébet 

téri Erzsébet 
Kulturális Központ 

és Park II. 
ütemének 

befejezéséhez 
szükséges 
beruházás 

megvalósítása 

Budapest V. 
kerület belterület 

24447/1, 24447/2, 
24447/3, 24456/2, 
24456/3, valamint 
24833/1 helyrajzi 
számú ingatlanok 

általános építésügyi 
hatósági eljárások: 

a) általános 
építmények, 
b) műemléki 

védelem alatt álló 
építmények, 

c) építményen belül, 
építménybe beépített 

felvonók, 
mozgólépcsők, 

(beleértve a 
mozgójárdát is), 

amennyiben 
létesítéséhez 

építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött 
építési tevékenység 

is szükséges, 
d) kapcsolódó 

területek felszíni 
rendezése 
esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. vízügyi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

5. útügyi hatósági 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. építményeken kívüli 
felvonó, 

mozgólépcső, 
emelők, gépi 
működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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84. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

 
A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Budapest V. 
kerület Erzsébet 

téri Erzsébet 
Kulturális Központ 

és Park II. 
ütemének 

befejezéséhez 
szükséges 
beruházás 

megvalósítása 

Budapest V. 
kerület belterület 

24447/1, 24447/2, 
24447/3, 24456/2, 
24456/3, valamint 
24833/1 helyrajzi 
számú ingatlanok 

általános építésügyi 
hatósági eljárások: 

a) általános 
építmények, 
b) műemléki 

védelem alatt álló 
építmények, 

c) építményen belül, 
építménybe beépített 

felvonók, 
mozgólépcsők, 

(beleértve a 
mozgójárdát is), 

amennyiben 
létesítéséhez 

építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött 
építési tevékenység 

is szükséges, 
d) kapcsolódó 

területek felszíni 
rendezése 
esetében 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. vízügyi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

5. útügyi hatósági 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. építményeken kívüli 
felvonó, 

mozgólépcső, 
emelők, gépi 
működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások [a C:2. 
mező c) pontja 

szerinti eljárásban 
elbírálásra kerülő 
ügyek kivételével] 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

9. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapesti Főváros 
Kormányhivatala 

XIV. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

11. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósá 

14. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

15. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások és régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 

 

16. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

17. fakivágás, 
parkrendezés, 

fatelepítés 
engedélyezése 

Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. 

kerületi 
önkormányzat 

jegyzője 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

18. üzletek működési 
engedélye 

Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. 

kerületi 
önkormányzat 

jegyzője 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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16. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

17. fakivágás, 
parkrendezés, 

fatelepítés 
engedélyezése 

Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. 

kerületi 
önkormányzat 

jegyzője 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

18. üzletek működési 
engedélye 

Belváros-Lipótváros 
Budapest Főváros V. 

kerületi 
önkormányzat 

jegyzője 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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85. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 291/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 
A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. Vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

4. Környezetvédelem, 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. Közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. Rendészet Budapest V. Kerületi 
Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

9. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

10. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

11. Műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

12. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

13. Földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

14. Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

15. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„ 
  

 

 

86. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

 
A B C D 

1. Beruházás 
megnevezése 

A Beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos hatósági 
eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. a) Normafa Park 
történelmi sportterület 

kialakításához szükséges 
építmények, 

építményrészek építése, 
átalakítása, bővítése, 
felújítása, bontása; 
b) a Normafa Park 

történelmi sportterületén 
fogadó épület, 

engesztelő kápolna, 
sípályák felvonókkal, 

hóágyúkkal, 
térvilágítással; szánkó 
pályák; sífutó pályák; 

játszóterek; nyári 
bobpálya; kocogó és 
kerékpár pályák és 
további szabadtéri 

sportolási lehetőségek 
kialakítása és kiszolgáló 
funkciójú építmények, 

létesítmények, 
infrastruktúra 

megvalósítása, üzembe 
helyezése; 

c) közlekedési területek, 
tömegközlekedési 

bázisterületek 
kialakítása, felújítása, 
parkolók létesítése; 

d) fogaskerekű vasút 
korszerűsítése, 
nyomvonalának 

meghosszabbítása. 

általános építésügyi és 
építésfelügyeleti 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. természetvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. területrendezési hatósági 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

nincs 

6. útügyi hatósági 
eljárásokc 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

9. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

és régészeti 
feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. földmérési, földvédelmi, 
telekalakítási és 

ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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86. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

 
A B C D 

1. Beruházás 
megnevezése 

A Beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos hatósági 
eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. a) Normafa Park 
történelmi sportterület 

kialakításához szükséges 
építmények, 

építményrészek építése, 
átalakítása, bővítése, 
felújítása, bontása; 
b) a Normafa Park 

történelmi sportterületén 
fogadó épület, 

engesztelő kápolna, 
sípályák felvonókkal, 

hóágyúkkal, 
térvilágítással; szánkó 
pályák; sífutó pályák; 

játszóterek; nyári 
bobpálya; kocogó és 
kerékpár pályák és 
további szabadtéri 

sportolási lehetőségek 
kialakítása és kiszolgáló 
funkciójú építmények, 

létesítmények, 
infrastruktúra 

megvalósítása, üzembe 
helyezése; 

c) közlekedési területek, 
tömegközlekedési 

bázisterületek 
kialakítása, felújítása, 
parkolók létesítése; 

d) fogaskerekű vasút 
korszerűsítése, 
nyomvonalának 

meghosszabbítása. 

általános építésügyi és 
építésfelügyeleti 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. természetvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. területrendezési hatósági 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

nincs 

6. útügyi hatósági 
eljárásokc 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

9. örökségvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárások 

és régészeti 
feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. földmérési, földvédelmi, 
telekalakítási és 

ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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12. erdészeti hatósági 
eljárások, erdő 

igénybevétele és 
fakitermelés bejelentése 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

13. vízügyi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

14. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

15. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

16. jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

17. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

18. kötött pályás 
közlekedési 

létesítmények 
engedélyezési eljárása 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

19. üzletek működési 
engedélyezési eljárása 

Budapest Főváros XII. 
kerület Hegyvidéki 

Önkormányzat jegyzője 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
  

 

 

87. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. műemlékvédelem és régészet Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. közlekedés: vasút közlekedésért felelős miniszter nincs 

9. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

XII. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

10. termőföldvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

12. erdővédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

13. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

14. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

15. területrendezés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

területrendezésért felelős 
miniszter 

16. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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87. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 294/2013. (VII. 26.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködése 
tárgya 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. műemlékvédelem és régészet Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. közlekedés: vasút közlekedésért felelős miniszter nincs 

9. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

XII. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

10. termőföldvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

12. erdővédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

13. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

14. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

15. területrendezés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

területrendezésért felelős 
miniszter 

16. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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17. földtan és bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

18. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

19. a településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelőség 

Budapest Főváros XII. kerület 
Hegyvidéki Önkormányzat 

jegyzője 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

20. helyi környezet- és 
természetvédelem 

Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat jegyzője 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
  

 

 

88. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelethez 

A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolc területén megvalósuló új 
gyártóüzemének megvalósításával kapcsolatos nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 
rendelkező hatóságok 

 
A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 

passzív biztonsági 
rendszereket 
gyártó üzem, 

illetve logisztikai 
központ, és az 

ezekhez tartozó 
építmények 

 
 
 
 
 
 
 

Miskolc város 
területén fekvő, az 

ingatlan-
nyilvántartás 

szerinti 47511/8, 
47511/9 és 

47511/10 helyrajzi 
számú 

földrészletek, 
illetve az ezekből a 

földrészletekből 
telekalakítási 

eljárások jogerős 
befejezését 
követően 
kialakított 

földrészletek 

általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások, 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti 
feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízjogi engedélyezési 
eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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88. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelethez 

A Takata Safety Systems Hungary Kft. Miskolc területén megvalósuló új 
gyártóüzemének megvalósításával kapcsolatos nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 
rendelkező hatóságok 

 
A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 

passzív biztonsági 
rendszereket 
gyártó üzem, 

illetve logisztikai 
központ, és az 

ezekhez tartozó 
építmények 

 
 
 
 
 
 
 

Miskolc város 
területén fekvő, az 

ingatlan-
nyilvántartás 

szerinti 47511/8, 
47511/9 és 

47511/10 helyrajzi 
számú 

földrészletek, 
illetve az ezekből a 

földrészletekből 
telekalakítási 

eljárások jogerős 
befejezését 
követően 
kialakított 

földrészletek 

általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági eljárások, 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti 
feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízjogi engedélyezési 
eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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9. ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

10. telekalakítási 
hatósági eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

11. földmérési hatósági 
eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

13. szénhidrogén 
vezetékkel, valamint 

annak üzemben 
tartásához szükséges 

létesítményekkel 
kapcsolatos 

engedélyezésre 
irányuló hatósági 

eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

14. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

15. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

16. élelmiszerlánc-
felügyeleti eljárás 

illetékes járási hivatal Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

17. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

18. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

19. veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni 
védekezésre 
vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

20. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

22. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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19. veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni 
védekezésre 
vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

20. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

22. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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89. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 456/2013. (XI. 29.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelem és régészet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. közúti közlekedés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

7. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

8. légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

9. földtan Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

10. bányászat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. rendészet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

12. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

14. talajvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

15. erdővédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

16. élelmiszerlánc-biztonság illetékes járási hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

17. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

18. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

19. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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17. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

18. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

19. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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90. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A Nemzeti Lovarda 
fejlesztéséhez 

kapcsolódó 
beruházások 

Budapest VIII. 
kerület, Kerepesi út 

7. szám alatti, 
38826, 38829/5 
helyrajzi számú 

ingatlanok 

a) építésügyi hatósági 
engedélyezési és 
tudomásulvételi 

eljárások, 
b) örökségvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások, 
c) régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. építményeken kívüli 
felvonó, 

mozgólépcső, 
emelők, gépi 
működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

7. telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

9. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

13. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

„ 
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9. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

10. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

13. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

„ 
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91. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 460/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

3. Környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. Vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

5. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

7. Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

8. Rendészet: a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Budapest VIII. Kerületi 
Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

9. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

10. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

12. Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala 
XII. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

13. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

14. Földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

15. Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

16. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„ 
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92. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 

lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A Nemzeti 
Stadionfejlesztési 

Program keretében – 
a Miskolc 

közigazgatási 
területén fekvő, az 

Andrássy utca - 
Kilencedik utca - 

Tizenegyedik utca – 
Pereces patak által 

körülhatárolt – kivéve 
a 21686/4 helyrajzi 

számú földrészletet – 
földrészleteken, 

illetve az ezekből a 
földrészletekből 

telekalakítási 
eljárások jogerős 

befejezését követően 
kialakított 

földrészleteken – 
megvalósuló, UEFA 

IV. kategóriájú 
labdarúgó stadion és 

kiszolgáló 
létesítmények 

megvalósítására, 
továbbá a létesítmény 

megközelítését a 
Lorántffy utca 

irányába szolgáló déli 
átkötés 

megvalósítására 
irányuló Diósgyőri 

Stadion rekonstrukció 
beruházás, továbbá a 

Miskolc 5080/3 
helyrajzi számú 

földrészleten található 
MVSC Sporttelep 

fejlesztése. 

Miskolc 21688, 
21688/A, 21687, 

21680, 21716, 
21685, 21686/1, 
21702/1, 21700, 
21703, 21704, 
21705, 21706, 
21699, 21698, 
21707, 21708, 
21701, 21697, 
21729, 21710, 
21711, 21712, 
21713, 21714, 
21715, 21691, 
21692, 21693, 
21694, 21695, 

21696, 21699/2, 
21690, 21681/3, 
33939/1, 33947, 

33937/2, 33937/3, 
33936/2, 33935/6, 
33935/1, 33934, 
5080/3 helyrajzi 

számú földrészletek, 
illetve az ezekből a 

földrészletből 
telekalakítási 

eljárások jogerős 
befejezését követően 

kialakított 
földrészletek. 

általános építésügyi 
és építésfelügyeleti 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, 
ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
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9. talajvédelmi 
hatósági eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

11. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

12. jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
 

  

 

 

93. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. a településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelőség 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának jegyzője 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem (a 17. sor 

kivételével) 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. közlekedés: közút Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

7. rendészet: a gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

8. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Miskolci Rendőrkapitányság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

9. tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

10. katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

11. talajvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

12. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

13. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

14. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
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93. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 461/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. a településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelőség 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának jegyzője 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem (a 17. sor 

kivételével) 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. közlekedés: közút Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

7. rendészet: a gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  
 

Országos Rendőr-főkapitányság  

8. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Miskolci Rendőrkapitányság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

9. tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

10. katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

11. talajvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

12. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

13. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

14. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
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15. területrendezés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

16. régészet és örökségvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

17. helyi védelem (helyi jelentőségű 
védett természeti terület 

esetében) 

Onga Város Önkormányzatának 
jegyzője 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

18. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„ 
  

 

 

94. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az 

eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás  
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A szombathelyi 
sportcélú 

beruházások 
megvalósítására 

irányuló beruházási 
program keretében 

a) UEFA IV. 
kategóriájú 

labdarúgó stadion 
b) multifunkcionális 

sportcsarnok, 
valamint a 
kapcsolódó 

infrastruktúra 
kialakítására 

irányuló 
beruházások. 

 

Szombathely 
közigazgatási 

területén fekvő, 
3643/1, 3645, 
3606, 3518/2, 

3643/2 helyrajzi 
számon 

nyilvántartott 
földrészletek. 

általános építésügyi 
és építésfelügyeleti 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

6. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. vízügyi és 
vízvédelmi hatósági 

eljárások 

Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

9. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan- 
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 
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94. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az 

eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás  
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A szombathelyi 
sportcélú 

beruházások 
megvalósítására 

irányuló beruházási 
program keretében 

a) UEFA IV. 
kategóriájú 

labdarúgó stadion 
b) multifunkcionális 

sportcsarnok, 
valamint a 
kapcsolódó 

infrastruktúra 
kialakítására 

irányuló 
beruházások. 

 

Szombathely 
közigazgatási 

területén fekvő, 
3643/1, 3645, 
3606, 3518/2, 

3643/2 helyrajzi 
számon 

nyilvántartott 
földrészletek. 

általános építésügyi 
és építésfelügyeleti 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

6. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. vízügyi és 
vízvédelmi hatósági 

eljárások 

Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

9. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan- 
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 
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10. talajvédelmi 
hatósági eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

11. beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

12. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

13. jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

14.  azok a 2–13. 
sorban nem 

szereplő hatósági 
engedélyezési 

eljárások, melyek 
az 1. § (1) 

bekezdése szerinti 
beruházás 

megvalósításához, 
használatbavételéh

ez és üzembe 
helyezéséhez 
közvetlenül 

szükségesek. 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 

jogszabály szerint 
elsőfokú 

hatóságként 
kijelölt hatóság 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 

jogszabály szerint 
másodfokú 

hatóságként kijelölt 
hatóság 

„ 
  

 

 

95. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Vas Megyei Kormányhivatal 

3. a településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelőség 

Szombathely Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 

jegyzője 

Vas Megyei Kormányhivatal 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. közlekedés: közút Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Vas Megyei Kormányhivatal 

7. rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  

Országos Rendőr-főkapitányság  

8. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 

közforgalom elől 
el nem zárt magánutak esetén 

Szombathelyi 
Rendőrkapitányság 

Vas Megyei Rendőr-
főkapitányság 

9. tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

10. katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

11. talajvédelem Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Vas Megyei Kormányhivatal 

12. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 
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95. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 462/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Vas Megyei Kormányhivatal 

3. a településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelőség 

Szombathely Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 

jegyzője 

Vas Megyei Kormányhivatal 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. közlekedés: közút Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Vas Megyei Kormányhivatal 

7. rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  

Országos Rendőr-főkapitányság  

8. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 

közforgalom elől 
el nem zárt magánutak esetén 

Szombathelyi 
Rendőrkapitányság 

Vas Megyei Rendőr-
főkapitányság 

9. tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

10. katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

11. talajvédelem Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Vas Megyei Kormányhivatal 

12. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 
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13. műszaki biztonság Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

14. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

15. régészet és örökségvédelem Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
  

 

 

96. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

 
Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Nemzeti Kézilabda 
Akadémia 
beruházási 
program 

Balatonboglár 
1549/1 és 1262/17 

helyrajzi számú 
terület 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

általános építésügyi 
és építésfelügyeleti 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Siófoki Járási 
Hivatal 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Fonyódi Járási 
Hivatal 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
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96. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

 
Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 
lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 
 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Nemzeti Kézilabda 
Akadémia 
beruházási 
program 

Balatonboglár 
1549/1 és 1262/17 

helyrajzi számú 
terület 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

általános építésügyi 
és építésfelügyeleti 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Siófoki Járási 
Hivatal 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Fonyódi Járási 
Hivatal 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
Kaposvári Járási 

Hivatala 

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 
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10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
  

 

 

97. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Siófoki Járási Hivatal Somogy Megyei Kormányhivatal 

3. a településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelőség 

Balatonboglár Város 
Önkormányzatának jegyzője 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. közlekedés: közút Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

7. rendészet: a gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  

Országos Rendőr-főkapitányság  

8. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Fonyódi Rendőrkapitányság Somogy Megyei Rendőr-
főkapitányság 

9. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

10.       

11. talajvédelem Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

12. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

13. műszaki biztonság Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

14. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

15. régészet és örökségvédelem Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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97. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 463/2013. (XII. 4.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Siófoki Járási Hivatal Somogy Megyei Kormányhivatal 

3. a településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelőség 

Balatonboglár Város 
Önkormányzatának jegyzője 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. közlekedés: közút Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

7. rendészet: a gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  

Országos Rendőr-főkapitányság  

8. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Fonyódi Rendőrkapitányság Somogy Megyei Rendőr-
főkapitányság 

9. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

10.       

11. talajvédelem Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

12. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

13. műszaki biztonság Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

14. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

15. régészet és örökségvédelem Somogy Megyei Kormányhivatal 
Kaposvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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98. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 

lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás  
megnevezése 

Beruházás  
azonosítója 

A beruházás  
megvalósításával  

kapcsolatos  
engedélyezési  

eljárások 

Első fokon eljáró  
hatóság 

Másodfokon eljáró  
hatóság 

2. A székesfehérvári 
stadion-

rekonstrukciós 
program keretében 

UEFA IV. 
kategóriájú 

labdarúgó stadion 
megépítésére és a 

kapcsolódó 
infrastruktúra 
kialakítására 

irányuló 
beruházás, továbbá 

a Sóstó 
Természetvédelmi 

Terület és 
Vidámparki 
csónakázótó 
rehabilitációs 

program 
megvalósítását 

szolgáló 
beruházások  

Székesfehérvár  
4389/2, 4390/1, 
4390/2, 4392/4, 
4392/5, 4392/6,  
4393, 4394/2, 
6402, 6403,  

6460/48, 6460/51, 
6900, 6901/11,  

6901/12, 6901/13, 
6901/16, 6902, 
7065, 7066/3, 

7066/4, 7069/11, 
7070, 7074/2, 
7074/4, 7075, 
7076, 7261, 

7275/1, 7276, 
7285/1, 7285/2, 

7303, 7309, 7322, 
7323/1, 7324, 

7325, 7326, 7328, 
7329, 7331/16, 

7331/19, 7331/20, 
7331/22, 7331/23, 

7332, 7374/1, 
7375/2, 7376, 
7596, 7597, 

7610/2, 7611, 
7612/4, 7612/5, 
7613/1, 7613/2, 

7614, 7615, 
7617/2, 7618/2, 
7620/3, 7620/4, 
7620/5, 7620/6, 
7621/1, 7621/2, 
7621/3, 7632, 

7670/1, 7670/2, 
7670/3, 7727/2, 

7734/1, 8095/35, 
14353, 14359, 

16314/2, 16425/2, 

általános építésügyi 
és építésfelügyeleti 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízügyi és vízvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

9. 16426, 16427/2, 
020518, 020519/3, 

020525/4, 
020525/8, 

020525/13, 
020525/17, 020532 

helyrajzi számú 
földrészletek, 

illetve az ezekből a 
földrészletekből 

telekalakítási 
eljárások jogerős 

befejezését 
követően 
kialakított 

földrészletek 

talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

11. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

12. 
 

jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

13. azok a 2–12. sorban 
nem szereplő további 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások, amelyek az 
1. § (1) bekezdése 

szerinti beruházások 
megvalósításához és 
használatbavételéhez 

közvetlenül 
szükségesek 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 

jogszabály szerint 
elsőfokú 

hatóságként kijelölt 
hatóság 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 

jogszabály szerint 
másodfokú 

hatóságként kijelölt 
hatóság 

„ 
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9. 16426, 16427/2, 
020518, 020519/3, 

020525/4, 
020525/8, 

020525/13, 
020525/17, 020532 

helyrajzi számú 
földrészletek, 

illetve az ezekből a 
földrészletekből 

telekalakítási 
eljárások jogerős 

befejezését 
követően 
kialakított 

földrészletek 

talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

11. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

12. 
 

jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

13. azok a 2–12. sorban 
nem szereplő további 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások, amelyek az 
1. § (1) bekezdése 

szerinti beruházások 
megvalósításához és 
használatbavételéhez 

közvetlenül 
szükségesek 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 

jogszabály szerint 
elsőfokú 

hatóságként kijelölt 
hatóság 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 

jogszabály szerint 
másodfokú 

hatóságként kijelölt 
hatóság 

„ 
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99. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 472/2013. (XII. 11.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

3. a településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelőség 

Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 

jegyzője 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

4. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. közlekedés: közút Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

7. rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  

Országos Rendőr-főkapitányság  

8. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 

9. tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

10. katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

11. talajvédelem Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

12. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

13. műszaki biztonság Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

14. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

15. régészet és örökségvédelem Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

„  

 

 

100. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A Karcagi Járási 
Hivatal 

elhelyezéséhez 
kapcsolódó 

ingatlan-beruházás 

A Karcag 
közigazgatási 

területén lévő, 247 
helyrajzi számú, 
természetben az 

5300 Karcag, Ady 
Endre utca 4. szám 

alatt található 
ingatlannak a 
Karcagi Járási 

Hivatal elhelyezése 
érdekében történő 

átalakítása, 
felújítása. 

általános építésügyi 
és építésfelügyeleti 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. fakivágási 
engedélyezési 

eljárások 

Karcag Város 
Önkormányzatának 

jegyzője 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 
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100. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A Karcagi Járási 
Hivatal 

elhelyezéséhez 
kapcsolódó 

ingatlan-beruházás 

A Karcag 
közigazgatási 

területén lévő, 247 
helyrajzi számú, 
természetben az 

5300 Karcag, Ady 
Endre utca 4. szám 

alatt található 
ingatlannak a 
Karcagi Járási 

Hivatal elhelyezése 
érdekében történő 

átalakítása, 
felújítása. 

általános építésügyi 
és építésfelügyeleti 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. fakivágási 
engedélyezési 

eljárások 

Karcag Város 
Önkormányzatának 

jegyzője 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 
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10. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 

Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

11. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai, tűzvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások, 
jogszabályban 

rögzített tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

14. területrendezési 
eljárások 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

nincs 

„ 
  

 

 

101. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni 

Járási Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem, régészet Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni 

Járási Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

6. egészségügy Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni 

Járási Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

7. területrendezés Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

8. műszaki biztonság Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. környezetvédelem, 
természetvédelem és tájvédelem 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni 

Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

10. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

11. rendészet Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

„  
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101. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet az 506/2013. (XII. 29.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni 

Járási Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem, régészet Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni 

Járási Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

6. egészségügy Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni 

Járási Hivatala 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

7. területrendezés Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős 
miniszter 

8. műszaki biztonság Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. környezetvédelem, 
természetvédelem és tájvédelem 

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Debreceni 

Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

10. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

11. rendészet Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

„  
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102. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

A Hankook Tire Magyarország Kft. Rácalmáson megvalósuló beruházásával 
összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 

eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 
A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 

gumiabroncs üzem 
és annak 

építményei 

Rácalmás város 
területén fekvő, az 

ingatlan-
nyilvántartás 
szerinti 053/9 

helyrajzi számú 
földrészlet, illetve 

az ebből a 
földrészletből 
telekalakítási 

eljárások jogerős 
befejezését 
követően 
kialakított 

földrészletek 

általános építésügyi 
hatósági eljárások 

Dunaújvárosi Járási 
Hivatal 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási 
Hivatala 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízjogi engedélyezési 
eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 
Székesfehérvári 
Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárás 

Dunaújvárosi Járási 
Hivatal 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

10. telekalakítási hatósági 
eljárás 

Dunaújvárosi Járási 
Hivatal 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

11. földmérési hatósági 
eljárás 

Dunaújvárosi Járási 
Hivatal 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

13. szénhidrogén 
vezetékkel, valamint 

annak üzemben 
tartásához szükséges 

létesítményekkel 
kapcsolatos 

engedélyezésre 
irányuló hatósági 

eljárások 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

14. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

15. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási 
Hivatala 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

16. élelmiszerlánc-
felügyeleti eljárás 

Dunaújvárosi Járási 
Hivatal 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

17. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

18. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

20. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

„ 
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12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

13. szénhidrogén 
vezetékkel, valamint 

annak üzemben 
tartásához szükséges 

létesítményekkel 
kapcsolatos 

engedélyezésre 
irányuló hatósági 

eljárások 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

14. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

15. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási 
Hivatala 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

16. élelmiszerlánc-
felügyeleti eljárás 

Dunaújvárosi Járási 
Hivatal 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal 

17. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

18. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

20. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

„ 
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103. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet az 526/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Dunaújvárosi Járási Hivatal Fejér Megyei Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem és régészet Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

4. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. közúti közlekedés Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

7. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

8. légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

9. földtan Veszprém Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

10. bányászat Veszprém Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. rendészet Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

12. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

14. talajvédelem Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Fejér Megyei Kormányhivatal 

15. erdővédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

16. élelmiszerlánc-biztonság Dunaújvárosi Járási Hivatal Fejér Megyei Kormányhivatal 

17. egészségügy Dunaújvárosi Járási Hivatal Fejér Megyei Kormányhivatal 

18. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

19. műszaki biztonság Fejér Megyei Kormányhivatal 
Székesfehérvári Járási Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

„ 
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104. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beruházások megvalósításához 
szükséges hatósági eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 
  A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 

Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság 

2. Liget Budapest 
projekt 

beruházásai 

Budapest XIV. 
kerület 

29732/1 
helyrajzi 

számú ingatlan 

a) építésügyi hatósági 
engedélyezési és 

tudomásulvételi eljárások, 
b) örökségvédelmi hatósági 

engedélyezési és 
tudomásulvételi eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatósági 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági eljárások Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. vízügyi és vízvédelmi 
hatósági eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. műszaki biztonsági hatóság 
hatáskörébe tartozó sajátos 
építményfajtákra vonatkozó 

építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

XII. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elnöke 

8. telekalakításra irányuló, 
földmérési, ingatlan-

nyilvántartással összefüggő 
hatósági eljárások 

Budapesti Főváros 
Kormányhivatala  

XIV. Kerületi Hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. tűzvédelmi hatósági 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

11. bányahatósági 
engedélyezési eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

12. fás szárú növények 
kivágásához szükséges 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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13. üzletek, kávézók, éttermek 
és kereskedelmi egységek 
működési engedélyezésére 

irányuló eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

14. azok a 2–13. sorban nem 
szereplő további hatósági 
engedélyezési eljárások, 

amelyek  
az 1. § (1) bekezdés  

b) pontja szerinti 
beruházások 

megvalósításához, 
használatbavételéhez és 
üzembe helyezéséhez 

közvetlenül szükségesek 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 

szerint elsőfokú 
hatóságként kijelölt hatóság 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 

szerint másodfokú 
hatóságként kijelölt hatóság 

„ 
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105. melléklet a 380/2016. (XII.2.) Korm. rendelethez 
„3. melléklet az 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró 
szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben 

szakhatóság közreműködését rendeli el 
 

  A B C 

1. Szakhatósági közreműködés tárgyköre Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala V. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

3. A településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési 

szabályzatnak való megfelelőség 
vizsgálata 

Budapest Főváros Kormányhivatala V. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

4. Környezetvédelem, természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. Vízügy, vízvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

7. Tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

8. Örökségvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala V. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

9. Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

10. Közlekedés: vasút közlekedésért felelős miniszter nincs 

11. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

12. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

13. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
elnöke 

14. Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala 
XII. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

15. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

16. Földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

17. Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

18. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„ 
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106. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet az 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon 
eljáró hatóság 

2. Magyarország 
német 

megszállásának 
emléket állító 

emlékmű 
felállítása 

Budapest V. 
kerület, 24747/1 

és 24747/2 
helyrajzi számon 

nyilvántartott 
ingatlanok 

(Budapest V. 
kerület Szabadság 

tér) 

építésügyi hatósági 
engedélyezési és 
tudomásulvételi 

eljárások, fás szárú 
növények kivágására 

vonatkozó 
engedélyezési 

eljárás, kapcsolódó 
területek felszíni 

rendezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

V. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások és 

régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

V. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XIV. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

III. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. környezetvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Érdi Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

7. 

  

műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- 
és Hírközlési 

Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- 
és Hírközlési 

Hatóság elnöke 

„ 
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7. 

  

műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- 
és Hírközlési 

Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- 
és Hírközlési 

Hatóság elnöke 

„ 
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107. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez  

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. Környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. Vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. Közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. Rendészet: a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Budapest V. Kerületi 
Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-
főkapitányság 

9. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi 
hivatal 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

10. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

11. Műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

12. Földtan, bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

13. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„ 
  

 

 

108. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„21. melléklet a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A dél-pesti 
utánpótlás-nevelési 

centrum 
 
 
 

Budapest XIX. 
kerület, 169171/1 
helyrajzi számú 

ingatlan 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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108. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„21. melléklet a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A dél-pesti 
utánpótlás-nevelési 

centrum 
 
 
 

Budapest XIX. 
kerület, 169171/1 
helyrajzi számú 

ingatlan 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
  

 

 

109. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

XIX. Kerületi 
Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

8. földművelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

9. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

10. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

12. műemlékvédelem és régészet Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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109. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 49/2014. (II. 28.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

XIX. Kerületi 
Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

8. földművelésügy: talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

9. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

10. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

12. műemlékvédelem és régészet Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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110. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet az 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások 

lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Pécsi Nemzeti 
Kosárlabda 
Akadémia 

beruházási program 

Pécs 23998/2 és 
Pécs 23998/5 

helyrajzi számú 
terület 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 
 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 
 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 
 

Baranya Megyei 
Kormányhivatala 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 
 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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111. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet az 50/2014. (II. 28.) Korm. rendelethez  

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. közlekedés: közút Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  

Országos Rendőr-főkapitányság  

7. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Pécsi Rendőrkapitányság Baranya Megyei Rendőr-
főkapitányság 

8. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

9. talajvédelem Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

10. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

11. műszaki biztonság Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

12. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

13. örökségvédelem Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

14. régészet Baranya Megyei Kormányhivatal 
Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
  

 

 

112. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Gödöllői uszoda 
beruházás 

 
 
 
 
 
 
 

Gödöllő  
5880 helyrajzi 
számú ingatlan 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Gödöllői Járási 
Hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Gödöllői Járási 
Hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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112. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Gödöllői uszoda 
beruházás 

 
 
 
 
 
 
 

Gödöllő  
5880 helyrajzi 
számú ingatlan 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Gödöllői Járási 
Hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Gödöllői Járási 
Hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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113. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet az 59/2014. (III. 4.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Gödöllői Járási Hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

3. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. közlekedés: közút Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

6. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Gödöllői Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

7. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

8. talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

9. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

10. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

12. örökségvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. régészet Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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114. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez 

Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad Fejlesztésével összefüggő nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások 

lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

 
1. 

Beruházás 
megnevezése 

 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként az 

Állami 
Ménesgazdaság 

Szilvásvárad 
fejlesztése során 

létrehozandó 
Szilvásváradi 
Lovasközpont 

építményei 

Szilvásvárad 
község területén 

fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás 

szerinti  
448/4, 455, 

438/1, 441/3, 
447/2, 457/1, 
590/1, 441/1, 
452/2, 453, 

454/1, 454/2 
helyrajzi számú 
földrészletek, 

illetve az ezekből 
telekalakítási 

eljárások jogerős 
befejezését 
követően 
kialakított 

földrészletek 

építésügyi hatósági 
engedélyezési és 
tudomásulvételi 

eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízjogi engedélyezési 
eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

10. telekalakítási 
hatósági eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

11. földmérési 
hatósági eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

12. hírközlési hatósági Nemzeti Média- és Nemzeti Média- és 
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engedélyezési eljárás Hírközlési Hatóság 
Hivatala 

Hírközlési Hatóság 
elnöke 

13. szénhidrogén 
vezetékkel, valamint 

annak üzemben 
tartásához szükséges 

létesítményekkel 
kapcsolatos 

engedélyezésre 
irányuló hatósági 

eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

14. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

15. talajvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

16. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

17. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

18. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

20. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

21. a jogszabályban 
rögzített egészségügyi 

hatósági eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal 

„ 
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115. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Heves Megyei Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem és régészet Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. közúti közlekedés Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

7. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

8. légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

9. földtan Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

10. bányászat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. rendészet Heves Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

12. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

14. talajvédelem Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

15. erdővédelem Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

16. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

 

 

17. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

18. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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17. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

18. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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116. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A „Miskolci Egyetem 
hazai és nemzetközi 

versenyképességének 
komplex megújítása” 

projekt komplex 
kivitelezési munkái. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miskolc megyei 
jogú város 

közigazgatási 
területén a 

Miskolci Egyetem 
a) A/4 épület 

homlokzatának 
cseréje, irodák és 
laboratóriumok 

felújítása, 
gépészeti- 
elektromos 

korszerűsítés, 
enyhe hajlásszögű 

tető építése;  
b) A/1, A/2, A/3, 

A/5, C/1, C/2, B/1 
és CTFK 

épületeiben irodák 
és laboratóriumok 

felújítása, 
valamint 

nyílászárók 
cseréje az AFK 

épületben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízjogi hatósági 
eljárások 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, 
ingatlan- 

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

9.  
 
 

talajvédelmi 
hatósági eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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9.  
 
 

talajvédelmi 
hatósági eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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117. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. a településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelőség 

Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának jegyzője 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. közlekedés: közút Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

7. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Miskolci Rendőrkapitányság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

8. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

9. talajvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

10. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

11. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

12. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

13. területrendezés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

területrendezésért felelős miniszter 

14. örökségvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. régészet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

16. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„  

 

 

118. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Moholy-Nagy 
Művészeti 

Egyetem MOME 
Campus Kreatív 

Innovációs és 
Tudáspark 
fejlesztése 

Budapest XII. 
kerület, 10947/1 
helyrajzi szám 

alatt 
nyilvántartott, 
természetben a 
Budapest XII. 

kerület, Zugligeti 
út 9-25. szám alatt 
található ingatlan 

általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, fás szárú 

növények 
kivágására 
vonatkozó 

engedélyezési 
eljárások, 

kapcsolódó területek 
felszíni rendezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

III. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. építményeken kívüli 
felvonó, 

mozgólépcső, 
emelők, gépi 
működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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118. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Moholy-Nagy 
Művészeti 

Egyetem MOME 
Campus Kreatív 

Innovációs és 
Tudáspark 
fejlesztése 

Budapest XII. 
kerület, 10947/1 
helyrajzi szám 

alatt 
nyilvántartott, 
természetben a 
Budapest XII. 

kerület, Zugligeti 
út 9-25. szám alatt 
található ingatlan 

általános építésügyi 
hatósági és 

építésfelügyeleti 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, fás szárú 

növények 
kivágására 
vonatkozó 

engedélyezési 
eljárások, 

kapcsolódó területek 
felszíni rendezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

III. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. építményeken kívüli 
felvonó, 

mozgólépcső, 
emelők, gépi 
működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XI. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. talajvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
eljárásai 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

11. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

12. a jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos hatósági 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

13. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások és 

régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

14. vízjogi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

15. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

„ 
  

 

 

119. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezet- és természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

6. tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

7. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. rendészet: a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Budapest XII. Kerületi 
Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

10. termőföldvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

12. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

13. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

14. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 
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119. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 151/2014. (V. 6.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság 

2. építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezet- és természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

6. tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

7. régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. rendészet: a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Budapest XII. Kerületi 
Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

10. termőföldvédelem Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

12. egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

13. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

14. műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 
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16. területrendezés Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

területrendezésért felelős 
miniszter 

17. földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

18. bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

„ 
  

 

 

120. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelethez 

Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az 

eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 
sertés vágóhíd, 

csontozó- és 
feldolgozó üzem 
építése, a hozzá 

kapcsolódó 
infrastruktúra- 

fejlesztés 
megvalósításával 

Mohács város 
közigazgatási 

területén fekvő, az 
ingatlan-

nyilvántartás 
szerinti 0145/21 
helyrajzi számú 

földrészlet, illetve 
az ebből a 

földrészletből 
telekalakítási 

eljárás jogerős 
befejezését 
követően 
kialakított 

földrészletek 

általános építésügyi 
hatósági eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízjogi 
engedélyezési eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárás 

Mohácsi Járási 
Hivatal 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

10. telekalakítási 
hatósági eljárás 

Mohácsi Járási 
Hivatal 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
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120. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelethez 

Az MCS Vágóhíd Kft. Mohácson megvalósuló beruházásával összefüggő 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az 

eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 
sertés vágóhíd, 

csontozó- és 
feldolgozó üzem 
építése, a hozzá 

kapcsolódó 
infrastruktúra- 

fejlesztés 
megvalósításával 

Mohács város 
közigazgatási 

területén fekvő, az 
ingatlan-

nyilvántartás 
szerinti 0145/21 
helyrajzi számú 

földrészlet, illetve 
az ebből a 

földrészletből 
telekalakítási 

eljárás jogerős 
befejezését 
követően 
kialakított 

földrészletek 

általános építésügyi 
hatósági eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízjogi 
engedélyezési eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárás 

Mohácsi Járási 
Hivatal 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

10. telekalakítási 
hatósági eljárás 

Mohácsi Járási 
Hivatal 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 
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11. földmérési hatósági 
eljárás 

Mohácsi Járási 
Hivatal 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

12. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

13. szénhidrogén 
vezetékkel, valamint 

annak üzemben 
tartásához szükséges 

létesítményekkel 
kapcsolatos 

engedélyezésre 
irányuló hatósági 

eljárások 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

14. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

15. talajvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Pécsi Járási Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

16. élelmiszerlánc- 
felügyeleti eljárás 

illetékes járási 
hivatal 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

17. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért 
felelős miniszter 

nincs 

18. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

20. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos 
eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 

 

21. veszélyes 
anyagokkal 

kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 

védekezésre 
vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

22.   tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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21. veszélyes 
anyagokkal 

kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 

védekezésre 
vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

22.   tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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121. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 166/2014. (VII. 17.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem és régészet Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelem és 
természetvédelem 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. közúti közlekedés Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

7. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

8. légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

9. földtan Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

10. bányászat Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. rendészet Mohácsi Rendőrkapitányság Baranya Megyei Rendőr-
főkapitányság 

12. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

13. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

14. talajvédelem Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

15. erdővédelem Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

16. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

17. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

 

 

18. műszaki biztonság Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

19. telekalakítási eljárásban a 
településrendezési 

követelményeknek és a helyi 
építési szabályzatnak való 

megfelelés 

Mohács Város 
Önkormányzatának jegyzője 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

„ 
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18. műszaki biztonság Baranya Megyei 
Kormányhivatal Pécsi Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

19. telekalakítási eljárásban a 
településrendezési 

követelményeknek és a helyi 
építési szabályzatnak való 

megfelelés 

Mohács Város 
Önkormányzatának jegyzője 

Baranya Megyei 
Kormányhivatal 

„ 
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122. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez 

A gyöngyöshalászi ipari telephely kialakításával összefüggő, nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások 

lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás  
megnevezése 

Beruházás  
azonosítója 

A beruházás  
megvalósításával  

kapcsolatos 
eljárások 

Első fokon eljáró  
hatóság 

Másodfokon eljáró  
hatóság 

2. Gyöngyöshalászi 
ipari telephely 

kialakítása 

Gyöngyöshalász 
község 

külterületén fekvő, 
az ingatlan 

nyilvántartás 
szerint 

0105/2, 0105/10, 
0105/11, 0105/12, 
0105/13, 0105/14, 
0105/15, 0105/16, 
0105/17, 0105/18, 

0106, 0107/1, 
0107/3, 

0107/4, 0110, 
0111/7, 

0111/8, 0111/9,  
0111/10, 0111/11, 
0111/12, 0111/13 
helyrajzi számú 
földrészletek,  

valamint az ezen 
földrészletekből a 

telekalakítási 
eljárások jogerős 

befejezését 
követően 
kialakított 

földrészletek 

építésügyi hatósági 
engedélyezési és 
tudomásulvételi 

eljárások 

Gyöngyösi Járási 
Hivatal 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti 
feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízjogi engedélyezési 
eljárás 

illetékes megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárás 

Gyöngyösi Járási 
Hivatal 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

10. telekalakítási 
hatósági eljárás 

Gyöngyösi Járási 
Hivatal 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

11. földvédelmi hatósági 
eljárás 

Gyöngyösi Járási 
Hivatal 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

12. földmérési hatósági 
eljárás 

Gyöngyösi Járási 
Hivatal 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

13. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

14. szénhidrogén 
vezetékkel, valamint 

annak üzemben 
tartásához szükséges 

létesítményekkel 
kapcsolatos 

engedélyezésre 
irányuló hatósági 

eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

15. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

16. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

17. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

18. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

20. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

22. a jogszabályban 
rögzített 

egészségügyi 
hatósági eljárások 

illetékes járási hivatal Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal 

„ 
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13. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

14. szénhidrogén 
vezetékkel, valamint 

annak üzemben 
tartásához szükséges 

létesítményekkel 
kapcsolatos 

engedélyezésre 
irányuló hatósági 

eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

15. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

16. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

17. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

18. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

20. a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

22. a jogszabályban 
rögzített 

egészségügyi 
hatósági eljárások 

illetékes járási hivatal Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal 

„ 
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123. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés  
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt  
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt  
szakhatóság 

2. építésügy Gyöngyösi Járási Hivatal Heves Megyei Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. régészet Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

6. vízügy és vízvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

7. közúti közlekedés Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Heves Megyei Kormányhivatal 

8. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

9. légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

10. földtan Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. földvédelem Gyöngyösi Járási Hivatal Heves Megyei Kormányhivatal 

12. bányászat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

13. rendészet Heves Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

14. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

15. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

16. talajvédelem Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Heves Megyei Kormányhivatal 

17. erdővédelem Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 
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18. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

19. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

20. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
  



78628 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 
 

 

124. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A 
Miniszterelnökség 

budavári 
elhelyezéséhez 

szükséges 
felújítási és építési 

beruházás 

A Budapest I. 
kerület, 6460 

helyrajzi számú, 
Budapest I. 

kerület 
6459 helyrajzi 

számú, Budapest 
I. kerület 6515, 
6458 helyrajzi 

számú, Budapest 
I. kerület 6461 

helyrajzi számú, 
és a Budapest I. 

kerület 
14363/1 helyrajzi 
számú ingatlanok. 

a) építésügyi hatósági 
engedélyezési és 
tudomásulvételi 

eljárások, 
b) örökségvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások, 
c) régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások, 

d) építésfelügyeleti 
eljárások, 

e) fakivágási 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 

3. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 

4. felvonó, 
mozgólépcső, 
emelők, gépi 
működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 

6. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 
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7. telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

9. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárásai, tűzvédelmi 
hatósági ügyekben 

eltérési engedélyezési 
eljárások, a 

jogszabályokban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos hatósági 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

10. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

11. azok a 2-10. sorban 
nem szereplő további 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások, amelyek a 
Beruházás 

megvalósításához és 
használatbavételéhez 

közvetlenül 
szükségesek 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 

szerint elsőfokú 
hatóságként kijelölt 

hatóság 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 

szerint másodfokú 
hatóságként kijelölt 

hatóság 

„ 
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125. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2 . melléklet a 227/2014. (IX. 4.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

3. A településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési 

szabályzatnak való megfelelőség 
vizsgálata 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

4. Környezetvédelem, 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. Vízügy és vízvédelem illetékes megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

7. Tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

8. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

9. Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

10. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

11. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

12. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

13. Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala 
XII. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

14. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

15. Földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

16. Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

17. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„ 
  

 

 

126. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Lőtér fejlesztésére 
és bővítésére 

irányuló beruházás 
 

Budapest X. 
kerület, 39206/11 
helyrajzi számú, 
természetben a 
Fehér út 9-11. 

szám alatt fekvő 
ingatlan 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízügyi és 
vízvédelmi hatósági 

eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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126. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Lőtér fejlesztésére 
és bővítésére 

irányuló beruházás 
 

Budapest X. 
kerület, 39206/11 
helyrajzi számú, 
természetben a 
Fehér út 9-11. 

szám alatt fekvő 
ingatlan 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízügyi és 
vízvédelmi hatósági 

eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

8. telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
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10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai, tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások, 
jogszabályban 

rögzített tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
  

 

 

127. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. Környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. Vízügy és vízvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. Közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és 

a közforgalom elől el nem zárt 
magánutak esetén 

X. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

7. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

8. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

9. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 
Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

10. Műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

12. Műemlékvédelem és régészet Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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127. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. Környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. Vízügy és vízvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. Közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és 

a közforgalom elől el nem zárt 
magánutak esetén 

X. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

7. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

8. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

9. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 
Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

10. Műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

12. Műemlékvédelem és régészet Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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128. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Nemzeti 
Edzésközpont 

megvalósítására 
irányuló beruházás 

Budapest III. 
kerület, 16155/4 
helyrajzi számú, 
természetben a 

Folyondár utca 15. 
szám alatt fekvő 

ingatlan 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízügyi és vízvédelmi 
hatósági eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési 

Hatóság elnöke 

8. telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai, tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési engedélyezési 
eljárások, 

jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai, tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési engedélyezési 
eljárások, 

jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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129. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 238/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. Környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. Vízügy és vízvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. Közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

III. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

7. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

8. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

9. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

10. Műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

12. Műemlékvédelem és régészet Budapest Főváros 
Kormányhivatala I. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
  

 

 

130. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez 

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az 
eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Nyugat-
magyarországi 

utánpótlás-nevelési 
centrum 

 
 
 
 
 
 
 

A Szombathely 
közigazgatási 

területén fekvő, 
0975/5 és 4066 

helyrajzi számon 
nyilvántartott 

földrészlet, illetve 
az ezekből a 

földrészletekből 
telekalakítási 

eljárás jogerős 
befejezését 
követően 
kialakított 

földrészletek 
 
 
 
 
 
 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

6. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások  

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. vízügyi és 
vízvédelmi hatósági 

eljárások 

Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 
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130. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez 

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az 
eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Nyugat-
magyarországi 

utánpótlás-nevelési 
centrum 

 
 
 
 
 
 
 

A Szombathely 
közigazgatási 

területén fekvő, 
0975/5 és 4066 

helyrajzi számon 
nyilvántartott 

földrészlet, illetve 
az ezekből a 

földrészletekből 
telekalakítási 

eljárás jogerős 
befejezését 
követően 
kialakított 

földrészletek 
 
 
 
 
 
 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

6. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások  

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. vízügyi és 
vízvédelmi hatósági 

eljárások 

Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 
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9. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan- 
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

10. talajvédelmi 
hatósági eljárások 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

Szombathelyi Járási 
Hivatala 

Vas Megyei 
Kormányhivatal 

11. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai, tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások, 
jogszabályban 

rögzített tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
  

 

 

131. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Vas Megyei Kormányhivatal 

3. A településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelőség 

Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának jegyzője 

Vas Megyei Kormányhivatal 

4. Környezetvédelem, 
természetvédelem 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. Vízügy és vízvédelem Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. Közlekedés: közút Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Vas Megyei Kormányhivatal 

7. Rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  

Országos Rendőr-főkapitányság  

8. Rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Szombathelyi Rendőrkapitányság Vas Megyei Rendőr-
főkapitányság 

9. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

10. Talajvédelem Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Vas Megyei Kormányhivatal 

11. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

12. Műszaki biztonság Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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131. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 239/2014. (IX. 18.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Vas Megyei Kormányhivatal 

3. A településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelőség 

Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának jegyzője 

Vas Megyei Kormányhivatal 

4. Környezetvédelem, 
természetvédelem 

Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. Vízügy és vízvédelem Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. Közlekedés: közút Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Vas Megyei Kormányhivatal 

7. Rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  

Országos Rendőr-főkapitányság  

8. Rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Szombathelyi Rendőrkapitányság Vas Megyei Rendőr-
főkapitányság 

9. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

10. Talajvédelem Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Vas Megyei Kormányhivatal 

11. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

12. Műszaki biztonság Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
  



78640 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 
 

 

132. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez 

Az Apollo Tyres Hungary Kft. Gyöngyöshalász területén megvalósuló új 
gyártóüzemének megvalósításával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánított eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 
rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

 
1. 

Beruházás 
megnevezése 

 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 

gumiabroncsgyár 
és az ahhoz 
kapcsolódó 
építmények, 

infrastrukturális 
fejlesztések 

megvalósítása 

Gyöngyöshalász 
község külterületén 
fekvő, az ingatlan- 

nyilvántartás 
szerint 

0105/10, 0105/11, 
0105/12, 0105/13, 
0105/14, 0105/15, 
0105/16, 0105/17, 

0105/18, 0106, 
0107/1, 0107/3, 
0107/4, 0110/2, 
0111/7, 0111/8, 

0111/9, 0111/10, 
0111/11, 0111/12, 
0111/13 helyrajzi 

számú 
földrészletek, 

valamint az ezen 
földrészletekből a 

telekalakítási 
eljárások jogerős 

befejezését 
követően 
kialakított 

földrészletek 

építésügyi hatósági 
engedélyezési és 
tudomásulvételi 

eljárások 

Gyöngyösi Járási 
Hivatal 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

7. vízügyi és vízvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. ingatlan-nyilvántartási 
hatósági eljárás 

Gyöngyösi Járási 
Hivatal 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

10. telekalakítási hatósági 
eljárás 

Gyöngyösi Járási 
Hivatal 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

11. földvédelmi hatósági 
eljárás 

Gyöngyösi Járási 
Hivatal 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

12. földmérési hatósági 
eljárás 

Gyöngyösi Járási 
Hivatal 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

13. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

14. szénhidrogén 
vezetékkel, valamint 

annak üzemben 
tartásához szükséges 

létesítményekkel 
kapcsolatos 

engedélyezésre 
irányuló hatósági 

eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

15. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

16. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

17. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

18. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások; 
beépített tűzjelző, 

tűzoltó berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárásai; 
a jogszabályban 

rögzített tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos hatósági 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

20. a jogszabályban 
rögzített 

közegészségügyi 
hatósági eljárások 

illetékes járási hivatal Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal 
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12. földmérési hatósági 
eljárás 

Gyöngyösi Járási 
Hivatal 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

13. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

14. szénhidrogén 
vezetékkel, valamint 

annak üzemben 
tartásához szükséges 

létesítményekkel 
kapcsolatos 

engedélyezésre 
irányuló hatósági 

eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

15. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

16. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Heves Megyei 
Kormányhivatal Egri 

Járási Hivatala 

Heves Megyei 
Kormányhivatal 

17. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

18. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások; 
beépített tűzjelző, 

tűzoltó berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárásai; 
a jogszabályban 

rögzített tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos hatósági 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

20. a jogszabályban 
rögzített 

közegészségügyi 
hatósági eljárások 

illetékes járási hivatal Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal 
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21. veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni 
védekezésre 
vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

„ 
  

 

 

133. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Gyöngyösi Járási Hivatal Heves Megyei Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. régészet Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

6. vízügy és vízvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

7. közúti közlekedés Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Heves Megyei Kormányhivatal 

8. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

9. légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

10. földtan Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. földvédelem Gyöngyösi Járási Hivatal Heves Megyei Kormányhivatal 

12. bányászat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

13. rendészet Heves Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

14. tűzvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

15. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

16. talajvédelem Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Heves Megyei Kormányhivatal 

17. erdővédelem Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

18. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
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133. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 259/2014. (X. 10.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Gyöngyösi Járási Hivatal Heves Megyei Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. régészet Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

6. vízügy és vízvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

7. közúti közlekedés Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Heves Megyei Kormányhivatal 

8. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

9. légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

10. földtan Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. földvédelem Gyöngyösi Járási Hivatal Heves Megyei Kormányhivatal 

12. bányászat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

13. rendészet Heves Megyei Rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

14. tűzvédelem illetékes megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

15. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

16. talajvédelem Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Heves Megyei Kormányhivatal 

17. erdővédelem Heves Megyei Kormányhivatal 
Egri Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

18. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
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19. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

20. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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134. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelethez 

A Wuppermann Hungary Kft. Győr-Gönyűi Kikötőben megvalósuló beruházásával 
összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 

eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Tűzihorganyzó és 
acélszeletelő üzem 

létesítése 

A Wuppermann 
Hungary Kft. által 

Gönyű község 
közigazgatási 

területén fekvő, az 
ingatlan-

nyilvántartás 
szerinti 098/2 

helyrajzi számú 
földrészlet, illetve 

az ebből a 
földrészletből 
telekalakítási 

eljárások jogerős 
befejezését 
követően 
kialakított 

földrészletek 

építésügyi hatósági 
engedélyezési és 
tudomásulvételi 

eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti 
feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

7. vízügyi és 
vízvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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9. ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

10. telekalakítási 
hatósági eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

11. földvédelmi hatósági 
eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

12. földmérési hatósági 
eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

13. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

14. szénhidrogén 
vezetékkel, valamint 

annak üzemben 
tartásához szükséges 

létesítményekkel 
kapcsolatos 

engedélyezésre 
irányuló hatósági 

eljárások 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és 

Földtani Hivatal 

15. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és 

Földtani Hivatal 

16. talajvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

17. vasúti hatósági 
engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 78647
 

 

18. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások; beépített 
tűzjelző, tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárásai; 
a jogszabályban 

rögzített tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos hatósági 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

19. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

20. a jogszabályban 
rögzített 

egészségügyi 
hatósági eljárások 

illetékes járási 
hivatal 

Országos 
Tisztifőorvosi 

Hivatal 

21. veszélyes 
anyagokkal 

kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 

védekezésre 
vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

„ 
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135. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 266/2014. (X. 21.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. régészet Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

6. vízügy és vízvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

7. közúti közlekedés Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

8. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

9. légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

10. földtan Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. földvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

12. bányászat Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

13. rendészet Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

Országos Rendőr-főkapitányság 

14. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

15. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

16. talajvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 
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17. erdővédelem Vas Megyei Kormányhivatal 
Szombathelyi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

18. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

19. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

20. műszaki biztonság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„  
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136. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez 

Az 1. § (1) bekezdése szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az 

eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Sporttelep, stadion 
és környezete 
fejlesztésére 

irányuló 
beruházás, a 
kapcsolódó 

infrastruktúra- és 
közmű-

fejlesztésekkel 

Budapest XIV. 
kerület 

közigazgatási 
területén fekvő, 

31267/91 helyrajzi 
számú, a Budapest 

VIII. kerület 
közigazgatási 

területén fekvő, 
38852/6 helyrajzi 
számú, a Budapest 

VIII. kerület 
közigazgatási 

területén fekvő, 
38821/4/6 helyrajzi 

számú ingatlan, 
illetve az ezen 

földrészletekből 
telekalakítási 

eljárás jogerős 
befejezését 
követően 
kialakított 

földrészleteken 
megvalósuló 

beruházást érintő 
ingatlanok 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. vízügyi és 
vízvédelmi hatósági 

eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

7. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 
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8. telekalakítási, 
földmérési, ingatlan- 

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

a Budapest VIII. 
kerületében 
megvalósuló 
beruházások 

tekintetében a 
Budapest Főváros 

Kormányhivatala XI. 
Kerületi Hivatala, a 

Budapest XIV. 
kerületében 
megvalósuló 
beruházások 

tekintetében a 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XIV. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

9. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárásai, tűzvédelmi 
hatósági ügyekben 

eltérési engedélyezési 
eljárások, 

jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 
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137. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. Környezetvédelem és 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

4. Vízügy és vízvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

5. Közlekedés: közút Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. Rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

a Budapest VIII. kerületében 
megvalósuló beruházások 

tekintetében a VIII. Kerületi 
Rendőrkapitányság, a Budapest 
XIV. kerületében megvalósuló 

beruházások tekintetében a XIV. 
Kerületi Rendőrkapitányság 

Budapesti Rendőr-főkapitányság 

7. Tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

8. Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

nincs 

9. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

10. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

11. Műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

12. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

13. Műemlékvédelem és régészet Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. Kerületi 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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138. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez 

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az 
eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A fertődi Porpáczy 
Aladár 

Középiskola 
elhelyezéséhez 

szükséges új iskola 
és tornaterem 

megvalósítására 
irányuló beruházás 

 
 

Fertőd 323/1 
helyrajzi számon 

nyilvántartott 
földrészlet 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Soproni Járási 
Hivatal 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások, régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

6. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. vízügyi és 
vízvédelmi hatósági 

eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

9. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan- 
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Soproni Járási 
Hivatal 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
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10. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

11. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

engedélyezési 
eljárásai 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

14. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

„ 

  

 

 

139. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Soproni Járási Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

3. a településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelőség 

Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának jegyzője 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. közlekedés: közút Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

7. rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  

Országos Rendőr-főkapitányság  

8. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Soproni Rendőrkapitányság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

9. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

10. talajvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

11. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

12. műszaki biztonság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

14. örökségvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. régészet Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„  
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139. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Első fokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. építésügy Soproni Járási Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

3. a településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelőség 

Sopron Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának jegyzője 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

4. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. vízügy és vízvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

6. közlekedés: közút Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

7. rendészet: gyorsforgalmi utak 
esetén 

megyei rendőr-főkapitányság 
  

Országos Rendőr-főkapitányság  

8. rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Soproni Rendőrkapitányság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

9. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

10. talajvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

11. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

12. műszaki biztonság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

13. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

14. örökségvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

15. régészet Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„  
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140. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatásához hatáskörrel 

rendelkező közigazgatási szervek 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A „Nagykovácsi 
Kastélypark 
Komplexum 

fejlesztése” projekt 
komplex 

kivitelezési 
munkái. 

Nagykovácsi 307 
és 919/1 helyrajzi 

szám alatt 
nyilvántartott, 
természetben a 
Nagykovácsi 

Kossuth Lajos utca 
2. szám alatti 

ingatlan, valamint 
a Nagykovácsi 

0139/2, 0156, 0154 
helyrajzi szám alatt 
található ingatlan 

általános építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 
 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 
 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 
 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi Hivatal 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. vízügyi és 
vízvédelmi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófa- védelmi 
Főigazgatóság 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

9. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan- 
nyilvántartási 

hatósági eljárások 

Budakeszi Járási 
Hivatal 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 
 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

11. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások; beépített 
tűzjelző, tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárásai, 
a jogszabályban 

rögzített tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

13. azok a 2-12. sorban 
nem szereplő 

további hatósági 
engedélyezési 

eljárások, amelyek a 
beruházások 

megvalósításához és 
használatbavételéhez 

közvetlenül 
szükségesek 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 
jogszabály 

szerint elsőfokú 
hatóságként kijelölt 

hatóság 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 

jogszabály szerint 
másodfokú 

hatóságként kijelölt 
hatóság 

„ 
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11. tűzvédelmi 
használati előírások 

és a tűzoltóságok 
beavatkozásával 

kapcsolatos 
követelmények alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások; beépített 
tűzjelző, tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárásai, 
a jogszabályban 

rögzített tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

13. azok a 2-12. sorban 
nem szereplő 

további hatósági 
engedélyezési 

eljárások, amelyek a 
beruházások 

megvalósításához és 
használatbavételéhez 

közvetlenül 
szükségesek 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 
jogszabály 

szerint elsőfokú 
hatóságként kijelölt 

hatóság 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 

jogszabály szerint 
másodfokú 

hatóságként kijelölt 
hatóság 

„ 
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141. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 304/2014. (XII. 5.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági 
közreműködés tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

3. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

4. Környezetvédelem, 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. Vízügy és vízvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. Közlekedés: közút Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

7. Rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Budaörsi Rendőrkapitányság Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

8. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

9. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

10. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

11. Műszaki biztonság Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. Kerületi 

Hivatal 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

12. Egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

13. Területrendezés Pest Megyei Kormányhivatal területrendezésért felelős miniszter 

14. Örökségvédelem Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

15. Régészet Pest Megyei Kormányhivatal 
Érdi Járási Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

16. Földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

17. Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

18. Településrendezési 
követelményeknek és a helyi 

építési szabályzatnak való 
megfelelőség 

Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzat jegyzője 

Pest Megyei Kormányhivatal 

„ 

  

 

 

 

142. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

A HCM 1890 Kft. Miskolc területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával 
összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 

eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

 
1. 

Beruházás 
megnevezése 

 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 
cement, mész, 

mészhidrát gyártó 
üzem, illetve 
agyagbánya, 

kőbánya, távolsági 
szalagpálya és az 
ezekhez tartozó 
építmények és 
berendezések 

Miskolc megyei 
jogú város 

közigazgatási 
területén 

elhelyezkedő, az 
ingatlan 

nyilvántartás 
szerinti 0115/8, 

0115/9, 0115/14, 
0115/104, 0156/5, 
41581, 41594/1, 
41594/2, 41593, 
41595, 41596, 
63122, 63148, 
056/1, 65191, 
65192, 65193, 
65196, 65197, 

01010, 05, 07/1, 
07/2, 012/1, 012/2, 

012/3, 62064/8, 
62398, 62399, 

62214/2, 64172, 
41735/3, 41735/4, 
41735/5, 41735/6, 
41943/2, 42029, 
42092, 46213/2 
helyrajzi számú 
földrészleteken 

kialakított 
gyárüzem, bányák 

és szalagpálya 

építésügyi hatósági 
engedélyezési és 
tudomásulvételi 

eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti 
feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 
 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

7. emisszió-
kereskedelmi 

rendszer hatósági 
engedélyezési eljárás 

energiapolitikáért 
felelős miniszter 

nincs 

8. vízügyi és 
vízvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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142. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

A HCM 1890 Kft. Miskolc területén megvalósuló új gyártóüzemének megvalósításával 
összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 

eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

 
1. 

Beruházás 
megnevezése 

 
Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Kiemelt 
beruházásként 
cement, mész, 

mészhidrát gyártó 
üzem, illetve 
agyagbánya, 

kőbánya, távolsági 
szalagpálya és az 
ezekhez tartozó 
építmények és 
berendezések 

Miskolc megyei 
jogú város 

közigazgatási 
területén 

elhelyezkedő, az 
ingatlan 

nyilvántartás 
szerinti 0115/8, 

0115/9, 0115/14, 
0115/104, 0156/5, 
41581, 41594/1, 
41594/2, 41593, 
41595, 41596, 
63122, 63148, 
056/1, 65191, 
65192, 65193, 
65196, 65197, 

01010, 05, 07/1, 
07/2, 012/1, 012/2, 

012/3, 62064/8, 
62398, 62399, 

62214/2, 64172, 
41735/3, 41735/4, 
41735/5, 41735/6, 
41943/2, 42029, 
42092, 46213/2 
helyrajzi számú 
földrészleteken 

kialakított 
gyárüzem, bányák 

és szalagpálya 

építésügyi hatósági 
engedélyezési és 
tudomásulvételi 

eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági eljárások, 

régészeti 
feltárásokkal 

kapcsolatos eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 
 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. természetvédelmi 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

7. emisszió-
kereskedelmi 

rendszer hatósági 
engedélyezési eljárás 

energiapolitikáért 
felelős miniszter 

nincs 

8. vízügyi és 
vízvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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9. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

10. ingatlan-
nyilvántartási 

hatósági eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

11. telekalakítási 
hatósági eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

12. földvédelmi hatósági 
eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

13. földmérési hatósági 
eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

14. hírközlési hatósági 
engedélyezési eljárás 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

15. szénhidrogén 
vezetékkel, valamint 

annak üzemben 
tartásához szükséges 

létesítményekkel 
kapcsolatos 

engedélyezésre 
irányuló hatósági 

eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és 

Földtani Hivatal 

16. bányahatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és 

Földtani Hivatal 

17. talajvédelmi hatósági 
engedélyezési eljárás 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Miskolci Járási 

Hivatala 
 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

18. élelmiszerlánc 
felügyeleti eljárás 

illetékes járási hivatal Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

19. vasúti és szalagpálya 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

20. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások; beépített 
tűzjelző, tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárásai; 
a jogszabályban 

rögzített tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

22. a jogszabályban 
rögzített 

közegészségügyi 
hatósági eljárások 

illetékes járási hivatal Országos 
Tisztifőorvosi 

Hivatal 

23. veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni 
védekezésre 
vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

„ 
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18. élelmiszerlánc 
felügyeleti eljárás 

illetékes járási hivatal Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

19. vasúti és szalagpálya 
hatósági 

engedélyezési eljárás 

közlekedésért felelős 
miniszter 

nincs 

20. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások; beépített 
tűzjelző, tűzoltó 

berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárásai; 
a jogszabályban 

rögzített tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

21. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli 

eltérési engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

22. a jogszabályban 
rögzített 

közegészségügyi 
hatósági eljárások 

illetékes járási hivatal Országos 
Tisztifőorvosi 

Hivatal 

23. veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 

balesetek elleni 
védekezésre 
vonatkozó 

katasztrófavédelmi 
engedélyezési 

eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

„ 
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143. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban 
kijelölt szakhatóság 

2. építésügy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

3. műemlékvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. régészet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. környezetvédelem, 
természetvédelem 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

6. vízügy és vízvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

7. közúti közlekedés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

8. vasúti közlekedés közlekedésért felelős miniszter nincs 

9. légiközlekedés a) polgári célú légiközlekedés: 
közlekedésért felelős miniszter 
b) állami célú légiközlekedés: 

honvédelemért felelős miniszter 

nincs 

10. földtan Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

11. földvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei 

Kormányhivatal 

12. bányászat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

13. rendészet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

14. tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság 

15. honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

 

 

16. talajvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

17. erdővédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

18. élelmiszerlánc-biztonság illetékes járási hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

19. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal 

20. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

21. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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16. talajvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

17. erdővédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

18. élelmiszerlánc-biztonság illetékes járási hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

19. egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal 

20. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

21. műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

„ 
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144. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az 
eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D E 

1. Beruházások 
megnevezése 

Beruházások 
azonosítója 

A Beruházások 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Az Esterházy- 
kastélyegyüttes 
rekonstrukciója 

Fertőd 126, 127/2, 
128,130, 131, 132, 

133, 135, 136, 
137/1, 138, 139, 

140, 141, 142, 143, 
144, , 324/1, 327/2, 

327/4, 327/6, 
327/7, 329, 330/1, 
330/2, 330/3, 331, 
332, 333, 334, 335, 

336, 337, 338/1, 
339/2, 340, 341, 

342/5, 342/6, 343, 
344/1, 346/2, 

346/4, 347, 348/1, 
0215, 0223/1, 

1229/1, 0202/1, 
0213, 0216, 

0217/1, 0224, 0225 
helyrajzi számon 

nyilvántartott 
ingatlanok 

műemléki védelem 
alatt álló építmények 

építésügyi 
engedélyezési eljárásai 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. a) örökségvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások, 
b) régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

5. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

6. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. vízügyi és vízvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Győr-Moson Sopron 
Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

8. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

9. telekalakítási, 
földmérési, ingatlan- 

nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Soproni Járási 
Hivatal 

Győr-Moson Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
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10. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 
Győri Járási Hivatala 

Győr-Moson-Sopron 
Megyei 

Kormányhivatal 

11. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások; 
beépített tűzjelző, 

tűzoltó berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési 

eljárásai; a 
jogszabályban rögzített 

tűzvédelmi hatósági 
egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

12. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési 
eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

13. bányahatósági 
engedélyek 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

14. azok a 2-13. sorban 
nem szereplő további 

hatósági engedélyezési 
eljárások, amelyek a 

Beruházások 
megvalósításához és 
használatbavételéhez 

közvetlenül 
szükségesek 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 

jogszabály szerint 
elsőfokú hatóságként 

kijelölt hatóság 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 

jogszabály szerint 
másodfokú 

hatóságként kijelölt 
hatóság 

„ 
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145. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

  A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

3. A településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési 

szabályzatnak való megfelelőség 
vizsgálata 

Fertőd Város Önkormányzatának 
jegyzője 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

4. Környezetvédelem, természetvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. Vízügy és vízvédelem Győr-Moson Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

7. Régészet és műemlékvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

8. Közlekedés: közút Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

9. Talajvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

10. Egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

12. Műszaki biztonság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

13. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

14. Földtan Veszprém Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

15. Bányászat Veszprém Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 
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145. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 394/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

  A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

3. A településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési 

szabályzatnak való megfelelőség 
vizsgálata 

Fertőd Város Önkormányzatának 
jegyzője 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

4. Környezetvédelem, természetvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. Vízügy és vízvédelem Győr-Moson Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

7. Régészet és műemlékvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

8. Közlekedés: közút Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

9. Talajvédelem Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

10. Egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

12. Műszaki biztonság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal Győri Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

13. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal 

14. Földtan Veszprém Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

15. Bányászat Veszprém Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 

 

16. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

17. Rendészet: az egyéb országos közutak, 
a helyi közutak és a közforgalom elől el 

nem zárt magánutak esetén 

Soproni Rendőrkapitányság Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

„  
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146. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az 
eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D E 

1. A Beruházások 
megnevezése 

A Beruházások 
azonosítója 

A Beruházások 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A Millenáris 
területén az új 

kulturális 
központ, park, 

valamint 
mélygarázs 
kialakítása 

Budapest II. kerület 
13204/5, 13204/6, 

13204/10, 13201/11, 
13204/12, 13204/14, 
13204/15 helyrajzi 

szám alatt 
nyilvántartott, 
természetben a 

Budapest II. kerület, 
Margit körút –  

Kis Rókus utca – 
Fény utca, valamint a 

13200/1 helyrajzi 
szám alatt 

nyilvántartott 
ingatlan által határolt 

ingatlanok 
 
 

a) építésügyi hatósági 
engedélyezési és 
tudomásulvételi 

eljárások, 
b) örökségvédelmi 

hatósági engedélyezési 
és tudomásulvételi 

eljárások, 
c) fakivágási 

engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

I. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. gépi működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezési eljárásai 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. felvonó, mozgólépcső, 
emelők létesítésére, 
áthelyezésére, főbb 
műszaki adatainak 

megváltoztatásával járó 
átalakítására, 

használatbavételére, 
elbontására irányuló 

hatósági engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

XII. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

XII. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. vízügyi és vízvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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9. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

10.   telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-

nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala  

XI. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11.   talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

12. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások; 
beépített tűzjelző, 

tűzoltó berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárásai; 

a jogszabályban rögzített 
tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

13. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

14. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

15. azok a 2–14. sorban nem 
szereplő további 

hatósági engedélyezési 
eljárások, amelyek a 

Beruházások 
megvalósításához, 

működésének 
megkezdéséhez és 

használatbavételéhez 
közvetlenül szükségesek 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 

szerint elsőfokú 
hatóságként kijelölt 

hatóság 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 

szerint másodfokú 
hatóságként kijelölt 

hatóság 

„ 
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147. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 395/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

  A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala I. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

3. A településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési 

szabályzatnak való megfelelőség 
vizsgálata 

Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat jegyzője 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

4. Környezetvédelem, természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. Vízügy és vízvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

7. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala I. 
Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

8. Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

9. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

10. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

11. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

12. Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala 
XII. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

13. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

14. Földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

15. Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

16. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

17. Rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

II. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

„ 

  

 

 

148. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

  A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A Beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Gül Baba türbéje 
és környezete 

komplex 
rekonstrukciója 

Budapest II. kerület 
13431/1, 13431/2, 
13431/3, 12989/2, 

13462/2, 13039/2 és 
13433 helyrajzi szám 
alatt nyilvántartott, 

természetben a 
Budapest II. kerület, 
Mecset utca 14. szám 
alatt található ingatlan 

a) építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások,  
b) örökségvédelmi 

hatósági engedélyezési 
eljárások,  
c) régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. gépi működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezési eljárásai 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. felvonó, mozgólépcső, 
emelők létesítésére, 
áthelyezésére, főbb 
műszaki adatainak 

megváltoztatásával járó 
átalakítására, 
használatba- 

vételére, elbontására 
irányuló hatósági 

engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. vízügyi és vízvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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148. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelethez 

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához 
szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező hatóságok 

  A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A Beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Gül Baba türbéje 
és környezete 

komplex 
rekonstrukciója 

Budapest II. kerület 
13431/1, 13431/2, 
13431/3, 12989/2, 

13462/2, 13039/2 és 
13433 helyrajzi szám 
alatt nyilvántartott, 

természetben a 
Budapest II. kerület, 
Mecset utca 14. szám 
alatt található ingatlan 

a) építésügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások,  
b) örökségvédelmi 

hatósági engedélyezési 
eljárások,  
c) régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. környezetvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

4. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. gépi működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezési eljárásai 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

6. felvonó, mozgólépcső, 
emelők létesítésére, 
áthelyezésére, főbb 
műszaki adatainak 

megváltoztatásával járó 
átalakítására, 
használatba- 

vételére, elbontására 
irányuló hatósági 

engedélyezési eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XII. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. vízügyi és vízvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
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9. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

10. telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-

nyilvántartási hatósági 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala XI. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

11. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

12. tűzvédelmi hatósági 
ügyekben eltérési 

engedélyezési 
eljárások;  

beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárásai;  
a jogszabályban 

rögzített tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos hatósági 

eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

13. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

14. azok a 2–13. sorban 
nem szereplő további 

hatósági engedélyezési 
eljárások, amelyek a 

Beruházások 
megvalósításához és 

használatba- 
vételéhez közvetlenül 

szükségesek 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 

szerint elsőfokú 
hatóságként kijelölt 

hatóság 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 

szerint másodfokú 
hatóságként kijelölt 

hatóság 

„ 

  

 

 

149. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

  A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

3. A településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési 

szabályzatnak való megfelelőség 
vizsgálata 

Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat jegyzője 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

4. Környezetvédelem, természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. Vízügy és vízvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

7. Tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

8. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

9. Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

10. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

11. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

12. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

13. Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala 
XII. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

14. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

15. Földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

16. Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

17. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

18. Rendészet: az egyéb országos közutak, 
a helyi közutak és a közforgalom elől el 

nem zárt magánutak esetén 

II. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

„  
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149. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 2/2015. (I. 22.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

  A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

3. A településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési 

szabályzatnak való megfelelőség 
vizsgálata 

Budapest Főváros II. Kerületi 
Önkormányzat jegyzője 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

4. Környezetvédelem, természetvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. Vízügy és vízvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

7. Tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

8. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

9. Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

10. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

11. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

12. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

13. Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala 
XII. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

14. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

15. Földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

16. Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

17. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

18. Rendészet: az egyéb országos közutak, 
a helyi közutak és a közforgalom elől el 

nem zárt magánutak esetén 

II. Kerületi Rendőrkapitányság Budapesti Rendőr-főkapitányság 

„  
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150. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez 

A Beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az 
eljárások lefolytatásához hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervek 

  A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A Beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. A Tokaj 
Kereskedőház 

Zrt. 
telephelyeinek 
fejlesztésére 

irányuló 
beruházások 

a) Tolcsva község 
közigazgatási 

területén lévő, az 
ingatlan- 

nyilvántartás 
szerinti 142/1, 146, 

148, 149 és 151 
helyrajzi számú,  
b) Szegi község 
közigazgatási 

területén lévő, az 
ingatlan-  

nyilvántartás 
szerinti 031/36 és 
031/108 helyrajzi 

számú, 
c) Szegilong község 

közigazgatási 
területén lévő, az 

ingatlan- 
nyilvántartás 

szerinti 037, 038, 
039/1, 039/21, 

039/22 és 039/23 
helyrajzi számú 

ingatlanok, valamint 
ezen 

földrészletekből 
telekalakítást 

követően kialakított 
földrészletek 

általános építésügyi 
hatósági engedélyezési 

és tudomásulvételi 
eljárások 

Sárospataki Járási 
Hivatal 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. örökségvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. régészeti feltárásokkal 
kapcsolatos eljárások 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági engedélyezési 
eljárások 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

6. útügyi hatósági 
engedélyezési eljárások 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatala 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

7. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó építésügyi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. vízügyi és vízvédelmi 
hatósági engedélyezési 

eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

9. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

10. földvédelmi, 
telekalakítási, 

földmérési, ingatlan-  
nyilvántartási hatósági 

eljárások 

Tolcsva közigazgatási 
területe tekintetében: 

Sátoraljaújhelyi 
Járási Hivatal Szegi és 

Szegilong közigazgatási 
területe tekintetében: 

Szerencsi Járási Hivatal 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 

11. talajvédelmi hatósági 
eljárások 

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatala 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

 

 

12. bányahatósági 
engedélyezési eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

13. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások; 
beépített tűzjelző, 

tűzoltó berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárásai; 

a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavé-

delmi Főigazgatóság 

14. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

15. azok a 2–14. sorban 
nem szereplő további 

hatósági engedélyezési 
eljárások, amelyek a 

Beruházások 
megvalósításához és 
használatbavételéhez 

közvetlenül szükségesek 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 

szerint elsőfokú 
hatóságként kijelölt 

hatóság 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 

szerint másodfokú 
hatóságként kijelölt 

hatóság 

„ 
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12. bányahatósági 
engedélyezési eljárások 

Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 

13. tűzvédelmi használati 
előírások és a 
tűzoltóságok 

beavatkozásával 
kapcsolatos 

követelmények alóli 
eltérési engedélyezési 

eljárások; 
beépített tűzjelző, 

tűzoltó berendezések 
létesítési és 

használatbavételi 
engedélyezési eljárásai; 

a jogszabályban 
rögzített tűzvédelmi 

hatósági egyeztetésekkel 
kapcsolatos eljárások 

illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság 

Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavé-

delmi Főigazgatóság 

14. tűzvédelmi létesítési 
előírások alóli eltérési 

engedélyezési eljárások 

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

15. azok a 2–14. sorban 
nem szereplő további 

hatósági engedélyezési 
eljárások, amelyek a 

Beruházások 
megvalósításához és 
használatbavételéhez 

közvetlenül szükségesek 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 

szerint elsőfokú 
hatóságként kijelölt 

hatóság 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály 

szerint másodfokú 
hatóságként kijelölt 

hatóság 

„ 
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151. melléklet a 380/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

  A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Sárospataki Járási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

3. Örökségvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

4. Régészet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

5. Környezetvédelem, 
természetvédelem 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

6. Vízügy és vízvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

7. Közlekedés: közút Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

8. Rendészet: az egyéb országos 
közutak, a helyi közutak és a 
közforgalom elől el nem zárt 

magánutak esetén 

Tolcsva közigazgatási területe 
tekintetében: Sárospataki 

Rendőrkapitányság, Szegi és 
Szegilong közigazgatási területe 

tekintetében: Szerencsi 
Rendőrkapitányság 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság 

9. Tűzvédelem illetékes katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

10. Földvédelem Tolcsva közigazgatási területe 
tekintetében: Sátoraljaújhelyi Járási 

Hivatal, Szegi és Szegilong 
közigazgatási területe tekintetében: 

Szerencsi Járási Hivatal 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

11. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

12. Talajvédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

13. Erdészet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

14. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

 

 

15. Műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

16. Egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

17. Földtan Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

18. Bányászat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

19. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

20. A 2-19. sorban nem említett, egyéb 
szakhatósági közreműködésre 

vonatkozó tárgykörök 

az adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint elsőfokú 

eljárásban szakhatóságként kijelölt 
hatóság 

az adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint másodfokú 

eljárásban szakhatóságként kijelölt 
hatóság 

„ 
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15. Műszaki biztonság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

16. Egészségügy illetékes járási hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

17. Földtan Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

18. Bányászat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

19. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

20. A 2-19. sorban nem említett, egyéb 
szakhatósági közreműködésre 

vonatkozó tárgykörök 

az adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint elsőfokú 

eljárásban szakhatóságként kijelölt 
hatóság 

az adott ügyfajtára vonatkozó 
jogszabály szerint másodfokú 

eljárásban szakhatóságként kijelölt 
hatóság 

„ 
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152. melléklet a 380/2016. (XII. 2.)  Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 48/2015. (III. 12.)  Korm. rendelethez 

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az 
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Budapest 
Főváros 

Önkormányzatá
nak a Fővárosi 

Állat- és 
Növénykert 
fejlesztésére 

irányuló Pannon 
Park projekthez 

és Mesepark 
projekthez 
kapcsolódó 
beruházások 

Budapest XIV. 
kerület 29732/9, 
29732/5, 29753, 
29742, 29743, 
29800, 29799, 

29732/3, 29737 
helyrajzi számon 

nyilvántartott 
ingatlanok; 

Budapest XIV. 
kerület 29732/1 
helyrajzi számú 

(Városliget) 
ingatlan; 

a Budapest 
29739/1 helyrajzi 
számú (Hermina 

út), 29732/2 
helyrajzi számú 

(Állatkerti körút), 
29731/2 helyrajzi 

számú (Dózsa 
György út), 

29762/1 helyrajzi 
számú (Kacsóh 

Pongrác út), 
29780 helyrajzi 

számú (Hungária 
körút) ingatlanok 

a) építésügyi 
hatósági 

engedélyezési és 
tudomásulvételi 

eljárások, 
b) örökségvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások, 
c) régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások (a további 
régészeti 

feladatellátás 
meghatározása 
kivételével), 
d) fakivágási 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

III. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. felvonó, 
mozgólépcső, 
emelők, gépi 
működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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152. melléklet a 380/2016. (XII. 2.)  Korm. rendelethez 
„1. melléklet a 48/2015. (III. 12.)  Korm. rendelethez 

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az 
eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok 

 A B C D E 

1. Beruházás 
megnevezése 

Beruházás 
azonosítója 

A beruházás 
megvalósításával 

kapcsolatos 
engedélyezési 

eljárások 

Első fokon eljáró 
hatóság 

Másodfokon eljáró 
hatóság 

2. Budapest 
Főváros 

Önkormányzatá
nak a Fővárosi 

Állat- és 
Növénykert 
fejlesztésére 

irányuló Pannon 
Park projekthez 

és Mesepark 
projekthez 
kapcsolódó 
beruházások 

Budapest XIV. 
kerület 29732/9, 
29732/5, 29753, 
29742, 29743, 
29800, 29799, 

29732/3, 29737 
helyrajzi számon 

nyilvántartott 
ingatlanok; 

Budapest XIV. 
kerület 29732/1 
helyrajzi számú 

(Városliget) 
ingatlan; 

a Budapest 
29739/1 helyrajzi 
számú (Hermina 

út), 29732/2 
helyrajzi számú 

(Állatkerti körút), 
29731/2 helyrajzi 

számú (Dózsa 
György út), 

29762/1 helyrajzi 
számú (Kacsóh 

Pongrác út), 
29780 helyrajzi 

számú (Hungária 
körút) ingatlanok 

a) építésügyi 
hatósági 

engedélyezési és 
tudomásulvételi 

eljárások, 
b) örökségvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások, 
c) régészeti 

feltárásokkal 
kapcsolatos 

eljárások (a további 
régészeti 

feladatellátás 
meghatározása 
kivételével), 
d) fakivágási 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala V. 

Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

3. útügyi hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

III. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

4. felvonó, 
mozgólépcső, 
emelők, gépi 
működtetési 
közlekedési 

berendezések 
engedélyezése 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

5. műszaki biztonsági 
hatóság hatáskörébe 

tartozó sajátos 
építményfajtákra 

vonatkozó 
építésügyi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

XII. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

 

 

6. hírközlési hatósági 
eljárások 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hivatala 

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

elnöke 

7. telekalakítási, 
földmérési, ingatlan-

nyilvántartási 
hatósági eljárások 

Budapesti Főváros 
Kormányhivatala 

XIV. Kerületi 
Hivatala 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

8. talajvédelmi 
hatósági eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

9. környezetvédelmi és 
természetvédelmi 

hatósági 
engedélyezési 

eljárások 

Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi 

Járási Hivatala 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

10. vízügyi és 
vízvédelmi hatósági 

engedélyezési 
eljárások 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

Belügyminisztériu
m Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

11. beépített tűzjelző, 
tűzoltó berendezések 

létesítési és 
használatbavételi 

eljárásai, tűzvédelmi 
hatósági ügyekben 

eltérési 
engedélyezési 

eljárások, a 
jogszabályokban 

rögzített tűzvédelmi 
hatósági 

egyeztetésekkel 
kapcsolatos hatósági 

eljárások 

Belügyminisztériu
m Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

nincs 

12. bányahatósági 
engedélyek 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 

13. azok a 2-12. sorban 
nem szereplő 

további hatósági 
engedélyezési 

eljárások, amelyek a 
Beruházás 

megvalósításához és 
használatbavételéhez 

közvetlenül 
szükségesek 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 

jogszabály szerint 
elsőfokú 

hatóságként kijelölt 
hatóság 

az adott ügyfajtára 
vonatkozó 

jogszabály szerint 
másodfokú 

hatóságként kijelölt 
hatóság 

„ 
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153. melléklet a 380/2016. (XII. 2.)  Korm. rendelethez 
„2. melléklet a 48/2015. (III. 12.)  Korm. rendelethez 

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára 
vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el 

 A B C 

1. Szakhatósági közreműködés 
tárgyköre 

Elsőfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

Másodfokú eljárásban kijelölt 
szakhatóság 

2. Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

3. A településrendezési 
követelményeknek és a helyi építési 

szabályzatnak való megfelelőség 
vizsgálata 

Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

4. Környezetvédelem, 
természetvédelem 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

5. Vízügy és vízvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

6. Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

7. Tűzvédelem Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

nincs 

8. Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

9. Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

10. Közlekedés: vasút közlekedésért felelős miniszter  nincs 

11. Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Érdi 
Járási Hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

12. Egészségügy illetékes fővárosi kerületi hivatal Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

13. Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elnöke 

14. Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala 
XII. Kerületi Hivatala 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

15. Élelmiszer-biztonság illetékes járási hivatal Pest Megyei Kormányhivatal 

16. Földtan Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

 

 

17. Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

18. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„ 
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17. Bányászat Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal 

18. Honvédelem honvédelemért felelős miniszter nincs 

„ 
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A Kormány 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete
az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról

A Kormány az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (1)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az egészségügyért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium (a  továbbiakban: minisztérium) önálló szervezeti egységeként Integrált Jogvédelmi 
Szolgálat (a  továbbiakban: Szolgálat) működik. A  Szolgálat a  beteg-, ellátott-, gyermekjogokkal kapcsolatos 
állampolgári jogok integrált érvényesítésének érdekében működik.

 (2) A Szolgálatot a jogvédelmi biztos vezeti. A Szolgálatot megillető jogosítványokat a jogvédelmi biztos gyakorolja.
 (3) A  jogvédelmi biztost az  egészségügyért, a  szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint a  gyermekek és az  ifjúság 

védelméért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) nevezi ki és menti fel, gyakorolja felette a  munkáltatói 
jogokat. A jogvédelmi biztos működése során a minisztérium szervezetében a miniszternek tartozik felelősséggel.

 (4) A  Szolgálat működését, szervezeti felépítését, belső és külső kapcsolatrendszerét a  minisztérium Szervezeti és 
Működési Szabályzata és a Szolgálat ügyrendje határozza meg. A Szolgálat ügyrendjét a  jogvédelmi biztos készíti 
elő és a miniszter hagyja jóvá.

 (5) A Szolgálat éves költségvetése a minisztérium igazgatási költségvetésén belül, elkülönítetten kerül megállapításra.

2. § (1) A Szolgálat látja el
a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 30. § (1) bekezdése szerinti szervezet 

feladatait,
b) a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény (a  továbbiakban: Szt.) 94/K.  § 

(3) bekezdése szerinti szervezet feladatait,
c) a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény (a  továbbiakban: Gyvt.) 

11/A. § (4) bekezdése szerinti szervezet feladatait,
d) a  betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők (a  továbbiakban együtt: jogvédelmi képviselők) 

nyilvántartásával (a továbbiakban: nyilvántartás) kapcsolatos feladatokat.
 (2) A Szolgálat hivatalból jár el, ha tudomására jut olyan tény, körülmény, intézkedés vagy mulasztás, amely súlyos és 

a beteg-, ellátott-, illetve gyermekjogokat érintő jelentős jogsérelmet okozhat.
 (3) Ha az ügy nem tartozik a Szolgálat hatáskörébe, erről a panaszost értesíteni kell. Az értesítés tartalmazza az ügyben 

hatáskörrel rendelkező szerv megnevezését is.
 (4) A (2) és (3) bekezdés szerinti eljárás esetén a Szolgálat tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet intézkedés megtételére, 

illetve az adott üggyel kapcsolatos jogszabály tartalmára vonatkozóan, valamint az eljárásban részt vevő más szerv 
részére ajánlást fogalmazhat meg.

 (5) Az  ajánlásban érintett szerv a  Szolgálat által meghatározott határidőn belül, de legkésőbb harminc napon belül 
tájékoztatja a Szolgálatot az ajánlással kapcsolatos észrevételeiről.

2. Az integrált jogvédelmi képviseletre és a jogvédelmi képviselőre vonatkozó szabályok

3. §  A Szolgálat az integrált jogvédelmi képviselettel kapcsolatos feladatkörében
a) gondoskodik a  betegek, ellátottak és gyermekek törvényben meghatározott jogainak érvényesüléséről, 

védelméről,
b) ellátja a jogvédelmi képviselők foglalkoztatásával összefüggő feladatokat, működteti a jogvédelmi képviselők 

hálózatát, irányítja, szervezi és ellenőrzi a jogvédelmi képviselők szakmai munkáját,
c) közzéteszi a  jogvédelmi képviselő elérhetőségét, a  szolgáltatónál, illetve a  területi irodában meghatározott 

fogadóórájának beosztását,
d) az  egészségügyi szolgáltatásokat, a  személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatást, 

a  gyermekjóléti alapellátást, a  szakosított szociális ellátást biztosító intézményi elhelyezést, továbbá 
a gyermekvédelmi gondoskodást (a továbbiakban együtt: szolgáltatás) igénybevevők, törvényes képviselőik, 
valamint a  szolgáltatást nyújtók számára tájékoztatást ad a  beteg-, az  ellátott- és gyermekjogokkal 
összefüggő kérdésekben,
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e) képzési és továbbképzési feladatokat lát el a  beteg-, ellátott-, gyermeki jogok érvényesülése, valamint 
a  jogvédelmi képviselők munkájához kapcsolódóan, továbbá kidolgozza, és szükség szerint felülvizsgálja 
a jogvédelmi képviselői tanfolyam és a kötelező továbbképzés tananyagát és vizsgakövetelményeit,

f ) ellátja a 17. § szerinti, az integrált jogvédelemmel kapcsolatos módszertani feladatokat,
g) a  tárgyévet követő év március 15-ig a  miniszternek benyújtja a  Szolgálat tevékenységéről szóló éves 

beszámolót, amit jóváhagyása esetén március 31-ig közzétesz.

3. A jogvédelmi képviselő jogállásának szabályai

4. § (1) Az  egészségügyről szóló törvényben, a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben, valamint 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben rögzített jogvédelmi képviselői feladatokat 
a minisztériummal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy láthat el.

 (2) Jogvédelmi képviselő – törvényben meghatározott feltételeken túl – az a (3) bekezdésben meghatározott felsőfokú 
végzettséggel rendelkező személy lehet,
a) aki legalább három éves, a (7) bekezdés szerinti szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b) aki az 5. §-ban meghatározott tanfolyam elvégzését követően sikeres vizsgát tett, és
c) akivel szemben nem áll fenn kizáró ok.

 (3) Jogvédelmi képviselő lehet jogász, általános orvos, pszichológus, szociális munkás, gyógypedagógus, teológus, 
kommunikációs szakon szerzett szakképzettségű, továbbá az  okleveles közgazdász végzettséggel rendelkező 
személy.

 (4) Betegjogi képviselő lehet a  (3)  bekezdésben meghatározottakon kívül fogorvos, gyógyszerész, egyetemi szintű 
okleveles ápoló, főiskolai szintű diplomás ápoló, egészségügyi intézetvezető vagy szakoktató, védőnő, valamint 
egyéb, az egészségügyi felsőoktatásban szakképzettséget szerzett személy.

 (5) Ellátottjogi képviselő lehet a  (3)  bekezdésben meghatározottakon kívül szociológus, szociálpolitikus, szociális 
szervező, szociálpedagógus, hittantanár, hittanár, bölcsész, andragógus, államigazgatási és szociális igazgatási 
felsőoktatásban szerzett szakképzettségű, egészségügyi felsőoktatásban szerzett szakképzettségű személy.

 (6) Gyermekjogi képviselő lehet a  (3)  bekezdésben meghatározottakon kívül pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi 
szakokleveles vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező védőnő, pszichopedagógus, 
bölcsész, szociológus, szociálpolitikus, szociálpedagógus, szociális szervező szakképzettségű személy, hittantanár és 
hittanár, továbbá az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szakképzettséget szerzett személy.

 (7) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában szakmai gyakorlaton
a) a  betegjogi képviselő esetében az  egészségügyi szolgáltatások szervezésében és nyújtásában, 

az  egészségügyi igazgatási területen, az  egészségügy területén működő egyházi jogi személynél, civil 
szervezetnél, alapítványnál, közalapítványnál, közhasznú társaságnál, egyéni vagy társas vállalkozásnál, illetve 
az ellátottjogi vagy gyermekjogi képviselőként végzett tevékenységet,

b) az  ellátottjogi képviselő esetében a  szociális szolgáltatások szervezésében és nyújtásában, a  szociális 
igazgatási területen, a szociális területen működő egyházi jogi személynél, civil szervezetnél, alapítványnál, 
közalapítványnál, közhasznú társaságnál, egyéni vagy társas vállalkozásnál, illetve a  betegjogi vagy 
gyermekjogi képviselőként végzett tevékenységet,

c) a  gyermekjogi képviselő esetében a  gyermekjóléti alapellátási és gyermekvédelmi szakellátási, illetőleg 
a  gyermekvédelmi vagy gyámügyi igazgatási területen, a  gyermekvédelem területén működő egyházi jogi 
személynél, civil szervezetnél, alapítványnál, közalapítványnál, közhasznú társaságnál, egyéni vagy társas 
vállalkozásnál, illetve a betegjogi vagy ellátottjogi képviselőként végzett tevékenységet

kell érteni.
 (8) Ügyvéd – az ügyvédekről szóló törvény szerint az ügyvédi tevékenységét szüneteltető ügyvéden kívül – nem lehet 

jogvédelmi képviselő.

5. § (1) A jogvédelmi képviselő foglalkoztatásának feltétele a legalább 120 órás jogvédelmi képviselői tanfolyam elvégzése, 
és ezt követően a vizsga eredményes letétele. A tanfolyamot a Szolgálat szervezi.

 (2) A  jogvédelmi képviselői tanfolyamon részt vevők a  tanfolyam sikeres elvégzéséről a  tanfolyamot szervező által 
kiadott tanúsítványt kapnak. A  tanúsítványban szereplő tanfolyami képzettség megnevezése a  szakterülettől 
függően: betegjogi képviselő, ellátottjogi képviselő vagy gyermekjogi képviselő.

 (3) A  jogvédelmi képviselői tanfolyamra történő jelentkezésről és elvégzésének feltételeiről a  Szolgálat évente 
közleményt tesz közzé a minisztérium hivatalos lapjában és a honlapon.
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 (4) A  tanfolyam elvégzése alól – kinevezésében, illetve munkaszerződésben meghatározott próbaidő tartamáig  – 
mentesülhet az a személy, aki a munkavégzésre irányuló jogviszonya kezdetekor az (1) bekezdés szerinti tanfolyam 
elvégzését vállalja és a vizsgát a próbaidő leteltéig sikeresen teljesíti.

 (5) A  jogvédelmi képviselő évente legalább egyszer továbbképzésen vesz részt, melynek időtartama legalább 
tizennégy óra. A továbbképzést a Szolgálat végzi, amely a jogvédelmi képviselő számára térítésmentes.

 (6) A nyilvántartásban szereplő – a minisztériummal jogviszonyban nem álló jogvédelmi képviselő részére a Szolgálat – 
legalább évi hat óra továbbképzést biztosít.

 (7) Az  e  rendelet szerinti jogvédelmi képviselői tanfolyam szakmai követelményeit és a  követelmények teljesítéséhez 
szükséges ismereteket az 1. melléklet tartalmazza.

4. A jogvédelmi képviselő összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok

6. § (1) A jogvédelmi képviselő képviselői tevékenysége alatt, és e tevékenység megszűnésétől számított egy éven belül
a) azt az  egészségügyi szolgáltatót, azt a  személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátást 

biztosító intézményt és azt a  gyermekvédelmi gondoskodást biztosító intézményt (a  továbbiakban együtt: 
szolgáltató), ahol képviselői tevékenységet fejtett ki, hatóság vagy egyéb szervezet előtt, illetve permegelőző 
eljárásban nem képviselheti, részükre jogi szolgáltatást nem nyújthat, és tőlük ügyvédi megbízást nem 
fogadhat el,

b) azoktól a  személyektől, illetve törvényes képviselőjüktől, akiknek ügyével jogvédelmi képviselőként 
foglalkozott, ügyvédi megbízást nem fogadhat el.

 (2) A  jogvédelmi képviselő nem láthat el jogvédelmi képviselői feladatokat annál a  szolgáltatónál, amelynek 
felelősségét – egyéb feladatkörében eljárva, vagy általános ellenőrzési, felügyeleti jogkör gyakorlása során – egy 
éven belül vizsgálta, illetve amelynek működését egy éven belül ellenőrizte.

 (3) A jogvédelmi képviselő nem járhat el olyan ügyben,
a) amelyben ő vagy közeli hozzátartozója érdekelt vagy ellenérdekű fél,
b) amely azt a szolgáltatót érinti, amellyel

ba) munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint amelyben más, 
szakképző intézmény oktatójaként szakmai gyakorlatot szervez, irányít, vagy

bb) a  jogvédelmi képviselői tevékenységét megelőző egy éven belül munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állt,

c) amelyben tőle egyéb ok miatt elfogulatlan eljárás nem várható.
 (4) A  (2) és (3)  bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyikének fennállását a  jogvédelmi képviselő 

haladéktalanul köteles a Szolgálatnak bejelenteni.

5. A jogvédelmi képviselő feladatellátására vonatkozó szabályok

7. § (1) A  jogvédelmi képviselő feladatellátása során a  betegek, az  ellátottak és a  gyermekek jogainak érvényesítésével 
összefüggésben felmerült és a részére megfogalmazott panaszok kezelése során elsődlegesen a beteg, az ellátott, 
a  gyermek jogait és érdekeit képviselve, az  érintett és a  szolgáltató közötti megegyezés létrehozására törekszik, 
amely – ha a panasz megalapozott –,
a) a  jog gyakorlásának nem megfelelő biztosításakor a  jogszabályokban megfogalmazott követelményeknek 

a  szolgáltató részéről – a  szolgáltatás vagy a  jog gyakorlásának jellegére figyelemmel – annak megfelelő 
biztosítását,

b) valamely jog gyakorlásának elmaradása vagy a  jog gyakorlásához kapcsolódó szolgáltatás nyújtásának 
elmulasztásakor annak haladéktalan teljesítését,

c) az  ellátott vagy a  gyermek jogai gyakorlásának súlyos megsértésekor másik, megfelelő ellátást nyújtó 
szolgáltatóhoz történő áthelyezés kezdeményezését

eredményezi.
 (2) Feladat- és hatáskörének gyakorlása során a jogvédelmi képviselő

a) együttműködik a szolgáltatást nyújtókkal, azok fenntartóival és a szolgáltatást igénybe vevőkkel,
b) a  Szolgálat ügyrendjében meghatározott rendszerességgel és időpontban fogadóórát tart a  Szolgálat által 

működtetett területi irodákban,
c) a megkereséseket, valamint eljárását és intézkedéseit dokumentálja,
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d) eljárásáról és annak eredményéről írásban tájékoztatja a jogosultat, illetve a panaszost, a szolgáltatót, szükség 
esetén a fenntartót,

e) munkájáról, eljárásának tapasztalatairól, valamint a  jogok gyakorlásával és a  szolgáltatásnyújtással 
kapcsolatos tapasztalatairól – a Szolgálat által meghatározott formában – évente beszámolót készít.

 (3) A betegjogi képviselő az Eütv.-ben meghatározott feladatainak ellátása során
a) a  beteg számára az  egészségügyi dokumentáció kezelésével kapcsolatos jogairól az  érintett szolgáltatónál 

alkalmazott gyakorlatra figyelemmel nyújt tájékoztatást,
b) az érintett szolgáltatónál alkalmazott gyakorlat figyelembevételével tájékoztatja a beteget a megtett panasz 

tartalmáról, folyamatosan tájékoztatást nyújt a beteg részére, továbbá az eljárási cselekmények helyzetéről, 
a válasz tartalmáról és az azzal szembeni esetleges jogorvoslat, vagy további eljárások kezdeményezésének 
lehetőségéről,

c) az  egészségügyi dolgozók tájékoztatását az  egészségügyi szolgáltató vezetőjének előzetes tájékoztatása 
mellett végzi,

d) az Eütv. 30. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az érintett betegek jogainak védelme 
érdekében figyelemmel kíséri különösen a  fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés helyzetét 
az  érintett szolgáltatónál, az  érintett betegekkel kapcsolatosan meghatározott és indokolt speciális 
követelmények alkalmazásával összefüggő szolgáltatói gyakorlatot, szükség esetén kezdeményezi az érintett 
betegek speciális jogvédelmével összefüggő szervezet bevonását konkrét, egyedi jogok gyakorlásával 
összefüggő módszerek, technikák alkalmazása érdekében.

 (4) Az ellátottjogi képviselő az Szt.-ben meghatározott feladatainak ellátása során
a) az általános tájékoztatási kötelezettségen túlmenően további tájékoztatást nyújt az ellátott részére az érintett 

szolgáltatónál alkalmazott gyakorlatról,
b) tájékoztatja az  ellátottat, törvényes képviselőjét, hogy panaszát mely személy vagy szerv részére 

továbbíthatja, továbbá a  kialakult konfliktus rendezése érdekében az  érintettek bevonásával egyeztetést 
tarthat,

c) folyamatosan tájékoztatást nyújt az  ellátott, valamint a  törvényes képviselője részére a  meghatalmazás 
alapján megtett intézkedésekről, eljárási cselekményekről, a  kivizsgálás aktuális helyzetéről, a  lehetséges 
jogorvoslati, illetve egyéb panasztételi lehetőségekről,

d) tájékoztatást kérhet a  szolgáltató képviselőjétől az  ellátással összefüggésben alkalmazott gyakorlatról, 
tájékozódik arról, hogy a  szakmai feladatok ellátása megfelel-e a  jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek,

e) tájékoztatást kérhet az  alkalmazott korlátozó intézkedések okairól, előzményeiről, és szükség esetén 
javaslatot tehet a korlátozó intézkedéssel összefüggő szolgáltatói gyakorlat szakmai tartalmára vonatkozóan.

 (5) A gyermekjogi képviselő a Gyvt.-ben meghatározott feladatainak ellátása során
a) tájékoztatást nyújt a  gyermek részére – figyelembe véve korát, érettségét, a  felmerült panasz jellegét, 

súlyát – a panaszával kapcsolatos ismeretekről, segíti, hogy mely személy vagy szerv részére fogalmazhatja 
meg panaszát, személyesen keresi meg az intézmény vezetőjét vagy az érdekképviseleti fórum képviselőjét 
a  panasz megválaszolása érdekében, valamint – a  hatáskörébe tartozó feladatok tekintetében  – 
az érdekképviseleti fórum megkeresésére haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a gyermekkel,

b) a megfelelő szolgáltatásnyújtáshoz való hozzájutás segítésében lehetőség szerint személyes részvétel mellett 
fogalmazza meg észrevételeit, megjegyzéseit,

c) a  fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatala kirendelésében foglaltak figyelembevételével személyesen képviseli a  gyermeket, 
megismeri az  eljárás során keletkezett dokumentáció tartalmát és folyamatosan figyelemmel kíséri 
a gyermek jogainak az eljárás során történő érvényesítését,

d) a  gyermekvédelmi bírság kiszabására irányuló javaslattétele során figyelembe veszi a  jogsértés jellegét, 
súlyát, az  érintettek létszámának nagyságát a  szolgáltatás jellegének arányában, javaslatát megfelelően 
indokolja.

8. § (1) A szolgáltató gondoskodik arról, hogy a jogvédelmi képviselő
a) neve, elérhetősége, fogadóóráinak helye és időpontja a  szolgáltató területén jól látható helyen 

kifüggesztésre kerüljön, továbbá, ha a szolgáltató honlapot üzemeltet, azon közzétételre kerüljön,
b) a szolgáltató területére beléphessen, munkáját zavartalanul végezhesse,
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c) látogatása során a  szolgáltató területén belül könnyen megközelíthető és négyszemközti beszélgetés 
lefolytatására alkalmas helyiség álljon rendelkezésre,

d) a vonatkozó iratokba, dokumentációba – a szolgáltató munkaidejét is figyelembe véve – betekinthessen,
e) a helyszínen tájékozódhasson, az alkalmazottakhoz és a szolgáltatást igénybe vevőkhöz kérdést intézhessen, 

velük megbeszélést, egyeztetést kezdeményezhessen és folytathasson,
f ) értesüljön az érdekképviseleti fórum ülésének időpontjáról, ha a szolgáltatónál működik ilyen fórum.

 (2) A szolgáltató köteles együttműködni a jogvédelmi képviselővel.
 (3) Az  egészségügyi szolgáltató vezetője a  betegjogi képviselőtől, a  szociális szolgáltató vezetője az  ellátottjogi 

képviselőtől, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője a gyermekjogi képviselőtől érkező,
a) panasz kivizsgálására irányuló megkeresésre harminc napon – gyermekjogi észrevétel esetében tizenöt 

napon – belül, ha a  panasz kivizsgálásához, orvoslásához más szerv, hatóság megkeresése szükséges, 
hatvan napon – gyermekjogi észrevétel esetében harminc napon – belül érdemben válaszol,

b) a szolgáltató működésével kapcsolatos észrevételre tizenöt napon belül érdemben válaszol,
c) a  szolgáltatást igénybe vevővel kapcsolatos dokumentáció megtekintésére, illetve a  dokumentációról való 

másolat készítésére vonatkozó megkeresést, ha a  dokumentáció helyben rendelkezésre áll azonnal, egyéb 
esetben öt munkanapon belül teljesíti.

6. A betegjogi képviselőkre vonatkozó külön szabályok

9. § (1) A  betegjogi képviselő a  Szolgálat által meghatározott időtartamban fogadóórát tart a  száz ágyasnál 
nagyobb kapacitású fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóknál. Ha a  betegjogi képviselő feladatának 
ellátásához szükséges, a  panaszok kezelésének, illetve a  jogok gyakorlásának figyelemmel kísérése érdekében 
intézménylátogatást végez.

 (2) A betegjogi képviselő szükség szerint ismerteti a panaszossal és az egészségügyi szolgáltatóval a panasz tárgyában, 
a betegjogi képviselő közvetítésével történő egyezségkötés lehetőségét, illetve tájékoztatja a  feleket a  jogszabály 
szerinti egészségügyi közvetítői eljárásról, és az abban való részvételhez segítséget nyújthat.

 (3) A  betegjogi képviselő működési területén kapcsolatot tart az  egészségügyi szolgáltatást nyújtókkal és 
fenntartóikkal, a  térségi egészségszervezési központokkal, az  országos tisztifőorvosi feladatokat ellátó szervvel, 
a  népegészségügyi és egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal, 
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarával, az  ellátási területét illetően az  egészségügyi közvetítői névjegyzéken 
szereplőkkel, egyházi jogi személyekkel és az  egészségügy területén működő civil szervezetekkel és 
köztestületekkel.

7. Az ellátottjogi képviselőre vonatkozó külön szabályok

10. § (1) Az ellátottak jogérvényesítésének elősegítése érdekében az ellátottjogi képviselő
a) évente legalább egy alkalommal részt vesz az  ellátási területén lévő tartós bentlakásos szociális 

intézményben rendezett érdekképviseleti fórum ülésén, ahol tájékoztatja az  ellátottakat a  jogaikról, azok 
érvényesítésének módjáról, az  ellátottjogi képviselő elérhetőségéről és a  segítő szervezetekről, továbbá 
válaszol az ellátottak kérdéseire;

b) a Szolgálat által meghatározott időtartamban fogadóórát tart a bentlakásos szociális intézményben;
c) működési területén kapcsolatot tart a  megyei (fővárosi) módszertani intézménnyel, valamint a  szociális 

hatósággal;
d) szükség szerint, az  intézmény működésének zavarása nélkül közvetlenül felkeresheti az  ellátottakat 

a lakószobákban;
e) felveszi a kapcsolatot az intézményben működő ellátotti önkormányzattal.

 (2) Ha az  intézmény vezetője az  Szt. 94/G.  § (3)  bekezdésében foglaltak alapján korlátozó intézkedés alkalmazásáról 
értesíti, az  ellátottjogi képviselő tájékozódik az  ügyben, megvizsgálja a  korlátozás szükségességét és az  eljárás 
jogszerűségét. A korlátozó intézkedés jogszerűségének vizsgálatáról az ellátottjogi képviselő dokumentációt vezet 
és éves beszámolójában összegzi a korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos tapasztalatait.
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8. A gyermekjogi képviselőre vonatkozó külön szabályok

11. §  A gyermekjogi képviselő működési területén kapcsolatot tart
a) a  gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző személyekkel, illetve szervezetek 

vezetőivel,
b) a közoktatási intézmény vezetőivel, gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, a diákönkormányzat működését 

segítő tanárral, valamint a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat munkatársával,
c) a fővárosi és megyei kormányhivatal gyámügyi szakügyintézőjével,
d) a  fővárosi és megyei kormányhivatal gyámügyi igazgatási feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) 

hivatalának vezetőjével.

12. §  Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a  nevelésbe vett gyermekek jogérvényesítésének elősegítése érdekében 
a gyermekjogi képviselő
a) vizsgálja a  gyermek elhelyezésének megfelelőségét a  Gyvt.-ben szabályozott fokozatosság 

figyelembevételével,
b) a gyermekotthonban vagy a nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek számára elérhetővé teszi telefon-, e-mail, 

illetve elektronikus felületű elérhetőségét,
c) évente legalább egy alkalommal részt vesz a  gyermekotthonban működő gyermek-önkormányzat ülésén, 

vagy ennek hiányában az intézményben elhelyezett valamennyi gyermek részvételével megtartott fórumon, 
ahol tájékoztatja a gyermekeket a jogaikról, azok érvényesítésének módjáról, a segítő szervezetekről,

d) a  Szolgálat által meghatározott időtartamban fogadóórát tart az  otthont nyújtó ellátást biztosító 
intézményekben.

9. A jogvédelmi képviselők nyilvántartásával kapcsolatos feladatok

13. § (1) A nyilvántartás szakterületei:
a) betegjogi képviselők,
b) ellátottjogi képviselők,
c) gyermekjogi képviselők
nyilvántartása.

 (2) A nyilvántartásba vételt a jogvédelmi képviselő a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kezdeményezi. 
A nyilvántartásba vétel iránti kérelem adattartalmát a 2. melléklet tartalmazza.

14. § (1) A  Szolgálat nyilvántartásba veszi azt a  kérelmezőt, aki megfelel a  jogvédelmi képviselői tevékenység ellátására 
vonatkozó feltételeknek.

 (2) A  nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek teljesülése esetén a  jogvédelmi képviselő a  nyilvántartás több 
szakterületén is nyilvántartásba vehető.

 (3) A jogvédelmi képviselő a feltételek teljesülését a nyilvántartásba vétel iránti kérelemhez csatolt okiratokkal igazolja. 
A kérelemhez mellékelni kell
a) a szakképesítési feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatát, külföldi felsőoktatási intézmény 

által kiállított oklevél esetén annak hiteles magyar fordítását, az elismerésről, valamint a honosításáról szóló 
iratot,

b) a szakmai gyakorlat meglétét igazoló dokumentumot és
c) a jogvédelmi képviselői tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítványt.

 (4) A  jogvédelmi képviselő a  nyilvántartásba vétel iránti kérelmében hozzájárul adatainak nyilvántartásban való, 
a vonatkozó törvények és e rendelet szerinti kezeléséhez.

15. § (1) A Szolgálat a nyilvántartást a 3. melléklet szerinti adattartalommal vezeti.
 (2) A  Szolgálat gondoskodik arról, hogy a  minisztériummal munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesítő jogvédelmi 

képviselő nyilvántartási igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) kapjon.
 (3) Az igazolvány a személyazonosító igazolvánnyal együtt érvényes. Az igazolvány tartalmazza a jogvédelmi képviselő 

nevét, a jogvédelmi képviselő elnevezést és a szakterületet (betegjogi képviselő, ellátottjogi képviselő, gyermekjogi 
képviselő), valamint a jogvédelmi képviselet ellátásához szükséges elérhetőségeket (telefonszám, e-mail cím).

 (4) Az elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült igazolvány pótlásáról, illetve cseréjéről a Szolgálat gondoskodik.
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 (5) A  jogvédelmi képviselő a  nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást köteles harminc napon belül 
a  Szolgálatnak bejelenteni, amely a  változást a  nyilvántartáson átvezeti, és szükség szerint gondoskodik 
a  (2)  bekezdés szerinti igazolvány újbóli kiadásáról. A  változás kérelemre történő átvezetése esetén a  kérelemhez 
mellékelni kell a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben 
meghatározottak kivételével az adatváltozást igazoló eredeti okiratot vagy annak hiteles másolatát.

16. § (1) A jogvédelmi képviselőt a nyilvántartásból törölni kell
a) a jogvédelmi képviselő kérelmére,
b) a jogvédelmi képviselő halála esetén,
c) ha a képviselő nem felel meg a nyilvántartásba vétel feltételeinek.

 (2) A  nyilvántartásból történő törlés esetén, vagy ennek hiányában is, ha a  képviselőnek a  minisztériummal fennálló 
munkavégzésre irányuló jogviszonya megszűnik, a Szolgálat a kiállított igazolványt érvényteleníti.

 (3) Az igazolvány érvénytelenségének tényét hivatalos lapban közzé kell tenni.

10. A Szolgálat módszertani feladatai

17. §  A Szolgálat
a) ajánlásokat dolgoz ki a  beteg-, az  ellátott- és a  gyermekjogok védelmével, e  jogok érvényesítésével, 

az  egységes jogértelmezéssel és joggyakorlattal kapcsolatban, különös figyelemmel az  alternatív 
vitarendezés, a perelkerülés és a mediáció területére,

b) az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakterület integrált jogvédelmének elősegítése 
érdekében összegzi a  jogvédelmi képviselők működésének gyakorlati tapasztalatait, rendszerszintű 
javaslatokat tesz és módszertani útmutatókat dolgoz ki, szakmai műhelyt és továbbképzési programot 
szervez, valamint

c) képzési programot dolgoz ki és képzést tart a betegek, ellátottak, gyermekek jogainak, jogtudatosításának, 
továbbá a betegbiztonság érvényesülése érdekében.

11. A Szolgálat dokumentációs feladatai

18. §  A Szolgálat őrzi a  jogvédelmi képviselők lezárt ügyeinek irattárba helyezett dokumentációját, és rendelkezik azok 
archiválásáról, továbbá gondoskodik arról, hogy a  kezelésében lévő, illetve általa feldolgozott dokumentáció 
olvashatósága a törvényben előírtak szerint fennmaradjon.

12. A Szolgálat nemzetközi és európai uniós tevékenységei

19. § (1) A Szolgálat feladat- és hatáskörében eljárva ellátja a két- és többoldalú kormányközi nemzetközi kapcsolatokból és 
az európai uniós tagságból eredő feladatokat, együttműködve az illetékes magyar szervekkel.

 (2) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz való jogok 
érvényesítése érdekében a Szolgálat tájékoztatást nyújt a betegek és az egészségügyi szakemberek számára
a) a  határon átnyúló egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos jogaikról és jogosultságaikról, 

a  panasztételi eljárásokról és jogorvoslati mechanizmusokról, valamint a  vitarendezésre szolgáló jogi és 
közigazgatási lehetőségekről, beleértve a határon átnyúló egészségügyi ellátásokból eredő károk esetét is,

b) a  magyar egészségügyi szolgáltatókról, egy adott szolgáltató szolgáltatásnyújtáshoz való jogáról vagy 
működésének korlátozásáról,

c) a  Magyarországon érvényes minőségi és biztonsági előírásokról és iránymutatásokról, beleértve 
a  felügyeletre vonatkozó rendelkezéseket, az  egészségügyi szolgáltatók értékelését és a  fogyatékkal élők 
számára akadálymentesített kórházakról szóló tájékoztatást,

d) a más tagállamban levő nemzeti kapcsolattartó pont vagy pontok elérhetőségéről,
e) az  egy adott tagállamban kiállított, de más tagállamban kiváltott orvosi rendelvényeken feltüntetendő 

elemekről.
 (3) A  Szolgálat a  (2)  bekezdésben írt jogkörében eljárva együttműködik más nemzeti kapcsolattartó pontokkal, 

az  Európai Bizottsággal, betegszervezetekkel, egészségügyi szolgáltatókkal és egészségbiztosítókkal, az  európai 
uniós szabályokkal összhangban.
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 (4) A  Szolgálat a  (2)  bekezdésben meghatározott feladatainak az  ellátása érdekében – a  fogyatékkal élők számára 
akadálymentesen is elérhető – tájékoztató honlapot működtet és adattartalmának frissítéséről szükség szerint, de 
legalább harminc naponta gondoskodik.

 (5) A  Szolgálat közreműködik a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti határon átnyúló 
egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos számlák tartalmára vonatkozó megkeresések kezelésében.

20. §  A Szolgálat tartja fent a TÁMOP 5.5.7. „Betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése” 
kiemelt projekt keretében kifejlesztett szolgáltatásokat.

21. §  A Szolgálat koordinálja a Semmelweis Garancia Védjeggyel kapcsolatos feladatokat.

13. Záró rendelkezések

22. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

23. §  Hatályát veszti az  Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. 
(VII. 30.) Korm. rendelet.

24. §  Ez a rendelet
a) a  határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 

2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a  más tagállamban kiállított orvosi rendelvények elismerésének megkönnyítésére irányuló intézkedésekről 

szóló, 2012. december 20-i 2012/52/EU bizottsági végrehajtási irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

A jogvédelmi képviselői tanfolyam szakmai követelményei és a követelmények teljesítéséhez 
szükséges ismeretek

 I. Szakmai követelmények
I.1. A  tanfolyamot elvégző személyekkel szemben általános követelmény, hogy megszerzett jogi, továbbá 

egyéni, csoportos, közösségi kommunikációs, illetve pszichológiai és konfliktuskezelési ismereteik révén 
képesek legyenek
a) eligazodni a szolgáltatási rendszerekben,
b) tájékoztatást nyújtani a szolgáltatásokat igénybe vevők részére,
c) segíteni a szolgáltatásokat igénybe vevőket a problémáik megoldásában.

I.2. A tanfolyamot elvégző személyeknek az elsajátított speciális ismeretek révén képessé kell válniuk arra, hogy 
szakterületükön
a) eljárjanak a hozzájuk fordulók jogainak védelmében,
b) elősegítsék e jogok érvényesülését a szolgáltatást biztosítók körében,
c) együttműködjenek a szolgáltatásokat fenntartókkal, valamint az azokat igénybe vevőkkel.

 II. A szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismeretek
II.1. Általános ismeretek
II.1.1. Jogi ismeretek

a) Polgári jogi ismeretek
b) Közigazgatási hatósági eljárási ismeretek
c) Családjogi ismeretek
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d) Alapvető jogok biztosára vonatkozó szabályozás
e) Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, közvetítői tevékenység
f) Fogyatékosságügyi ismeretek, esélyegyenlőség
g) Az emberi jogok európai védelme
h) Az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályozás

II.1.2. Pszichológiai ismeretek
a) Pszichológiai fogalmak és módszerek
b) Személyiség-lélektan, mentálhigiéné
c) Gyermeklélektani ismeretek
d) Kommunikációs ismeretek, készségfejlesztés
e) Konfliktuskezelési ismeretek, készségfejlesztés

II.2. Speciális ismeretek szakterületenként
II.2.1. A betegjogi képviselői feladatok ellátásához szükséges speciális ismeretanyag

a) Az egészségügyi törvény és végrehajtási rendeletei
b) Az egészségügyi igazgatás szervezete, irányítási és ellenőrzési rendszere
c) Járványügyi, egészségügyi hatóságok és az eljárásukra vonatkozó szabályok
d) Egészségügyi felelősségi rendszerek, permegelőzési eljárások, panaszkivizsgálási lehetőségek
e) Az egészségügyi intézmények működésének szakmai elvei és szervezése
f ) Egészségbiztosítás és finanszírozási rendszerek
g) Minőségi követelmények az egészségügyben, minőségbiztosítás
h) Az egészségügyi adatkezelés, nyilvántartások, dokumentációk
i) Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei
j) A betegek jogai és kötelezettségei
k) A speciális betegcsoportok jogai
l) A betegjogi képviselő feladat- és hatásköre
m) Esetfeldolgozások, a betegek jogsérelmeinek kezelése

II.2.2. Az ellátottjogi képviselői feladatok ellátásához szükséges speciális ismeretanyag
a) A szociális törvény és végrehajtási rendeletei
b) A szociális szolgáltatások működési rendszere
c) Az ellátás igénybevételének és megszüntetésének módjai
d) Tájékoztatási kötelezettség, a panaszkivizsgálás fórumai
e) Korlátozó intézkedések alkalmazásának lehetőségei
f ) A házirendre vonatkozó előírások
g) Az érdekvédelmi rendszer és működése
h) A szociális szolgáltatást végzők jogai, kötelezettségei
i) Az ellátottak jogai, az egyes ellátotti csoportok speciális jogai
j) Az ellátottjogi képviselő feladat- és hatásköre
k) Esetfeldolgozások, az ellátottak jogsérelmeinek kezelése

II.2.3. A gyermekjogi képviselői feladatok ellátásához szükséges speciális ismeretanyag
a) A gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei
b) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszer működése
c) A gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény
d) A gyermek- és diákjogok védelme
e) Gyermekvédelmi feladatok a köznevelési törvényben és az egészségügyi jogszabályokban
f) A gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetőkre, illetve sértettekre vonatkozó büntetőjogi szabályok
g) A gyermekvédelem területén dolgozók jogai és kötelezettségei
h) A gyermekek jogai és kötelezettségei
i) A gyermekjogi képviselő feladat- és hatásköre
j) Esetfeldolgozások, a gyermekek jogsérelmeinek kezelése
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2. melléklet a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

A kérelem adattartalma

 I. Kérelem arra vonatkozóan, hogy a Szolgálat a kérelemben, valamint a mellékelt okiratokban foglaltak alapján
1. a kérelmezőt jogvédelmi képviselőként nyilvántartásba vegye, a  nyilvántartáson az  adatainak változását 

átvezesse vagy
2. a kérelmezőt a nyilvántartásból törölje vagy
3. a nyilvántartásban a továbbképzési kötelezettség teljesítését regisztrálja.

 II. Személyes adatok
 1. családi és utónév
 2. születési név
 3. születési hely, idő
 4. anyja születési neve
 5. állampolgárság
 6. lakóhely
 7. tartózkodási hely (ha eltér)
 8. levelezési cím
 9. telefonszám
10. e-mail cím
A 8–10.  pontokba foglalt adattartalom megadása nem kötelező, kitöltése esetén a  kérelmező egyidejűleg 
hozzájárulását adja ezen adatoknak az Eütv. 33/A. § (3) bekezdés szerinti kezeléséhez.

 III. A szakképesítésre vonatkozó adatok
1. a szakképesítés megnevezése
2. oklevél, bizonyítvány száma, kelte, kiállító intézmény
3. elismerés, honosítás esetén az  elismerő, honosító okirat száma, kelte, az  elismerő vagy a  honosító hatóság 

megnevezése
 IV. A kérelmező nyilatkozata a megfelelő szakmai gyakorlatra vonatkozó adatokról

1. munkahely/munkáltató megnevezése, címe
2. munkakör megnevezése
3. jogviszony jellege
4. jogviszony kezdete
5. jogviszony vége

 V. Egyéb
1. Változásjelentés esetén a megváltozott adatok
2. Továbbképzési kötelezettség teljesítése esetén a képzőhely megnevezése, a továbbképzés teljesítését igazoló 

dokumentum száma, kelte, a teljesített órák száma
 VI. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek
 VII. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a kérelemben feltüntetett adatainak a Szolgálat általi ellenőrzéséhez
 VIII. A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

1. A nyilvántartásba vételi kérelemhez:
a) a szakképesítést igazoló dokumentum(ok) másolatát,
b) a jogvédelmi képviselői tanfolyam sikeres elvégzését igazoló tanúsítvány másolatát.

2. A változás bejelentésére vonatkozó kérelemhez az adatváltozást igazoló eredeti okiratot vagy annak hiteles 
másolatát a Ket.-ben meghatározott kivételek figyelembevételével.

3. Törlésre irányuló kérelemhez a jogvédelmi képviselő nyilvántartási igazolványát, ha rendelkezett ilyennel.
4. A továbbképzés teljesítésének regisztrálására vonatkozó kérelemhez a  továbbképzés teljesítéséről szóló 

okirat másolatát.



78692 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 

3. melléklet a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

A Jogvédelmi Képviselők Nyilvántartásának adattartalma

 I. Személyi adatok:
1. az Eütv. 33/A. § (3) bekezdésében írt személyes adatok
2. levelezési cím
3. telefonszám
4. e-mail cím
A 2–4.  pontokba foglalt adattartalom megadása nem kötelező, feltüntetése kizárólag a  nyilvántartásba vételt 
kérelmező személy erre irányuló kérelme és önkéntes adatszolgáltatása esetén lehetséges, amellyel a  kérelmező 
egyidejűleg hozzájárulását adja ezen adatoknak az Eütv. 33/A. § (3) bekezdés szerinti kezeléséhez.

 II. A szakképesítéssel kapcsolatos adatok:
1. a szakképesítés megnevezése
2. az oklevél, bizonyítvány száma
3. a kiállítás helye és időpontja
4. a kiállító intézmény megnevezése
5. a jogvédelmi tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány megnevezése, száma, kelte

 III. A szakmai gyakorlatról szóló adatok
1. munkahely/munkáltató megnevezése, címe
2. munkakör megnevezése
3. jogviszony jellege
4. jogviszony kezdete
5. jogviszony vége

 IV. Egyéb
1. ügyvéd esetén a tevékenység szüneteltetésére vonatkozó bejegyzés

 V. A továbbképzési kötelezettséggel kapcsolatos adatok
Naptári év és az adott évben teljesített továbbképzési órák száma

 VI. A nyilvántartási igazolványról szóló adatok
1. Az igazolvány száma
2. Érvényességgel/érvénytelenséggel/érvénytelenítéssel kapcsolatos bejegyzés, érvénytelenség esetén 

a közzétételt tartalmazó közlöny száma
3. Elvesztett, megrongálódott, megsemmisült igazolvány pótlására vonatkozó bejegyzés

 VII. A nyilvántartás megszűnésére, megszüntetésére vonatkozó adatok
1. A megszűnés/megszüntetés időpontja
2. A megszűnés/megszüntetés jogalapja
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A Kormány 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 1. alcím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) és d) pontjában,
a 2. alcím, továbbá a 3. és a 15. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.  törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 
7. alpontjában,
a 3.  § tekintetében a  Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003.  évi 
CXXVIII. törvény 18. § (6) bekezdés d) pontjában,
a 4. és 5. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 1. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 7–9. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § a) pontjában,
a 10. alcím tekintetében az  autópályák és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013.  évi 
LXVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41/A. § c) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi 
LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,
a 14. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény 112.  § 
(1) bekezdés a) pontjában,
a 16. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 1. pont 
1.1. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakmai irányításért felelős miniszter, valamint a felügyeleti szerv kijelölése

1. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatal e  rendelet szerinti feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben 
az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 9.  § f )–i)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi 
és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a  közlekedésért felelős miniszter 
(a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

 (2) Ha a  törvény nem teszi lehetővé a  fellebbezést a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatalának döntésével vagy mulasztásával szemben, felügyeleti szervként a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
jár el.

2. Az útügyi közlekedési hatóságok kijelölése

2. § (1) A Kormány útügyi közlekedési hatóságként
a) a  (2)  bekezdés szerinti ügyekben első fokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát, 

másodfokon – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a minisztert,
b) a  (3)  bekezdés szerinti ügyekben első fokon a  megyeszékhely szerinti járási hivatalt, Pest megyében a  Pest 

Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala 
III. Kerületi Hivatalát – összeférhetetlenség esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal által kérelemre kijelölt 
járási (fővárosi kerületi) hivatalt –, másodfokon – ha a  fellebbezést törvény lehetővé teszi – a  fővárosi és 
megyei kormányhivatalt,

c) a  (4)  bekezdés szerinti ügyekben első fokon a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatalát, másodfokon – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a fővárosi és megyei kormányhivatalt,

d) az  (5)  bekezdés szerinti ügyekben első fokon a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 
hivatalát, másodfokon – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a fővárosi és megyei kormányhivatalt,



78694 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 

e) a  (6)  bekezdés szerinti ügyekben első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalát 
–  összeférhetetlenség esetén a  fővárosi és megyei kormányhivatal által kérelemre kijelölt járási (fővárosi 
kerületi) hivatalát –, másodfokon – ha a  fellebbezést törvény lehetővé teszi – Budapest Főváros 
Kormányhivatalát

jelöli ki.
 (2) Útügyi közlekedési hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el:

 1. az országos közúthálózatba tartozó autópályák, autóutak és gyorsutak (a továbbiakban együtt: gyorsforgalmi 
út), továbbá a  közúti határátkelőhelyek közlekedési építményei és műtárgyai, továbbá útépítési 
engedélyezési eljáráshoz nem köthető, önálló beruházásként megvalósuló 30 m szabadnyílást meghaladó 
műtárgyai, továbbá alagútjai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának 
és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezésével kapcsolatos, valamint ezek tekintetében a  közúti 
közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Kkt.) 29/A.  §-ában, 32.  § (3)  bekezdésében, 34.  § 
(2) bekezdésében és 36. § (2) bekezdésében meghatározott ügyek, továbbá az országos és helyi közutak és 
a közforgalom elől el nem zárt magánutak engedélyezése során ezen utak 30 m-nél nagyobb szabadnyílású 
műtárgyai, valamint alagútjai műszaki engedélyezése,

 2. a  transzeurópai közúthálózat részét képező, 500 méter hosszt meghaladó alagutakkal kapcsolatos 
közlekedési hatósági hatáskörök gyakorlása,

 3. a  gyorsforgalmi úti beruházáshoz kapcsolódó szintbeli csomópont kialakításával kapcsolatban az  1.  pont 
szerinti hatáskör gyakorlása, ha az alsóbbrendű út egyéb szakasza nem érintett,

 4. a közúti biztonsági auditori képzés és továbbképzés bejelentése, a képzési tevékenység folytatására jogosult 
szervezetek nyilvántartásának vezetése, a  közúti biztonsági auditori képzési tanterv jóváhagyása, a  képzési 
tevékenység folytatására jogosult szervezetek ellenőrzése,

 5. az  országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi utak és a  közúti határátkelőhelyek hídjai, valamint 
a harminc méter szabadnyílást meghaladó hidak kiviteli tervének jóváhagyása,

 6. a  forgalmazási követelmények szabályozása tekintetében – az  építési termékek kivételével – a  miniszter 
szabályozási feladatkörébe tartozó közúti termékek megfelelőségértékelését végző megfelelőségértékelő 
szervezetek kijelölése, ellenőrzése, valamint a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló 2009.  évi LXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás 
felügyelete,

 7. a  2015.  évi LXXXIX.  törvénnyel kihirdetett, Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai 
Megállapodás „A” Melléklet 1. rész 1.9.5 pontjában és „B” Melléklet 8. rész 8.6 fejezetében az  alagutakkal 
kapcsolatos közlekedési hatósági hatáskörök gyakorlása,

 8. az  országos közúthálózatba tartozó gyorsforgalmi úton a  levegőterhelés mérséklése érdekében szükséges 
forgalomkorlátozó intézkedések elrendelése,

 9. az  engedélyezési hatáskörébe tartozó utak tekintetében elektronikus közúti ellenőrző rendszer, illetve 
ellenőrző berendezés elhelyezéséhez szükséges hozzájárulási hatáskör gyakorlása,

10. vasúti átjáró – az  ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével – létesítésének, áthelyezésének és 
megszüntetésének, valamint a létesítés és az áthelyezés során a vasúti átjáró biztosítási módjának és forgalmi 
rendjének engedélyezése,

11. a  vasúti átjárók, a  vasúti gyalogos átkelőhelyek forgalmi rendjére és a  kijelölt gyalogos átkelőhelyek 
létesítésére vonatkozó, a közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által vezetett 
nyilvántartások alapján országos összesítő nyilvántartás vezetése,

12. a  gyorsforgalmi utakat és közúti határátkelőhelyeket érintően – ha az  út kezelője forgalomszabályozási 
intézkedésével vagy annak megtagadásával mások érdekeit sérti, vagy az  út kezelőjének előírásai 
betartására, jelek, jelzések vagy berendezések eltávolítására vonatkozó felszólításának nem tesznek eleget – 
az érdekeltek kérelmére indított eljárás,

13. a gyorsforgalmi utak, valamint a közúti határátkelőhelyek útjai tekintetében az országos közút helyi közúttá 
vagy magánúttá, a  helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, a  magánút helyi közúttá vagy országos 
közúttá nyilvánításával kapcsolatos ügyek,

14. a  településfejlesztési koncepció, az  integrált településfejlesztési stratégia és a  településrendezési eszközök 
a gyorsforgalmi úttal, a közúti határátkelőhellyel érintett település esetében történő egyeztetési eljárásai

során.
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 (3) Útügyi közlekedési hatóságként a  megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében az  Érdi Járási Hivatal, 
Budapest fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el
 1. a  (2)  bekezdés 1–3.  pontjában, valamint az  (5)–(6)  bekezdésben meghatározottak kivételével az  út és 

műtárgyai, továbbá az  út építésével, korszerűsítésével összefüggő járda, valamint önálló beruházásában 
megvalósuló 30 m szabadnyílást meg nem haladó gyalogos felüljárók és hidak építésének, korszerűsítésének, 
forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezésével 
összefüggő ügyek,

 2. az  engedélyezési hatáskörébe tartozó utak 30 m szabadnyílást meg nem haladó hídjai kiviteli tervének 
jóváhagyása,

 3. a gyorsforgalmi utak, valamint a közúti határátkelőhelyek útjainak kivételével az országos közút helyi közúttá 
vagy magánúttá, a  helyi közút országos közúttá vagy magánúttá, a  magánút helyi közúttá vagy országos 
közúttá nyilvánításával kapcsolatos ügyek,

 4. az  engedélyezési hatáskörébe tartozó utak területének nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos 
közlekedési hatósági ügyek,

 5. a Kkt. 42/A. § (2) bekezdése alapján a kérelmező által – a közútkezelő hozzájárulásának megtagadása, vagy 
a kezelő által előírt feltételek sérelmezése miatt – kezdeményezett eljárás,

 6. a Kkt. 42/A. § (3) bekezdése alapján – a közút kezelőjének kérelmére – az eredeti állapot helyreállítására, vagy 
a közút állagának és a forgalom biztonságának védelme érdekében szükséges munkák elvégzésére irányuló 
eljárás,

 7. a Kkt. 39. § (2) és (3) bekezdése szerinti, útcsatlakozással kapcsolatos közlekedési hatósági eljárások,
 8. a  közút kezelőjének kérelmére a  közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába vagy más 

vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetése miatt indult eljárás,
 9. a közútkezelői felszólítás eredménytelensége esetén, az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény, 

útcsatlakozás felújítására, korszerűsítésére, megszüntetésére kötelezés,
10. az  engedélyezési hatáskörébe tartozó utak tekintetében a  közút nem közlekedési célú, vagy rendkívüli 

igénybevétele miatti, a  helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belüli süllyedés, vagy más hiba 
kijavításának elrendelése,

11. a  közútkezelői felszólítás eredménytelensége esetén a  közút állagát, a  közúti forgalom biztonságát, 
zavartalanságát sértők vagy veszélyeztetők Kkt. 7. § (2) bekezdése szerinti kötelezése,

12. a  vasúti gyalogos-átkelőhely létesítésének, áthelyezésének, forgalomba helyezésének, megszüntetésének 
engedélyezése,

13. az ideiglenes vasúti átjáró létesítésének, megszüntetésének, forgalomba helyezésének engedélyezése,
14. a vasúti átjáró és a vasúti gyalogos-átkelőhely ideiglenes szüneteltetésének elrendelése,
15. a  (2)  bekezdés 10.  pontjában foglaltak kivételével a  vasúti átjáró és a  vasúti gyalogos-átkelőhely forgalmi 

rendjének és biztonsági előírásainak meghatározása, továbbá a vasúti átjáró forgalomba helyezése,
16. az engedélyezési hatáskörébe tartozó országos közutat érintően a közút kezelője által az előírásoknak nem 

megfelelő jelek, jelzések vagy berendezések eltávolítására vonatkozó felszólításának eredménytelensége 
miatt kezdeményezett eljárások,

17. a  vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés üzemzavara esetén – jelzőőrállítás helyett – a  vasúti pályát 
keresztező út lezárásának engedélyezése,

18. a közúti gyalogos-átkelőhely kijelölésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezése,
19. a  védett természeti területen lévő közúton a  természetvédelmi hatóság kezdeményezésére a  közlekedés 

(tartózkodás) korlátozása vagy megtiltása,
20. a  (2)  bekezdés 8.  pontjában foglaltak kivételével a  környezetterhelés mérséklése érdekében 

forgalomszervezési korlátozó vagy egyéb műszaki intézkedések elrendelése,
21. a  közút kezelőjének kezdeményezésére elrendelt vasúti átjáró ideiglenes szüneteltetésével kapcsolatban 

a közút kezelője számára a munkák elvégzésének engedélyezése,
22. az  engedélyezési hatáskörébe tartozó közutak és a  közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelői által 

kialakított forgalmi rend figyelemmel kísérése, a  forgalom biztonsága vagy zavartalansága érdekében 
a forgalomszabályozás módosításának kezdeményezése, a közút kezelőjének a közlekedés biztonságát sértő 
vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében a forgalmi rend felülvizsgálatára való kötelezése,

23. az  országos közúton a  (2)  bekezdés 12.  pontjában foglaltak kivételével, ha a  közút kezelője 
a  forgalomszabályozási intézkedésével vagy annak megtagadásával mások érdekeit sérti, vagy a  közút 
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kezelőjének előírásai betartására, jelek, jelzések vagy berendezések eltávolítására vonatkozó felszólításának 
nem tesznek eleget az érdekeltek kérelmére indított eljárás,

24. a közforgalom elől elzárt magánút közforgalom számára történő megnyitásának, vagy a közforgalom elől el 
nem zárt magánút közforgalom előli elzárásának engedélyezésére irányuló eljárás,

25. a  vasúti átjárókról, a  vasúti gyalogos-átkelőhelyekről, továbbá a  kijelölt közúti gyalogos-átkelőhelyekről 
nyilvántartás vezetése,

26. a  saját célú vasúti pályahálózat részét képező vasúti pályán, összekötő vasúti pályán, csatlakozó vasúti 
pályán és keskeny nyomtávú vasúti pályán lévő kereszteződés esetében a  terelősziget létesítésének 
szükségességének megállapítása,

27. a tíz percet meghaladó ideig zárva tartható, az időszakosan üzemelő teljes sorompóval biztosított, valamint 
a felhívásos sorompóval biztosított vasúti átjárók meghatározása,

28. az  engedélyezési hatáskörébe tartozó utak tekintetében elektronikus közúti ellenőrző rendszer, illetve 
ellenőrző berendezés elhelyezéséhez szükséges hozzájárulás kiadása

során.
 (4) Útügyi közlekedési hatóságként első fokon a megyei kormányhivatal járási hivatala, Budapest fővárosban Budapest 

Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala, másodfokon a fővárosi és megyei kormányhivatal jár el:
1. az elhelyezési tilalom alá eső jel, jelzés, reklámtábla, reklámhordozó, reklámcélú berendezés vagy egyéb tárgy 

eltávolításával kapcsolatos ügyek,
2. a közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében az útkereszteződés beláthatóságát 

akadályozó fa, vagy egyéb növényzet eltávolításának elrendelése,
3. a vasúti átjáró rálátási háromszögének területén lévő fa, vagy egyéb növényzet kivágásának elrendelése,
4. a  közlekedés biztonsága, az  út állagának védelme érdekében az  út melletti ingatlan tulajdonosának 

kötelezése
során.

 (5) Útügyi közlekedési hatóságként első fokon a  megyei kormányhivatal járási hivatala, másodfokon a  megyei 
kormányhivatal jár el a  járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 
helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése, valamint ezek nem 
közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a  gyalog- és kerékpárutakat, valamint a  közút 
építésével összefüggő járdaépítést) során.

 (6) Útügyi közlekedési hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el:
1. a  fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba 

helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése és
2. a  fővárosban a  járdák, a  gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba 

helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése, valamint ezek nem 
közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a  gyalog- és kerékpárutakat, valamint 
a közút építésével összefüggő járdaépítést)

során.

3. §  A gyorsforgalmi út építése során a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti 
előzetes vizsgálati és környezeti hatásvizsgálati eljárásokban a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának 
közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény
a) 9. § (2) bekezdése szerint szükséges vélemény elkészítése során Budapest Főváros Kormányhivatala,
b) 17.  § (4)  bekezdése szerinti hatáskör gyakorlása során első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala, 

másodfokon – ha törvény a fellebbezést lehetővé teszi – a miniszter
jár el.

3. A közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben eljáró közlekedési hatóságok kijelölése

4. § (1) A  Kormány a  közúti gépjármű-közlekedéssel kapcsolatos ügyekben közlekedési hatóságként (a  továbbiakban: 
közúti gépjármű-közlekedési hatóság)
a) a (2) bekezdés szerinti ügyekben a minisztert,
b) a  (3)  bekezdés szerinti ügyekben első fokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát, 

másodfokon – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a minisztert,
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c) a  (4)  bekezdés szerinti ügyekben első fokon a  megyei illetékességgel eljáró járási hivatalt, Pest megyében 
az  Érdi Járási Hivatalt, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalát 
–  összeférhetetlenség esetén a  fővárosi és megyei kormányhivatal által kérelemre kijelölt járási (fővárosi 
kerületi) hivatalt –, másodfokon – ha a  fellebbezést törvény lehetővé teszi – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalt

jelöli ki.
 (2) Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a miniszter jár el:

 1. a  személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.  évi XLI.  törvény 41.  § (1)–(2)  bekezdése szerinti 
engedélyekkel, valamint a  nemzetközi közúti áruszállítási engedélyekkel, a  nemzetközi szerződések szerint 
engedélyköteles személyszállítási tevékenységet végző autóbuszok járati engedélyeivel és a  Közlekedési 
Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyekkel kapcsolatos hatáskör 
gyakorlása,

 2. a  közúti járművek – ideértve a  trolibuszt is – típusbizonyítványával, általános forgalomba helyezési, 
illetve sorozat forgalomba helyezési és sorozat átalakítási engedélyével, az  egyedi és kis sorozatú gyártás 
útján létrehozott járművek előzetes összeépítési engedélyével és a  hazai járműforgalmazók részéről 
a  megfelelőségi nyilatkozat alapján történő forgalomba helyezéssel, továbbá a  jármű megváltoztatására 
vonatkozó alkalmazási engedéllyel kapcsolatos hatáskör gyakorlása,

 3. a kísérleti jármű esetében az eltérés engedélyezésével kapcsolatos hatáskör gyakorlása,
 4. a  nem közúti mozgógépekbe építendő belsőégésű motorok típusjóváhagyásával kapcsolatos feladatok 

ellátása,
 5. a  közúti járműalkatrészek, járműtartozékok és járműtulajdonságok jóváhagyásának kiadásával, egyes 

pótalkatrészek és tartozékok minősítő jel használatának engedélyezésével, valamint az alkalmazási engedély 
kiadásával kapcsolatos hatáskör gyakorlása,

 6. a Kkt. szerinti típusvizsgálati tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskör gyakorlása, a típusvizsgáló 
tanúsító szervezettel a  hatósági szerződés megkötése, valamint a  típusvizsgáló tanúsító szervezet 
tevékenységének ellenőrzése, és azok tekintetében a  Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyelete, közúti 
járművek típusjóváhagyásával kapcsolatos jogszabályok megsértőivel szemben bírság kiszabása,

 7. a  típusvizsgáló tanúsító szervezetnek, valamint az  autóbusz-fenntartónak az  emelt sebességhatárú 
autóbuszok vizsgálatára vonatkozó feljogosítása, és az ehhez kapcsolódó nyilvántartás és műszaki adatbázis 
kezelése,

 8. a  könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált 
megközelítés keretében az  új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról 
szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a  429/2012/EU bizottsági 
végrehajtási rendelettel módosított 1014/2010/EU bizottsági rendeletben, a  253/2014/EU európai 
parlamenti és a  tanácsi rendelettel módosított, az  új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási 
követelményeknek a  könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós 
integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló 510/2011/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben, valamint a  293/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott, 
az  új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztási és -kibocsátási adatainak nyilvántartása és közzététele, 
a  CO2-kibocsátás nyomon követési adatainak összegyűjtése és az  Európai Bizottság (a  továbbiakban: 
Bizottság) részére történő továbbítása, továbbá az  üzemanyag-töltőállomásokra vonatkozóan a  bejelentett 
adatok gyűjtése és a tagállami bejelentési feladatok ellátása,

 9. a  veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadók képzésének és továbbképzésének engedélyezésével és 
vizsgáztatásával, valamint a  veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó névjegyzékének vezetésével, 
kijelölésének bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok ellátása,

10. a közúti járművezetők képzésének és utánképzésének engedélyezésével, a közúti közlekedési szakemberek 
képzésének és továbbképzésének engedélyezésével és vizsgáztatásával, a  vizsgakötelezettség alóli 
mentesítésével, ezen engedélyek felfüggesztésével és visszavonásával, a  szakoktatói és az  iskolavezetői 
tevékenység engedélyezésével, az  engedély felfüggesztésével és visszavonásával, a  vizsgabiztosi 
tevékenységet végzők nyilvántartásba vételével, nyilvántartásból törlésével, ezen tevékenységek 
szakfelügyeletével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, ideértve a közúti járművezetők és a közúti közlekedési 
szakemberek képzésének, továbbképzésének, utánképzésének, vizsgáztatásának, valamint a  vizsgabiztosi, 
a  szakoktatói és az  iskolavezetői tevékenység szakfelügyeletét és a  szakfelügyelethez kapcsolódó 
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bírságolását; továbbá a vizsgabiztosi, a szakoktatói és az iskolavezetői névjegyzék vezetése, az engedélyezett 
képző szervek nyilvántartása,

11. Magyarország tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben 
használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti 
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott feladatok tekintetében
a) a menetíró készülék beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberek szaktanfolyami képzésének 

és továbbképzésének engedélyezésével, valamint vizsgáztatásával,
b) a menetíró készülékkel foglalkozó fórum munkájában hazánkat képviselő személy kijelölésével,
c) a menetíró vezérképviseletek elismerésével,
d) a  tachográf beépítését, javítását, vizsgálatát és illesztését végző szervezetekre és járműgyártókra 

vonatkozó nyilvántartással, és adatkezeléssel,
e) a menetíró készülék (tachográf ), a tachográf-kártyák és az adatrögzítő lap jóváhagyásával,
f ) a tachográf-kártya kibocsátásával, gyártásával, visszavonásával, nyilvántartásával, adatkezelésével és 

nemzetközi adatcseréjével,
g) a tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását végző szakemberek engedélyezésével, nyilvántartásával 

és adatkezelésével
 kapcsolatos feladatok végrehajtása,
12. a  közúti járművezetők előzetes, időszakos és rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálata, valamint 

a  pályaalkalmassági vizsgálatok módszertanának meghatározása, továbbá a  közlekedéspszichológiai 
igazságügyi szakértői vizsgálatok,

13. az  e-learning rendszerű oktatásban alkalmazott rendszerek és az  e-learning tananyagok engedélyezése és 
tanúsítvánnyal való ellátása, továbbá a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének 
és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott, a fogyasztók védelmét 
szolgáló mutatók számításának meghatározása, a számítás és a mutatószámok közzététele,

14. a  közlekedési hatósági tevékenységhez kapcsolódó országos nyilvántartások, informatikai rendszerek 
működtetése és fejlesztése, társhatóságok részére történő elektronikus adatátadás és a nemzetközi adatcsere 
feltételeinek biztosítása,

15. Magyarország területén az EGT-n kívüli állam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott tehergépjárművel 
kabotázsként közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység engedélyezése,

16. a közúti árufuvarozás és a személyszállítási tevékenység Kormány által meghatározott célzott ellenőrzése,
17. a  kormánytisztviselői, állami szolgálati jogviszony keretében műszaki vizsgabiztosi tevékenységet végző 

személyek továbbképzésének biztosítása,
18. műszaki vizsgabiztosi névjegyzék vezetése és az ahhoz kapcsolódó hatáskörök gyakorlása,
19. a  közúti ellenőrök képzésének, továbbképzésének biztosítása, névjegyzékének vezetése, valamint a  közúti 

közlekedésről szóló törvény szerinti kezelői ellenőrök névjegyzékbe vétele és az  ahhoz kapcsolódó 
hatáskörök gyakorlása,

20. a gépjárműfenntartó szervezetek nyilvántartása,
21. a  közúti közlekedési szolgáltatási, a  saját számlás áruszállítási, valamint a  saját számlás személyszállítási 

tevékenységről szóló rendeletben meghatározott országos nyilvántartások vezetésével összefüggő hatósági 
feladatok, valamint:
a) a  közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról 

és a  96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. október 21-i 1071/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

b) a  nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 
21-i 1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben,

c) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és 
az 561/2006/EK rendelet a módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben,

d) az  autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az  1073/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és 
a  2121/98/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU 
bizottsági rendeletben,
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e) a közúti fuvarozó vállalkozásokról vezetett országos elektronikus nyilvántartások összekapcsolására 
vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2010. december 16-i 1213/2010/EU bizottsági 
rendeletben, valamint

f ) a  közúti fuvarozási vállalkozások nemzeti elektronikus nyilvántartásában rögzítendő adatokra 
vonatkozó minimális követelményekről szóló, 2009. december 17-i 2009/992/EU bizottsági 
határozatban meghatározott országos nyilvántartások vezetésével összefüggő feladatok ellátása

során.
 (3) Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala jár el:

 1. a  gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó 
szállítóeszközök időszakos ATP alkalmassági szemléjének elvégzése, az  azonosító jelzés hitelesítése, annak 
használatának szabályozása, az  alkalmassági bizonyítványának kiadása és a  külföldi vizsgálati eredmények 
honosítása,

 2. a  közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezésével 
kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

 3. a  rugózatlan kerékfelfüggesztés, nem fúvott gumiabroncs, valamint az  50 km/h sebességnél gyorsabban 
haladni nem képes gépjárműben csak külső erővel működő kormányberendezés esetében az  eltérés 
engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

 4. a  pótkocsi vontatószerkezet általi kormányozhatósága esetében az  eltérés engedélyezésével kapcsolatos 
hatáskörök gyakorlása,

 5. a  közúti jármű sorozatszerű átalakítását végző gépjárműfenntartó szervezet feljogosítása az  átalakítással 
érintett szerkezeti elemek átvizsgálására,

 6. a  túlméretes és a  megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek forgalomba 
helyezésének, valamint tehergépkocsival második pótkocsi vontatásának engedélyezésével kapcsolatos 
hatáskör gyakorlása,

 7. a  nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló rendelet szerint a  korlátozás alóli felmentésre 
vonatkozó engedélykérelmekkel kapcsolatos feladatok ellátása,

 8. a  muzeális jellegű járművek karbantartásához az  előírt követelményeket nem teljesítő festék- és fényező 
termékek forgalomba hozatalának engedélyezésével kapcsolatos hatáskör gyakorlása

során.
 (4) Közúti gépjármű-közlekedési hatóságként a megyei illetékességgel eljáró járási hivatal, Pest megyében az Érdi Járási 

Hivatal, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala jár el:
 1. a  Kkt. szerinti vizsgáló állomási tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskör gyakorlása, a  vizsgáló 

állomással a  hatósági szerződés megkötése, valamint a  vizsgáló állomások és a  műszaki vizsgabiztosok 
tevékenységének ellenőrzése, az  ellenőrzés alapján a  jogkövetkezmények alkalmazása, továbbá a  hatóság 
által üzemeltetett, valamint az  illetékességi területén hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomáson 
– a  jármű tulajdonosára egyébként irányadó illetékességi szabálytól függetlenül – a  közlekedési hatóság 
telephelyén végzett egyedi forgalomba helyezés engedélyezése, jármű-honosítási eljárás, valamint a bármely 
telephelyen végzett forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat végzése, a  vizsgáló állomás és 
a járműfenntartó szervezetek tekintetében a Szolgtv. szerinti szolgáltatás felügyelete,

 2. járműbontókkal történő közreműködői megállapodások megkötése, a  járműbontók tevékenységének 
ellenőrzése, bontási engedély kiadása, tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása, 
az ellenőrzés alapján a jogkövetkezmények alkalmazása,

 3. a  Kkt. 20.  § (1)  bekezdésében meghatározott szabályszegések felderítésére irányuló, – a  Kkt. 20.  § 
(11)  bekezdésében a  közlekedési hatóság hatáskörébe utalt – közúti és telephelyi ellenőrzések, valamint 
az azokhoz kapcsolódó bírságolásra irányuló eljárások lefolytatása,

 4. a  közúti járművek – ideértve a  trolibuszt is – közlekedésbiztonsági ellenőrzése, a  közúti járművek 
összeépítésének, egyedi átalakításának, valamint a forgalomba helyezésének engedélyezése,

 5. a  közúti járművezetők elméleti és gyakorlati vizsgájának megszervezése és vizsgáztatása, 
a  vizsgakötelezettség alóli mentesítése, vizsgaútvonalak kiválasztása a  vizsga során, közúti járművezetői 
vizsgák érvénytelenítése, a közlekedésigazgatási hatóságok megkeresésére a vezetési jogosultság igazolása 
céljából a  korábban tett közúti járművezetői vizsgákról hatósági bizonyítvány kiállítása, utánképzési 
feltárások elvégzését követően utánképzési programok kijelölése, továbbá a  képzés, utánképzés, 
a szakoktatók és iskolavezetők tevékenységének ellenőrzése, ellenőrzést követően a jogszabályban nevesített 
jogkövetkezmények alkalmazása,



78700 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 

 6. a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről 
szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hitelesítési eljárás 
lefolytatása és a  gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében 
történő címkézéséről szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
4–6. cikkében foglalt rendelkezések betartásának ellenőrzése,

 7. a  (10)  bekezdés szerinti szervezetek által felvett, jogsértést megállapító ellenőrzési jegyzőkönyv alapján 
kezdeményezett eljárás lefolytatása,

 8. a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás, valamint a kapcsolódó önálló 
diszpécserszolgálati tevékenység engedélyezése és ellenőrzése,

 9. a  mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 
167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben továbbá a  két- vagy háromkerekű járművek, 
valamint a  négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 
168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott piacfelügyeleti ellenőrzés végzése és 
ezzel összefüggésben a bírságolási eljárás lefolytatása,

10. Magyarország tekintetében a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben 
használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti 
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben a tagállam hatósága számára meghatározott feladatok tekintetében
a) a digitális tachográf-kártyák kiadásával, cseréjével és pótlásával, valamint
b) a  tachográf beépítését, vizsgálatát, javítását és illesztését, üzembe helyezését és aktiválását végző 

szervezetek engedélyezésével és ellenőrzésével
 kapcsolatos feladatok végrehajtása,
11. a  (2)  bekezdés 11.  pontja szerinti feladatokon kívül Magyarország tekintetében a  közúti szállításra 

vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 2135/98/EK tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 
561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a közúti közlekedésben használt menetíró 
készülékekről, a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról 
szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i  
165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben az  ellenőrzéshez szükséges tachográf-kártyákkal 
(a  gépjárművezetői kártya, az  ellenőri kártya, a  műhelykártya és az  üzemben tartói kártya) kapcsolatos 
feladatok ellátása,

12. tehergépjárművel végzett saját számlás közúti áruszállítási igazolvánnyal kapcsolatos engedélyezési 
feladatok ellátása,

13. autóbusszal végzett saját számlás személyszállítási igazolvánnyal kapcsolatos engedélyezési feladatok 
ellátása,

14. a veszélyes anyagot szállító járművekre előírt „Jóváhagyási igazolás” kiadása,
15. a gépjárműadó-kedvezmény igénybevételéhez a gépjármű minősítésének műbizonylattal való igazolása,
16. a gépjárműfenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeinek ellenőrzése, tevékenység megtiltása,
17. a gépjárműfenntartó szervezetek bejelentésének nyilvántartásba vétele,
18. közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészek és tartozékok 

ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása,
19. a  mozgáskorlátozott személyek közúti közlekedésével kapcsolatos hatósági feladatok ellátása, 

különösen a  jármű mozgáskorlátozott személy testi adottságaihoz alakításához eltérés engedélyezése, 
a  mozgáskorlátozott közúti járművezetők egészségügyi alkalmasságát elbíráló bizottságban való műszaki 
szakértői közreműködés,

20. tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási engedéllyel és engedélykivonattal kapcsolatos 
engedélyezési feladatok ellátása,

21. autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási tevékenységi engedéllyel és engedélykivonattal 
kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátása,

22. az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013.  évi 
LXVII. törvény szerinti útdíj-ellenőrzési feladatok ellátása,

23. a Kkt. 33/A. §-ában előírt úthasználati díj megfizetésének ellenőrzése,
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24. a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény 33/A.  § (1)  bekezdése szerinti 
engedélyező hatóságként a  közúti járművek előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek 
engedélyezése

során.
 (5) A  miniszter gondoskodik az  utánképzés foglalkozásvezetők képzésének évente egy alkalommal történő 

megszervezéséről, a  képzés rendszerének – különös tekintettel a  tantervekre, tantárgyakra, tantervi óraszámra, 
az  elméleti és gyakorlati vizsgakövetelményekre, vizsgafeladatokra és vizsgahelyszínekre – kialakításáról és 
nyilvántartást vezet az utánképzés foglalkozásvezetőkről.

 (6) A  (2)  bekezdés 16.  pontja alapján a  közúti árufuvarozás és a  személyszállítási tevékenység Kormány által 
meghatározott célzott ellenőrzése során a  (2)  bekezdésben kijelölt közúti gépjármű-közlekedési hatóság 
a  jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatai ellátása során kormánytisztviselőként középfokú iskolai 
végzettségű személyt is alkalmazhat.

 (7) A  (2)  bekezdésben kijelölt közúti gépjármű-közlekedési hatóság a  (2)  bekezdés 16.  pontjában meghatározott 
feladatával összefüggésben jogosult a  Kkt. 20.  § (1)  bekezdésében és 33/A.  § (1)  bekezdésében foglaltak 
– közlekedési hatósági hatáskörbe utalt – ellenőrzésére, továbbá közúti és telephelyi ellenőrzést végezni országos 
illetékességgel, az  ellenőrzés eredményeként jogosult a  jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket 
alkalmazni.

 (8) A  (2)  bekezdés 16.  pontjában meghatározott feladattal összefüggésben a  másodfokú hatósági jogkört – ha 
a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a miniszter gyakorolja.

 (9) Közlekedési hatóságként első fokon Budapest Főváros Kormányhivatala jár el a  mezőgazdasági és erdészeti 
járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben továbbá a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról 
és piacfelügyeletéről szóló 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott
a) éves piacfelügyeleti ellenőrzési terv összeállítása, valamint
b) a  piacfelügyeleti ellenőrzésben közreműködő műszaki szolgálatok tevékenységével összefüggő pályázatok 

kiírása, a  műszaki szolgálatok kijelölése, azok tevékenységének irányítása, ellenőrzése és a  Bizottság ezen 
szolgálatok tevékenységéről történő tájékoztatása

során.
 (10) A Kormány a (4) bekezdésben kijelölt hatóságon kívül

a) a  díjköteles országos közutak díjfizetés ellenében történő használatának ellenőrzésére a  Kkt. 20.  § 
(11) bekezdés g) pontjában kijelölt gazdasági társaságot,

b) a  közúti járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartásának ellenőrzésére a  Magyar Közút Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot,

c) a meghatározott engedélyhez és meghatározott okmány meglétéhez kötött nemzetközi közúti közlekedési 
szolgáltatás ellenőrzésére a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot

jelöli ki.
 (11) A  központi közlekedési közigazgatási bírságnyilvántartás üzemeltetésével, működtetésével, fejlesztésével 

kapcsolatos feladatokat, valamint a központi közlekedési közigazgatási bírságnyilvántartás vezetésével kapcsolatos 
feladatokat a miniszter látja el a bírságolásra hatáskörrel rendelkező szervek adatszolgáltatása alapján.

 (12) A  (3) és (4)  bekezdésben meghatározott közlekedési hatóság az  általa folytatott eljárásokkal kapcsolatban 
a  (2)  bekezdésben meghatározott hatóság országos nyilvántartásához vagy szakmai irányítási feladataihoz 
szükséges adatszolgáltatásra köteles.

5. §  A közlekedési hatóságok szakmai irányítása keretében a miniszter:
a) az  egységes jogalkalmazás érdekében – a  jogszabályok és szabványok keretei között, ügyfelekre nem 

kiterjedő hatállyal – meghatározza a  közúti gépjármű-közlekedési hatósági eljárásban alkalmazott 
vizsgálatok és ellenőrzések követelményeit és módszereit, ideértve különösen az  egyes vizsgálóműszerek 
megfelelőségét, alkalmazhatóságát,

b) a  közlekedési ágazat hatósági jellegű szakképzései tekintetében – jogszabályban meghatározott 
szakmai képzések és szakképesítések követelményrendszere alapján – meghatározza a  szaktanfolyamok, 
továbbképzések tantárgyait, tanterveit, vizsgakövetelményeit, kinevezi a  vizsgabiztosokat, lebonyolítja 
a vizsgáztatást, felügyeli és ellenőrzi a tanfolyami képzést,
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c) a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésére, továbbképzésére, utánképzésére 
és vizsgáztatására vonatkozó jogszabályokban meghatározott képzési, továbbképzési, utánképzési, 
vizsgáztatási, képesítési követelményrendszer figyelembevételével meghatározza
ca) a tanterveket, a tantárgyakat, tantervi óraszámokat,
cb) az  elméleti és gyakorlati vizsgakövetelményeket, vizsgafeladatokat, vizsgahelyszíneket és 

vizsgaútvonalakat,
cc) alkalmazható tansegédleteket,
cd) a képzések, továbbképzések, vizsgák lebonyolításának, ellenőrzésének, szakfelügyeletének rendjét, 

ügyvitelét és módszereit,
ce) az  e-learning rendszerű oktatásban alkalmazható zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment 

rendszerek minősítésének és tanúsításának módját a  Közlekedési Szakértői Testület szakmai 
állásfoglalására figyelemmel,

cf ) az  e-learning tananyagok minősítésének és tanúsításának módját a  Közlekedési Szakértői Testület 
szakmai állásfoglalására figyelemmel,

cg) az  e-learning rendszerű oktatásban való részvétel dokumentálásának módját, különös tekintettel 
az adatrögzítésre, az archiválásra és az adattartalomra,

ch) a  képzés, továbbképzés, vizsgáztatás tárgyi feltételeinek alkalmazására vonatkozó technológiai és 
műszaki követelményeket,

ci) az  egyes tantárgyak hallgatása, vagy vizsgatárgyak teljesítése alóli mentesítések alapjául szolgáló 
képesítések, végzettségek körét,

cj) az  elméleti és gyakorlati vizsgáztatás ellenőrzéséhez szükséges adatok körét és tartalmát, ezek 
közlekedési hatóság részére történő továbbításának rendjét,

d) működteti a Közlekedési Szakértői Testületet.

4. A vasúti közlekedési hatóság kijelölése

6. § (1) Vasúti közlekedési hatóságként a Kormány a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a minisztert jelöli ki.
 (2) A  vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő vasúti munkavállalók vizsgáztatását, valamint 

ezek oktatóinak vizsgáztatását végző vizsgabiztosokat a miniszter nevezi ki.
 (3) A  vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő vasúti munkavállalók elsőfokú időszakos, soron 

kívüli és záró, valamint az előzetes egészségi alkalmassági vizsgálata tekintetében a Kormány elsőfokú hatóságként 
a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot másodfokú hatóságként – ha 
a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a minisztert jelöli ki.

 (4) A  mozdonyvezetői munkakörre vonatkozó egészségi alkalmasság előzetes megállapítása tekintetében 
a  Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság a  vasútbiztonsági hatóság 
részére tanúsító szervként jár el.

 (5) A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök a vasúti 
pályahálózattal érintett település esetében történő egyeztetési eljárásai során a vasúti közlekedési hatóság jár el.

5. A vasúti igazgatási szerv kijelölése

7. § (1) A Kormány vasúti igazgatási szervként a miniszter által vezetett minisztérium szervezeti egységét jelöli ki.
 (2) A  vasúti igazgatási szerv döntését és végzését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem 

lehet.
 (3) A vasúti igazgatási szerv e jogkörben való eljárása során nem utasítható.
 (4) A  vasúti igazgatási szerv független a  vasúti társaságoktól, a  Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezettől és 

a közszolgáltatási szerződések odaítélésében résztvevő illetékes hatóságtól.

6. A hajózási hatóságok kijelölése

8. § (1) Hajózási hatóságként a Kormány
a) a (2) és (3) bekezdés szerinti ügyekben a minisztert,
b) a  (4)  bekezdés szerinti ügyekben országos illetékességgel első fokon Budapest Főváros Kormányhivatalát, 

másodfokon – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a minisztert,
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c) a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII.  törvény (a  továbbiakban: Vkt.) 4. § (4) bekezdésében foglalt feladat 
tekintetében Magyarország konzuli tisztviselőjét

jelöli ki.
 (2) Hajózási hatóságként a miniszter jár el:

 1. az  úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó, valamint a  kedvtelési céllal közlekedő 
úszólétesítmény vezetőjének vizsgáztatásával,

 2. a hajózási üzemeltetési vezetői és hajózásbiztonsági ellenőri képesítéssel,
 3. a révkalauzok és hajózási szakértők nyilvántartásának vezetésével,
 4. a vizsgabiztosok névjegyzékének vezetésével,
 5. a  hajózási képesítések megszerzésére felkészítő képzések jóváhagyásával, és ellenőrzésével, továbbá 

a hajózási képesítések okmányainak kiállításával és közhiteles nyilvántartásával,
 6. a hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezésével,
 7. a  tengerész munkaközvetítők, a  tengerész kölcsönbeadók nyilvántartásával és tevékenységének 

ellenőrzésével, valamint a tevékenységét érintő panaszokkal,
 8. a víziutak nyilvántartásával,
 9. a  hajóút kijelölésével és kitűzésével való egyetértéssel, továbbá a  víziközlekedés irányítására szolgáló jelek 

ezzel összefüggő elhelyezésének elrendelésével,
10. a víziút-fenntartási terv jóváhagyásával való egyetértéssel,
11. elemi csapás vagy egyéb veszély esetén az úszólétesítmények ideiglenes igénybevételével,
12. Magyarország konzuli tisztviselőjének a  hajóokmányok érvényességének ideiglenes meghosszabbítására 

való felkérésével,
13. az  úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító elismert szervezetek elismerését 

megalapozó javaslathoz az  elismerést kérelmező szervezet auditálásával, továbbá az  elismerést elnyert 
szervezet tevékenységének ellenőrzésével, valamint az  úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, 
ellenőrző és tanúsító kijelölt szervezetek kijelölését megalapozó javaslathoz a kijelölést kérelmező szervezet 
auditálásával, továbbá a kijelölt szervezet tevékenységének ellenőrzésével,

14. a Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésével,
15. a  nemzeti víziút használatának idegen állam lobogója alatt közlekedő úszólétesítmény részére való 

engedélyezésével,
16. a  hajósoknak szóló hirdetmény kiadása a  víziút korlátozott jellemzői következtében szükséges átmeneti 

közlekedési rend, továbbá az egyes vízterületek közlekedési rendjének a Hajózási Szabályzatban nem érintett 
helyi szabályainak megállapításával,

17. az  országos közforgalmú kikötők, vagy azokhoz kapcsolódó hajózási létesítmények, valamint a  vám- és 
határkikötők létesítésével, használatbavételével, fennmaradásával, üzemben tartásával és megszüntetésével, 
üzemeltetési szabályzatának jóváhagyásával,

18. a  tengeri hajók munkavédelmi követelményeit tartalmazó szabályzat jóváhagyásával és a  tengerészeti 
munkaügyi bizonyítvány kiállításával,

19. a hatáskörébe tartozó hajózási bírság kiszabásával,
20. a  településfejlesztési koncepció, az  integrált településfejlesztési stratégia és a  településrendezési eszközök 

víziúttal érintett település esetében történő egyeztetési eljárásaival
kapcsolatos ügyekben.

 (3) A Vkt. 48/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott folyami információs szolgáltatás működtetéséhez, ellenőrzéséhez 
kapcsolódó feladatokat a miniszter látja el.

 (4) Hajózási hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala jár el
 1. az  úszólétesítménnyel folytatott hajózási tevékenység, az  úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának, 

biztonságának, élet- és munkakörülményeinek ellenőrzésével, a  hajózási tevékenységet, valamint 
az úszólétesítmények élet- és munkakörülményeit érintő panaszok kivizsgálásával,

 2. az úszólétesítmények lajstromozásával, nemzetközi jeleinek, hivatalos hajószámának kiadásával,
 3. az  úszólétesítmények, azok berendezéseinek, felszereléseinek, a  közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó 

harmonizált folyami információs szolgáltatásokban alkalmazott RIS terminál, hálózati berendezés és 
szoftveralkalmazás típusjóváhagyásával,

 4. az úszólétesítmények építési (átépítési) terveinek felülvizsgálatával és jóváhagyásával,
 5. az úszólétesítmény üzemképességének megállapításával és tanúsításával,
 6. a szállítótartályok (konténerek) műszaki felügyeletével, gyártó, javító üzemeinek jóváhagyásával,
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 7. az úszólétesítmények hajónaplójának, személyzeti jegyzékének, gép- és olajnaplójának, környezetvédelmi és 
motornaplójának, valamint felszerelési jegyzékének kiadásával és hitelesítésével,

 8. az úszólétesítmények okmányainak kiállításával és nyilvántartásával,
 9. a víziutat érintő munkavégzés engedélyezésével,
10. a víziközlekedés irányítására szolgáló jelzések engedélyezésével,
11. a kikötőn kívül rakomány átrakásának, továbbá utasok be- és kiszállásának engedélyezésével,
12. a hajózás korlátozásának és a hajóút felszabadításának elrendelésével, a hajóútban fennakadt vagy elsüllyedt 

úszólétesítménnyel összefüggő intézkedésekkel,
13. a (2) bekezdés 17. pontjában foglaltak kivételével a hajózási létesítmény létesítésével, használatba vételével, 

fennmaradásával, üzemben tartásával és megszüntetésével, üzemeltetési szabályzatainak jóváhagyásával,
14. a víziúton búvártevékenység engedélyezésével,
15. a belvízi és tengeri hajók köbözésével, köböző hatóságként (jele: BFKH-HU),
16. a veszélyes vagy szennyező árut szállító hajók jóváhagyási, illetve alkalmassági bizonyítványának kiállításával,
17. a hajózási tevékenység, a belső égésű motorral hajtott kishajók és csónakok korlátozás alá eső területen való 

üzemeltetése, a  kabotázs, a  harmadik országos és harmadik lobogós forgalom engedélyezésével, valamint 
egyedi engedély kiadásával,

18. a különleges szállítások, valamint személyszállító hajóval történő vontatás, tolás, illetve mellévett alakzatban 
való továbbítás engedélyezésével,

19. az úszólétesítmények részére kiegészítő jelzés viselésének engedélyezésével,
20. a rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásával,
21. az  úszólétesítményen hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségügyi alkalmassága soron kívüli 

vizsgálatának előírásával,
22. a vízi sportpálya kijelölésével,
23. a radioaktív anyagok szállításának engedélyezésével,
24. a  magyar lobogójú tengeri hajók tengeri kikötő szerinti állam hatósága által folytatott ellenőrzése 

adatainak (ellenőrző hatóság, ellenőrzés ideje, eredménye) nyilvántartásával, a  hajó feltartóztatása esetén 
az üzemképesség helyreállításának ellenőrzésével,

25. a  Vkt. 20.  §-a szerinti megfelelőség tanúsításával összefüggő kötelezettségek teljesítésének piacfelügyeleti 
ellenőrzésével,

26. a  hajós és tengerész szolgálati könyv kiállításával, vezetésével, hitelesítésével és nyilvántartásával, 
ellenőrzésével,

27. a tengeri kedvtelési célú kishajók jachtnaplójának és személyzeti jegyzékének kiadásával és hitelesítésével,
28. a  hajózási szolgálatot teljesítő személy egészségi alkalmasságát vizsgáló orvos nyilvántartásba vételével és 

az egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatában az orvosszakértő kijelölésével,
29. a  veszélyes vagy szennyező árukat szállító hajók ellenőrzésével, bejelentkezési, illetve tájékoztatásadási 

kötelezettségből származó adatok nyilvántartásával,
30. a veszélyes áruk belvízi szállításának ellenőrzésével,
31. a jogszabályban meghatározott gyakorlat, gyakorlati idő igazolásával és elfogadásával,
32. a  (2) bekezdés 16. pontjában nem szabályozott hajósoknak szóló hirdetmények, továbbá a  tengerészeknek 

szóló hirdetmények kiadásával,
33. a hatáskörébe tartozó hajózási bírság kiszabásával
kapcsolatos eljárásokban.

 (5) Budapest Főváros Kormányhivatala a (4) bekezdés 2–3., 8. és 15–16. pontjában foglalt feladataival összefüggésben, 
a miniszter a (3) bekezdés 18. pontja alapján az általa kiadott tengerészeti munkaügyi bizonyítványokról közhiteles 
nyilvántartást vezet.

7. A légiközlekedési hatóság kijelölése

9. § (1) A Kormány légiközlekedési hatóságként a minisztert jelöli ki.
 (2) A  Szolgtv. szerinti, a  szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a  légiközlekedési hatóság jár el a  következő 

szolgáltatási tevékenységek tekintetében:
a) a légiutas-kísérők szakirányú földi kiképzése,
b) a légijármű bérbeadása,
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c) a  polgári repülés területén közös szabályokról és az  Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, 
valamint a  91/670/EK tanácsi rendelet, az  1592/2002/EK rendelet és a  2004/36/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem 
tartozó légijármű, annak részei, berendezései és alkatrészei, valamint a légiközlekedéssel kapcsolatos eszköz 
karbantartása, javítása,

d) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 20/A. §-a szerinti szakértői tevékenység, valamint
e) a c) pont szerinti tevékenységet folytatók képzése.

 (3) A légiközlekedési hatóság hatásköre kiterjed Magyarország területén
a) a polgári légiközlekedési és légiközlekedéssel kapcsolatos tevékenységre,
b) a polgári légijárművekre,
c) az  állami repülések céljára szolgáló és a  közös felhasználású repülőterek kivételével minden repülőtérre és 

leszállóhelyre, valamint
d) a polgári célú légiközlekedés földi létesítményeire és a polgári léginavigációs földi berendezésekre.

 (4) A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:
 1. a  lajstromozásra kötelezett légijárművek lajstromozása, lajstromozási bizonyítvány kiállítása, Magyarország 

Légijármű Lajstromának (a továbbiakban: lajstrom) vezetése,
 2. az  engedélyhez kötött légiközlekedési és légiközlekedéssel összefüggő tevékenység engedélyezésével 

összefüggő eljárások lefolytatása és e tevékenységek folytatásának ellenőrzése,
 3. a  polgári repülés területén közös szabályokról és az  Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, 

valamint a  91/670/EK tanácsi rendelet, az  1592/2002/EK rendelet és a  2004/36/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem 
tartozó légijárművek típusalkalmassági vizsgálata,

 4. a  lajstromozásra kötelezett légijárművek egyedi légialkalmasságának vizsgálata és ellenőrzése, valamint 
a légialkalmassági bizonyítvány kiadása és időbeli hatályának meghosszabbítása,

 5. a  139/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó repülőterek állapotának és üzemben tartásának 
vizsgálata és ellenőrzése, valamint a repülőtér üzemben tartási engedélyének kiadása és időbeli hatályának 
meghosszabbítása, a repülőtérrendek jóváhagyása,

 6. az  EATMN rendszerhez tartozó polgári légiforgalmi földi berendezés valamint az  egyéb földi berendezések 
telepítésének, üzemben tartásának, módosításának és megszüntetésének engedélyezéséhez szükséges 
hatósági eljárás lefolytatása, valamint a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében 
történő ellátásáról szóló („léginavigációs-szolgálati rendelet”), 2004. március 10-i európai parlamenti és 
tanácsi 550/2004/EK rendelet 4. és 6. cikke alapján kiadott végrehajtási rendeleteknek megfelelően végzett 
felügyelete,

 7. a  légiközlekedési akadállyal kapcsolatos légiközlekedési hatósági eljárásnak a rendészetért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium és a  honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium illetékes 
szerveivel egyetértésben való lefolytatása,

 8. kiadja a légiközlekedési szakszemélyzet, a légiutas-kísérő, valamint a szakszolgálati engedélyhez nem kötött 
légiközlekedési vagy légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet végzők szakirányú képzéséhez szükséges 
engedélyeket, a  légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeit, a  légiutas-kísérők tanúsítványát, 
valamint a  szakszolgálati engedélyhez nem kötött légiközlekedési vagy légiközlekedéssel összefüggő 
tevékenységet végzők engedélyeit,

 9. a  légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének és a  légiutas-kísérők tanúsítványának 
kiadásához és meghosszabbításához szükséges, valamint a  szakszolgálati engedélyhez nem kötött 
légiközlekedési vagy légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet végzők repülő-egészségügyi 
alkalmasságának hatósági minősítése, a minősítést végző repülőorvosok és repülés-egészségügyi központok 
engedélyezése és hatósági felügyelete,

10. a  légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének megszerzéséhez szükséges elméleti 
vizsgáztatási tevékenység ellátása,

11. a  légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének megszerzéséhez szükséges jártassági vizsgát, 
készségellenőrzést vagy kompetencia felmérést végző vizsgáztató személyek engedélyeinek kiadása, 
a vizsgáztatási tevékenység felügyelete,

12. a légiközlekedési balesetekkel és repülőeseményekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása,
13. légialkalmassági bizonyítvány nélküli kísérleti, próba- vagy műszaki célú repülés engedélyezése,
14. a légitársaság üzletszabályzatának és módosításának jóváhagyása,
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15. a légitársaság üzletszabályzatában foglalt rendelkezések teljesítésének ellenőrzése,
16. a  repülőtéri és útvonal navigációs berendezések hatósági mérésének (kalibrálás) hatósági ellenőrzése, 

hitelesítése,
17. földi rádiótávközlő berendezés üzemben tartási engedélyének kiadása,
18. a légijárművek zajbizonyítványának kiadása, repülőterek zajgátló védőövezetének kijelölése,
19. légijárműből történő tárgy kidobásának, szórásának engedélyezése,
20. egyedi légialkalmassági engedéllyel nem rendelkező légijármű egyszeri átrepülésének engedélyezése,
21. a látványosság célját szolgáló repülések és egyéb különleges repülések engedélyezése,
22. a  légijármű üzemben tartási feltételeinek vizsgálata, ellenőrzése, valamint a  légijármű üzemben tartási 

engedély kiadása, időbeli hatályának meghosszabbítása,
23. a  polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a  2320/2002/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
300/2008/EK rendelet) 9. cikke szerinti felelős hatósági feladatok ellátása,

24. az  egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 
549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikke rendelkezésének megfelelően kijelölt nemzeti 
felügyeleti hatóságként gondoskodik az  e  cikkben meghatározott tevékenység ellátása érdekében 
hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáról, valamint a  léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási 
rendszerének létrehozásáról szóló, 2013. május 3-i 391/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
9.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott konzultáció lefolytatásáról, továbbá a  légiforgalmi irányítói 
szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek és igazgatási 
eljárásoknak a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról,  
a 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a 805/2011/EU bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló 2015. február 20-i 2015/340 bizottsági (EU) rendelet (a  továbbiakban: 2015/340 
bizottsági rendelet) 5.  cikke szerinti illetékes hatóságként gondoskodik a  2015/340 bizottsági rendeletben 
meghatározott feladatok ellátásáról,

25. a  kormányzati frekvenciagazdálkodási hatósággal együttműködve nemzeti és nemzetközi 
frekvenciaegyeztetést végez a  légiközlekedést szolgáló légiforgalmi célú földi rádióberendezések üzembe 
helyezési eljárásának keretében,

26. a  légijárművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi 
tanúsítása, valamint a  tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról 
szóló, 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 748/2012/EU bizottsági 
rendelet) I.  melléklet 21.B.25.  pont (a)  alpontjának megfelelően kijelölt illetékes hatóságként gondoskodik 
a 748/2012/EU bizottsági rendelet I. Melléklet A. szakasz F., G., H., I. és P. alrészében meghatározott feladatok 
végrehajtásáról,

27. a  légijárművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának 
biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló, 
2014. november 26-i 1321/2014/EU rendeletben írt (a továbbiakban: 1321/2014/EU rendelet) kijelölt illetékes 
hatóságként gondoskodik az e pontokban meghatározott feladatok végrehajtásáról,

28. gondoskodik – az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséggel kötött megállapodás alapján – a polgári 
repülés területén közös szabályokról és az  Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint  
a  91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a  2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 20.  cikk (2)  bekezdésében 
meghatározott feladatok végrehajtásáról,

29. jóváhagyja Magyarország területén kereskedelmi célból leszálló, illetve onnan induló, menetrend szerinti 
nemzetközi repülést végrehajtó légitársaság menetrendjét,

30. lefolytatja a  kihasználatlan légiközlekedési joggal üzemeltethető légiútvonalra szóló felhatalmazással 
kapcsolatos eljárást,

31. illetékes hatóságként gondoskodik a  légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki 
követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében történő rögzítéséről szóló 2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 
hatósági feladatok végrehajtásáról,

32. a  légitársaság üzletszabályzatának jóváhagyása és teljesítésének ellenőrzése, a  repülőterek ellenőrzése, 
a  repülőtér üzemben tartási engedélyének kiadása és időbeli hatályának meghosszabbítása, valamint 
a  repülőtérrendek jóváhagyása során feladatkörében gondoskodik a  légijárműveken utazó fogyatékkal élő, 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 78707

illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló, 2006. július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet végrehajtásáról,

33. a  gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezése során gondoskodik a  Közösségben a  légi 
járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelésről, kivéve annak 23. és 24. cikkében foglaltakat,

34. a  légitársaság üzletszabályzatának jóváhagyása és teljesítésének ellenőrzése során gondoskodik 
a  Közösségben a  légijáratok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 
1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. és 24. cikkének való megfelelésről,

35. gondoskodik az  egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és 
használatára vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2009. március 30-i 262/2009/EK bizottsági 
rendeletben meghatározott lekérdezési kód kiosztásáról és a kapcsolódó feladatok végrehajtásáról,

36. ellátja a  légijárműhöz a  levegő-föld kommunikáció, a  navigáció és a  radarfelderítés céljából hozzárendelt 
24 bitből álló légi jármű cím kiosztásának feladatát azon légi járművek esetében, amelyek jogszabály szerint 
„S” módú fedélzeti transzponderrel való felszerelésre kötelezettek,

37. elfogadja a légiközlekedési szakszemélyzet képzési szervezete, a gazdasági célú légiközlekedési tevékenység 
végzésére kiadott, üzemben tartási engedéllyel rendelkező légijármű üzemben tartója, a  kereskedelmi 
repülőtér üzemben tartója, a  légijármű karbantartó, tervező és gyártó szervezetek által kidolgozott 
Repülésbiztonság-irányítási Rendszert, valamint ellenőrzi annak működtetését,

38. kiadja a földi kiszolgáláshoz szükséges engedélyt, a földi kiszolgálás feltételeinek és engedélyezési rendjének 
szabályairól szóló jogszabályban foglaltak alapján korlátozza a  földi kiszolgálók számát, kiválasztási eljárást 
folytat le, kidolgozza és honlapján közzéteszi a  kiválasztási folyamatot és a  kiválasztási szempontokat 
tartalmazó hatósági tájékoztatót, különleges intézkedést rendel el, jóváhagyja a  repülőtér üzemben tartója 
által készített, a  különleges intézkedéseket megalapozó korlátozások felszámolása érdekében készített 
intézkedési tervet és ellenőrzi annak, továbbá a számviteli elkülönítés végrehajtását,

39. a  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek védelmi programjának és azon alapuló belső 
minőségbiztosítási rendszerének és védelmi képzési tervének jóváhagyása,

40. a  Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Minőségbiztosítási Programban meghatározottak szerinti 
a légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrző rendszer működtetése, és a 300/2008/EK rendeletnek 
a  polgári légiközlekedés-védelem terén végrehajtandó nemzeti minőségbiztosítási programokra vonatkozó 
követelmények tekintetében való módosításáról szóló, 2010. január 8-i 18/2010/EU bizottsági rendeletben 
meghatározott feladatokat ellátása,

41. a  légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének, 
működtetésének jóváhagyása, azok felügyelete és ellenőrzése,

42. a  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezet légiközlekedés védelmi tisztje kijelölésének 
jóváhagyása,

43. a 300/2008/EK rendelet 6. cikke alapján szigorúbb intézkedések alkalmazásának elrendelése,
44. a  Nemzeti Polgári Légiközlekedés Védelmi Képzési Program, valamint a  300/2008/EK rendeletnek 

megfelelően a védelmi személyek, oktatók tanúsítása,
45. a  közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések 

meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 
2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet) Melléklet 1.2.2.2. b) pontjában megjelölt repülőszemélyzeti 
azonosító kártya kiadása, vagy a kiadás légitársaságnak való engedélyezése,

46. a  meghatalmazott ügynök, az  ismert szállító, a  repülőtéri készletek ismert beszállítójának és a  fedélzeti 
ellátmány meghatalmazott beszállítójának engedélyezése,

47. a légiközlekedés védelmi esemény kivizsgálása,
48. a tiltott tárgyaknak a repülőtér nyilvánosság elől elzárt területére történő bevitelére vonatkozó felmentések 

megadása, személyek vizsgálat alóli felmentés megadása,
49. a nemzeti légiközlekedés védelmi programok és a 300/2008/EK rendelet 18. cikk a) pontjában meghatározott 

információkat tartalmazó, a C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat alapján nemzeti légiközlekedés-
védelmi határozatban állapítja meg a  légiközlekedés védelmében közreműködő szervezetek védelmi 
feladatait, valamint a C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat melléklet 8.1.1. pontja és 9.1.1. pontja 
alapján a C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozatban megjelölt átvizsgálások gyakoriságát,

50. a  polgári légiközlekedési balesetek áldozataira és azok hozzátartozóira vonatkozó légitársasági 
segítségnyújtási tervek ellenőrzése,
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51. a polgári célú légiközlekedés területén a repülésbiztonsági szervezet engedélyezése, felügyelete,
52. független felügyeleti hatóságként gondoskodik a  kereskedelmi repülőtér légijármű által történő 

igénybevételéért fizetendő díj megállapításának elveiről és módszereiről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott hatósági feladatok végrehajtásáról,

53. a  légiközlekedési szakszemélyzet, a  légiutas-kísérők, valamint a  szakszolgálati engedélyhez nem 
kötött légiközlekedési vagy légiközlekedéssel összefüggő tevékenységet végző személyek jogaira és 
kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése,

54. a  2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 6.8.1.  pontjában meghatározott légifuvarozó 
kijelölése, ellenőrzése, valamint a  6.8.4.  pontjában meghatározott, a  harmadik országbeli meghatalmazott 
ügynök és ismert szállítók ellenőrzése,

55. a  2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 11.6.  pontjában meghatározott uniós 
légiközlekedés-védelmi ellenőrzés végrehajtása, valamint az  uniós légiközlekedési védelmi ellenőrök 
jóváhagyása,

56. részt vesz a  léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról szóló, 
2013. május 3-i 390/2013/EU bizottsági végrehajtási rendeletben (a  továbbiakban: 390/2013/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet) meghatározott követelményeknek megfelelő, funkcionális légtérblokk szintjén 
létrehozandó teljesítménytervek kidolgozásában, majd a  tervet elfogadása esetén továbbítja az  Európai 
Bizottsághoz,

57. a  139/2014/EU bizottsági rendelet 3.  cikk (1)  bekezdésének megfelelően kijelölt illetékes hatóságként 
gondoskodik a 139/2014/EU bizottsági rendelet 3. cikk (6) bekezdésében, 6. cikk (2)–(4) bekezdésében, 7. cikk 
(2) és (3)  bekezdésében, valamint II.  mellékletében meghatározott feladatok végrehajtása és a  hatálya alá 
tartozó repülőterek repülőtérrendjeinek jóváhagyása,

58. az 598/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdésének megfelelően kijelölt illetékes 
hatóságként gondoskodik az  598/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, 
a  légijárművek zajának kezelésére, az  egyes repülőterek zajhelyzetének értékelésére, az  üzemeltetési 
korlátozások bevezetésére és a bizottság értesítésére vonatkozó feladatok végrehajtásáról,

59. a  139/2014/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése alapján előírt mentesség megadásáról határozatot 
hoz, és erről tájékoztatja az  Európai Repülésbiztonsági Ügynökséget, valamint az  5.  cikk (2)  bekezdésnek 
megfelelően jár el,

60. a  139/2014/EU bizottsági rendelet 10.  cikk (1)  bekezdés a)  pontjának megfelelően a  vadon élő állatok és 
a  légijárművek közötti ütközésekre vonatkozó nemzeti nyilvántartási és bejelentési eljárást dolgoz ki és 
működtet,

61. kiadja a légiforgalmi földi rádióállomás kezelői engedélyeket,
62. a légiforgalom irányításának szabályairól szóló rendelet alapján felügyeli a PANS-OPS szerinti eljárástervezés 

végrehajtását (érkezés – indulás, SID, STAR), valamint jóváhagyja a kidolgozott eljárásokat,
63. lefolytatja a korlátozott, valamint a környezetvédelmi szempontól korlátozott légterek hatósági engedélyhez 

kötött igénybevételének engedélyezésével kapcsolatos közigazgatási eljárásokat,
64. kiadja a  Magyarország légterében és repülőterein történő kereskedelmi repülésekhez, a  charter járatok 

működtetéséhez szükséges légiközlekedési hatósági engedélyeket,
65. kiadja a  külföldi állami légijárművek magyar légtérbe történő be-, illetve átrepüléséhez szükséges 

engedélyeket,
66. külföldi lajstromjelű légijárművek esetén engedélyezi a  fegyver, lőszer, robbanóanyag és egyéb veszélyes 

anyag szállítását,
67. engedélyezi a nyilvános polgári repülőrendezvényeket,
68. kiadja azon külföldi légijárművek magyar légtérbe történő be-, illetve átrepüléséhez szükséges engedélyeket, 

amelyek nem rendelkeznek légialkalmassági bizonyítvánnyal és lajstrommal,
69. a repülésmeteorológiai szolgáltatók, mint léginavigációs szolgáltatók tanúsítása és hatósági felügyelete,
70. a  településfejlesztési koncepció, az  integrált településfejlesztési stratégia és a  településrendezési eszközök 

légiközlekedéssel érintett település esetében történő egyeztetési eljárásai,
71. eljár az  állami repülések céljára szolgáló és a  közös felhasználású repülőterek kivételével a  repülőtér elvi 

létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének engedélyezésére, 
megszüntetésére és fejlesztésére irányuló eljárásban,

72. eljár a leszállóhely létesítésére irányuló eljárásban és a létesítés megtiltásában,
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73. építésügyi hatóságként eljár a  repülőtér területén lévő, a  repülőtér létesítésének, fejlesztésének és 
megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építményekkel 
kapcsolatos eljárásokban.

 (5) A  (4)  bekezdés 7.  pontjában megjelölt légiközlekedési akadálynak minősül minden olyan, a  környezetéből 
kiemelkedő természeti objektum, építmény vagy mozgó tárgy, amely a  légiközlekedés számára veszélyt jelenthet, 
ezért nyilvántartása és jelzéssel való ellátása indokolt.

 (6) Ha
a) a repülőtér zajgátló védőövezetének kijelölésére irányuló,
b) a légiközlekedési szakszemélyzet szakirányú képzéséhez szükséges engedélyek, képző szervezet engedélyek 

kiadására és módosítására irányuló,
c) a repülésszimulációs oktatóeszköz engedélyének kiadására és módosítására irányuló, valamint
d) a  légijármű üzemben tartási feltételeinek vizsgálatára, ellenőrzésére, valamint a  légijármű üzemben tartási 

engedély kiadására, időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló
eljárás során az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a légiközlekedési hatóság tizenöt napon belül bocsátja ki 
a hiánypótlási felhívást.

8. Az útdíjszedők és az útdíjszolgáltatók tevékenységét felügyelő szerv kijelölése

10. §  Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
18. §-a szerinti felügyeleti szervként a Kormány a minisztert jelöli ki.

9. Az autóbuszos piacfelügyeleti és utasjogi hatóság kijelölése

11. § (1) A  Kormány az  autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a  2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. 
február 16-i 181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 181/2011/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet) rendelkezéseibe ütköző, az Európai Unión belüli jogsértések tekintetében a  fogyasztóvédelmi 
jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a  fogyasztóvédelmi 
együttműködésről”) szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
(a  továbbiakban: 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) a  végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátásra a minisztert jelöli ki.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatóság feladata
a) az autóbuszos személyszállítási piacfelügyeleti eljárásokhoz kapcsolódó feladatok teljesítése,
b) az autóbuszos személyszállító szolgáltatók üzletszabályzatának jóváhagyása,
c) a  181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 28.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott nemzeti 

végrehajtó szervként az  autóbusszal utazók jogainak érvényesítése céljából a  nemzeti végrehajtó szerv 
részére előírt feladatok teljesítése, ennek körében a meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása,

d) az  autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelme érdekében kiszabható utasjogi 
felügyeleti bírság alkalmazása,

e) a  181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 28.  cikk (3)  bekezdése, valamint az  autóbuszos 
személyszállítási szolgáltatásnak a  181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, 
az  abban foglaltak alóli mentességekre, az  autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint 
a  közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló kormányrendelet, továbbá  
a  2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a  szolgáltatókhoz benyújtott és el nem 
intézett panaszok kivizsgálása és elbírálása.

10. A közlekedési sajátos építményfajták építésfelügyeletét ellátó hatóság kijelölése

12. § (1) A  közlekedési sajátos építményfajták építésfelügyeletét ellátó hatóságként a  Kormány elsőfokú építésfelügyeleti 
hatóságként
a) a  2.  § (2)  bekezdés hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények tekintetében Budapest Főváros 

Kormányhivatalát,
b) a 2. § (3) bekezdés hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények tekintetében a megyei illetékességgel 

eljáró járási hivatalt, Pest megyében az  Érdi Járási Hivatalt, Budapest fővárosban Budapest Főváros 
Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalát,
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c) a 2. § (5) bekezdése hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények tekintetében a megyei kormányhivatal 
járási hivatalát,

d) 2.  § (6)  bekezdése hatálya alá tartozó közúti közlekedési építmények tekintetében Budapest fővárosban 
Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalát

jelöli ki.
 (2) A  légiközlekedési építmények vonatkozásában, építésfelügyeleti hatóságként, továbbá a  repülőtér területén lévő, 

a  repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá 
tartozó általános építményekkel kapcsolatos eljárásokban – az  állami repülések céljára szolgáló honvédelmi és 
katonai célú építmények kivételével – építésfelügyeleti hatóságként a miniszter jár el.

 (3) A  vasúti közlekedési építmények, valamint a  vasútnak nem minősülő kötöttpályás közlekedési rendszerek 
építményeinek vonatkozásában építésfelügyeleti hatóságként a miniszter jár el.

 (4) Építésfelügyeleti hatóságként az  országos közforgalmú kikötők, valamint a  vám- és határkikötők továbbá 
a  nemzetközi személy- vagy áruforgalmat lebonyolító vagy azokhoz kapcsolódó hajózási létesítmények 
tekintetében a miniszter jár el.

 (5) Elsőfokú építésfelügyeleti hatóságként a  (4)  bekezdés hatálya alá nem tartozó víziközlekedési építmények 
vonatkozásában Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

 (6) Másodfokú építésfelügyeleti hatóságként – ha törvény a fellebbezést lehetővé teszi –
a) az (1) bekezdés a) pontja, valamint az (5) bekezdés szerinti ügyek vonatkozásában a miniszter,
b) az (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti ügyek vonatkozásában a fővárosi és megyei kormányhivatal
jár el.

11. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok kijelölése

13. § (1) A  Szolgtv. szerinti, a  szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a  Kormány a  közúti járművezetők és a  közúti 
közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával, az  e  képzésekkel 
és vizsgáztatásokkal összefüggő iskolavezetői, szakoktatói és vizsgabiztosi tevékenységgel, továbbá a  Kkt. 24/A.  § 
(6)  bekezdése szerint bejelentett műszaki vizsgabiztosi tevékenységgel és a  veszélyes áru szállítási biztonsági 
tanácsadói tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatási tevékenység tekintetében a minisztert jelöli ki.

 (2) A Szolgtv. szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Kormány
a) a Kkt. 16/A. §-a szerinti szakértői tevékenységgel,
b) a Kkt. 24/A. § (2) bekezdése szerint engedélyezett vizsgáló állomás tevékenységével,
c) a Kkt. 16/B. § (5) bekezdése szerinti auditori tevékenységgel
kapcsolatos szolgáltatási tevékenység tekintetében Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

14. §  A Szolgtv. szerinti, a  szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a  vasúti közlekedési hatóság jár el a  vasúti 
közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók alapképzése és időszakos oktatása és 
az  ezzel összefüggő vizsgabiztosi tevékenység, továbbá a  vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvény 
(a továbbiakban: Vtv.) 80/B. §-a szerinti szakértői tevékenység tekintetében.

15. §  A Szolgtv. szerinti, a  szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a  miniszter jár el a  következő tevékenységek 
tekintetében:
a) a Vkt. 6/A. §-a szerinti szakértői tevékenység,
b) a révkalauzi tevékenység,
c) a Vkt.-ben előírt képesítési követelményekkel összefüggő képzési és vizsgáztatási tevékenységek,
d) tengerész munkaközvetítői tevékenység.

12. Erdészeti magánút közforgalom számára történő megnyitására jogosult hatóság kijelölése

16. § (1) A  Kormány az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény 15.  § 
(5)  bekezdésében foglaltak tekintetében erdészeti hatóságként elsőfokú eljárásban a  megyei kormányhivatal 
erdészeti hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát, másodfokú eljárásban – ha a  fellebbezést 
törvény lehetővé teszi – a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

 (2) Az elsőfokú hatóság köteles vizsgálni eljárásában
a) az erdészeti magánút közforgalom számára való megnyitásának az erdőre gyakorolt hatását, és
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b) azt, hogy az  erdészeti magánút közforgalom számára való megnyitása 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.

13. A regisztrációs adóról szóló törvény szerinti szakhatóság kijelölése

17. §  A Kormány a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 10/C. §-ában meghatározott szakhatóságként azokban 
az eljárásokban, ahol első fokon
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Békés Megyei Adó- és Vámigazgatósága jár el, az elsőfokú eljárásban a Békés 

Megyei Kormányhivatal közlekedési hatósági feladatkörében eljáró Békéscsabai Járási Hivatalát, a másodfokú 
eljárásban – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a Békés Megyei Kormányhivatalt,

b) a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága jár el, az  elsőfokú 
eljárásban a  Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal közlekedési hatósági feladatkörében eljáró 
Tatabányai Járási Hivatalát, a másodfokú eljárásban – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatalt,

c) a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága jár el, az  elsőfokú eljárásban a  Vas 
Megyei Kormányhivatal közlekedési hatósági feladatkörében eljáró Szombathelyi Járási Hivatalát, 
a másodfokú eljárásban – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a Vas Megyei Kormányhivatalt

jelöli ki.

14. Az útügyi hatóság eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölése

18. § (1) A  Kormány 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 minimumkövetelmények sérelme esetén 
történő – korlátozása, felfüggesztése, a biztonsági minimumkövetelményektől 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,
a) – annak elbírálása kérdésében, hogy az  adott útszakasz tervezett közúti jelzései és forgalomtechnikai 

elemei az  adott hely ismeretében közlekedésbiztonsági szempontból megfelelőek-e – az  Országos 
Rendőr-főkapitányságot, valamint

b) – a  katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása kérdésében – 
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot

szakhatóságként jelöli ki.
 (2) A  Kormány a  közúti alagutaknak a  2015.  évi LXXXIX.  törvénnyel kihirdetett, a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 

Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” Melléklet 1. rész 1.9.5 pontja szerinti kategóriához rendelésében 
–  a  katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szempontok érvényre juttatása kérdésében – 
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

 (3) A  Kormány 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 engedélyezésére, a  közlekedési hatósági engedélyek időbeli hatályának 
meghosszabbítására irányuló eljárásban, valamint – ha a  kérelem a  szakhatóság korábbi állásfoglalásában 
foglalt feltételeket érinti – az  építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló eljárásban, 
a  szakági tervek felelős tervezői jogosultságának a  vizsgálata kérdésében, valamint az  1.  melléklet 1.  pontjában 
meghatározott szakkérdésben az 1. melléklet 1. pontja szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

 (4) A (3) bekezdésben foglalt eljárásokban a szakági tervek felelős tervezői jogosultsága vizsgálatának kérdését az eljáró 
közlekedési hatóság köteles megvizsgálni.

 (5) Az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdéseket a közlekedési hatóságként eljáró járási (fővárosi kerületi) 
hivatal köteles megvizsgálni.

 (6) A (3) bekezdés szerinti másodfokú eljárásokban – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – ha a fellebbezés érinti 
az  elsőfokú eljárásban vizsgált szakkérdést a  másodfokon eljáró közlekedési hatóság a  szakkérdés vizsgálatára 
az  1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat 4. sorában foglalt esetben a  Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt 
szakértőként rendelheti ki.
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 (7) A  (3)  bekezdésben kijelölt szakhatóság a  forgalomba helyezési, az  ideiglenes forgalomba helyezési, valamint 
az  ideiglenes forgalomba helyezési engedély időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló eljárásban azt 
vizsgálja, hogy az építmény a korábbi szakhatósági állásfoglalásnak megfelelően valósult-e meg.

 (8) A  Kormány a  radioaktív anyag közúti fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélyezésére 
irányuló eljárásban
a) a radioaktív anyag munkavállalókra és lakosságra gyakorolt hatásának kérdésében az Országos Atomenergia 

Hivatalt,
b) – a  radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy 

szükséges-e a  szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása – az  Országos Rendőr-főkapitányságot 
szakhatóságként jelöli ki.

 (9) A  Kormány a  2015.  évi LXXXIX.  törvénnyel kihirdetett, a  Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló 
Európai Megállapodás „B” Mellékletének 9. rész 9.1 fejezet szerinti jármű-jóváhagyási eljárásban – a  járműre 
szerelt felépítmény műszaki biztonsági szempontú megfelelőségének a  megállapítása kérdésében – 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, 
műszaki biztonsági feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági feladatkörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát, másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatalát szakhatóságként jelöli 
ki. A  közlekedési hatóság mérlegelheti a  szakhatóság megkeresését, és maga dönthet a  fenti szakkérdésben, 
ha a  jelöléssel ellátott tartányok esetében bejelentett szervezet által kiállított megfelelőségi tanúsítvány, 
a  robbanóanyag szállító, előállító járművek esetében vizsgáló szervezet által kiállított jegyzőkönyv (értékelő lap), 
az egyéb tartányok esetében a műszaki biztonsági hatóság által kiadott gyártási típusjóváhagyás rendelkezésre áll.

 (10) A (4) bekezdés szerinti hatósági eljárásokban a szakhatóságként kijelölt hatóság az ügyfélnek az eljárás megindítása 
előtt benyújtott kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely a  kiadásától számított egy évig 
használható fel.

15. A légiközlekedési hatóság eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölése

19. § (1) A Kormány a repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti eljárásban,
a) – 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 – elsőfokú 
eljárásban a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot, másodfokú eljárásban – ha a  fellebbezést törvény lehetővé 
teszi – az Országos Rendőr-főkapitányságot, valamint

b) – hatáskörébe tartozó feladatrendszer alapján végrehajtott védelmi kockázat felmérése céljából – elsőfokú 
eljárásban az Alkotmányvédelmi Hivatalt

szakhatóságként jelöli ki.
 (2) A  Kormány 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 eljárásban
a) – 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 – elsőfokú eljárásban a  repülőtér fekvése szerint illetékes 
rendőr-főkapitányságot, Budapesten és Pest megyében a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot, másodfokú 
eljárásban – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – az Országos Rendőr-főkapitányságot,

b) a  katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés 
kérdésében elsőfokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét, másodfokú eljárásban 
– ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét,

c) – 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 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 
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mérvadó meteorológiai körülményeket bemutató része – elsőfokú eljárásban az  Országos Meteorológiai 
Szolgálatot,

d) 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 elsőfokú eljárásban a  megyei kormányhivatal 
talajvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát,

e) – az  egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, valamint a  repülőtér környezetében 
a  légiközlekedésből adódó zaj és rezgés okozta, egészségre gyakorolt hatások vizsgálatával kapcsolatos 
szakkérdésben – elsőfokú eljárásban a  fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát, másodfokú eljárásban a  népegészségügyi hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei kormányhivatalt,

f ) ha a  tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges, vagy az  engedélyezési eljárás 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, az V. osztályú repülőtér kivételével – annak elbírálása kérdésében, 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 
a  kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, valamint hogy a  tevékenység 
következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e – elsőfokú eljárásban a megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát, 
másodfokú eljárásban – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a Pest Megyei Kormányhivatalt,

g) nemzetközi forgalom számára tervezett repülőtér esetében – annak elbírálása kérdésében, hogy 
biztosítottak-e a vámeljárás feltételei – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatóságát,

h) – 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) ha a  repülőtér létesítésére, valamint a  repülőtér 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 
védőövezet területén valósul meg, vagy

hb) ha a  tevékenység műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki értéket, műemléket érintően 
valósul meg,

 elsőfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatalát, másodfokú eljárásban – ha a  fellebbezést törvény lehetővé teszi – az  örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát,

i) a  repülőtér területén lévő, a  repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint 
a  leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó 
általános építményekkel kapcsolatos eljárásokban – 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 – az  elsőfokú eljárásban 
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 hatóságot, a másodfokú eljárásban – ha a  fellebbezést törvény lehetővé teszi – az építésügyi és 
az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 
1. § (5) bekezdésében meghatározott hatóságot,

j) 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  felszín alatti vizek, illetve az  ivóvízbázisok védelmére 
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vonatkozó szabályoknak a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e –, elsőfokú 
eljárásban a területi vízvédelmi, illetve vízügyi hatóságot, másodfokú eljárásban – ha a fellebbezést törvény 
lehetővé teszi – az országos vízvédelmi, illetve vízügyi hatóságot

szakhatóságként jelöli ki.
 (3) A  Kormány vízi repülőtér, állami repülések céljára szolgáló repülőtér és közös felhasználású repülőtér kivételével 

repülőtér üzemeltetésének engedélyezésére irányuló eljárásban,
a) 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 – elsőfokú eljárásban a  megyei 
kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási 
hivatalát, másodfokú eljárásban – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a Pest Megyei Kormányhivatalt, 
valamint

b) – annak elbírálása kérdésében, hogy a  repülőtéri meteorológiai berendezések üzemeltetése, az  eszközök 
karbantartottsága megfelel-e az  1971.  évi 25.  törvényerejű rendelettel kihirdetett, 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 – az  Országos 
Meteorológiai Szolgálatot szakhatóságként jelöli ki.

 (4) A  Kormány a  légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban a  2.  mellékletben meghatározott feltételek 
fennállása esetén és szakkérdésben, a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

 (5) A Kormány a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésével kapcsolatos eljárásban,
a) – 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 – elsőfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal 
népegészségügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát, másodfokú eljárásban –  ha 
a  fellebbezést törvény lehetővé teszi – a  népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalt, valamint

b) – annak vizsgálata kérdésében, 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 nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a  kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e – elsőfokú eljárásban a  megyei kormányhivatal környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát, másodfokú eljárásban – ha 
a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a Pest Megyei Kormányhivatalt

szakhatóságként jelöli ki.
 (6) A  Kormány a  radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása, valamint földi 

kiszolgálásának engedélyezésére irányuló eljárásban
a) a radioaktív anyag munkavállalókra és lakosságra gyakorolt hatásának kérdésében az Országos Atomenergia 

Hivatalt,
b) – a  radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy 

szükséges-e a szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása – az Országos Rendőr-főkapitányságot
szakhatóságként jelöli ki.

 (7) A Kormány a nyilvános repülőtérre, leszállóhelyre vonatkozó hatósági engedélyezési eljárásban – 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 – az  elsőfokú hatósági eljárásban a  katonai légügyi hatóságot 
szakhatóságként jelöli ki.

 (8) A Kormány a leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárásban
a) a  katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak való megfelelés 

kérdésében elsőfokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét, másodfokú eljárásban 
– ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét,
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b) – annak elbírálása kérdésében, 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 – elsőfokú eljárásban a  megyei 
kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási 
hivatalát, másodfokú eljárásban – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a Pest Megyei Kormányhivatalt

szakhatóságként jelöli ki.

20. § (1) A  Kormány a  környezetvédelmi szempontból korlátozott légtér hajtóművel felszerelt légijárművel, valamint 
hőlégballonnal történő igénybevételének előzetes hatósági engedélyezési eljárásában
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, vadszámlálás) céljából végzett repülés,
f ) egyéb, közérdekű célból történő repülés
esetén – a  (2)  bekezdésben meghatározott szakkérdésben – elsőfokú eljárásban a  megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát, másodfokú 
eljárásban – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a Pest Megyei Kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki.

 (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 határozhat meg.

 (3) A  Kormány a  légijármű rendszeres használatára nem nyilvános fel- és leszállóhely létesítésének engedélyezésére 
irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelemre 
vonatkozó szabályoknak megfelel-e – elsőfokú eljárásban a  megyei kormányhivatal környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát, másodfokú eljárásban – ha 
a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a Pest Megyei Kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki.

 (4) A  Kormány 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 eljárásban 
–  a  kijelölni tervezett személy beosztás betöltése során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének 
vizsgálata tekintetében – az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Terrorelhárítási Központot szakhatóságként jelöli ki.

 (5) A  Kormány a  nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrök kijelölésére irányuló eljárásban 
–  a  nemzeti légiközlekedés védelmi minőségbiztosítási ellenőrként kijelölni tervezett személy beosztás betöltése 
során hordozott lehetséges biztonsági kockázati szintjének vizsgálata tekintetében – az Alkotmányvédelmi Hivatalt 
és a Terrorelhárítási Központot szakhatóságként jelöli ki.

 (6) A  Kormány a  repülőtéri védelmi program, az  ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási program és 
védelmi képzési terv jóváhagyására irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy a  repülőtéri védelmi 
program, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi minőségbiztosítási program és védelmi képzési terv a légiközlekedés 
biztonságával kapcsolatos követelményeknek megfelel-e – elsőfokú eljárásban a repülőtér fekvése szerint illetékes 
rendőr-főkapitányságot, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot, másodfokú eljárásban 
– ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – az Országos Rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.

 (7) A  Kormány a  légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe helyezésének és 
működtetésének jóváhagyására irányuló eljárásban
a) a  légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek megfelelőségének kérdésében 

elsőfokú eljárásban a  repülőtér fekvése szerint illetékes rendőr-főkapitányságot, Budapesten és Pest 
megyében a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot, másodfokú eljárásban – ha a  fellebbezést törvény lehetővé 
teszi – az Országos Rendőr-főkapitányságot,

b) a lehetséges biztonsági kockázati szintjének kérdésében elsőfokú eljárásban az Alkotmányvédelmi Hivatalt
szakhatóságként jelöli ki.
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 (8) A  Kormány a  repülőtér kényszerhelyzeti tervének jóváhagyására irányuló eljárásban annak elbírálása kérdésében, 
hogy
a) a  repülőtér kényszerhelyzeti terve a  jogellenes cselekmények megelőzésével és felszámolásával 

kapcsolatos követelményeknek megfelel-e, elsőfokú eljárásban a  repülőtér fekvése szerint illetékes 
rendőr-főkapitányságot, Budapesten és Pest megyében a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot, másodfokú 
eljárásban – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – az Országos Rendőr-főkapitányságot,

b) a  repülőtér kényszerhelyzeti tervében foglaltak megfelelnek-e a  katasztrófavédelem erő- és 
eszközrendszerének, beépített mobil, stabil felszerelésének, elsőfokú eljárásban a  hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv területi szervét, másodfokú eljárásban – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – 
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét

szakhatóságként jelöli ki.
 (9) A Kormány 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 eljárásban abban az  esetben, ha a  bevinni szándékozott tiltott tárgy 
a 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet Melléklet 4-C. Függelék a), b) és f ) pontjába 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 – a  repülőtér fekvése szerint illetékes 
rendőr-főkapitányságot, Budapesten és Pest megyében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot,

b) – a bevitel és a  szigorított védelmi területen történő munkavégzés során kialakuló biztonsági kockázat 
szintjének vizsgálata kérdésében – az Alkotmányvédelmi Hivatal területileg illetékes kirendeltségét,

c) a  tiltott tárgyak bevitele és biztonságos őrzése, tárolása, felhasználása kérdésében, valamint terrorveszély 
kérdésében a Terrorelhárítási Központot

szakhatóságként jelöli ki.
 (10) A  Kormány a  légiforgalmi irányító szolgálat védelmi tervének jóváhagyására irányuló elsőfokú eljárásban 

–  annak elbírálása kérdésében, hogy a  védelmi terv a  légiközlekedés védelmével kapcsolatos követelményeknek 
megfelel-e – az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Terrorelhárítási Központot szakhatóságként jelöli ki.

 (11) A  Kormány a  meghatalmazott ügynök, az  ismert feladó és a  fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója 
minősítése tárgyában indult eljárásban, a  védelmi ellenőrzések végrehajtása és a  fizikai védelem biztosítása 
szakkérdésben az  elsőfokú eljárásban a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot, a  másodfokú eljárásban – ha 
a fellebbezést törvény lehetővé teszi – az Országos Rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.

 (12) A  Kormány a  meghatalmazott ügynök és a  fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója minősítése tárgyában 
indult eljárásban, abban a szakkérdésben, hogy az engedélyben foglaltak jelentenek-e kockázatot a légiközlekedés 
védelme szempontjából, az  Alkotmányvédelmi Hivatalt, az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szervet és a Terrorelhárítási Központot szakhatóságként jelöli ki.

16. A vasúti közlekedési hatóság eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölése

21. § (1) A Kormány a vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárásban,
a) – az államhatár rendje, a határrendsértések és határesemények megelőzéséhez szükséges feltételek, valamint 

a  közlekedésbiztonsági követelmények megállapítása kérdésében – elsőfokú eljárásban a  megyei, fővárosi 
rendőr-főkapitányságot, másodfokú eljárásban – ha a  fellebbezést törvény lehetővé teszi – az  Országos 
Rendőr-főkapitányságot,

b) ha az  eljárás honvédelmi vagy katonai célú létesítmény működési vagy védőterületén tervezett vasúti 
építményre vonatkozik, – annak elbírálása kérdésében, hogy a  Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi 
védelmi feladatai a kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e – 
az elsőfokú hatósági eljárásban a honvédelemért felelős minisztert,

c) ha az  építési tevékenység jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó veszélyes folyadék és olvadék 
vasúti töltő-lefejtő berendezést érint, – az  ezen építményekkel, berendezésekkel összefüggő műszaki 
biztonsági követelményeknek való megfelelés kérdésében – 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) hivatalát, másodfokú 
eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatalát,
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d) ha az  eljárás nyilvántartott régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen 
megvalósuló vagy jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére 
irányul, – annak elbírálása kérdésében, hogy az  építmény a  kulturális örökség védelme jogszabályban 
rögzített követelményeinek a  kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – 
elsőfokú eljárásban a  fővárosi és megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatalát, másodfokú eljárásban – ha a  fellebbezést törvény lehetővé teszi – az  örökségvédelmi 
hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalát,

e) ha az építési tevékenység
ea) külterületen felszínmozgás veszélyes vagy bányászati tevékenységgel érintett területen valósul 

meg, az  építési engedély iránti kérelem földtani szempontú megalapozottságának vizsgálata 
szakkérdésében,

eb) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, 
célvezeték, valamint egyéb gáz- és gáztermékvezeték biztonsági övezetében valósul meg, és 
az  építtető az  üzemeltetőnek a  bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B.  § (2)  bekezdése szerinti egyetértésének megtagadását 
vagy az  üzemeltető által az  egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja, 
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

 elsőfokú eljárásban az illetékes a bányafelügyeletként eljáró megyei kormányhivatalt, másodfokú eljárásban 
– ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt,

f ) 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 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 – annak elbírálása kérdésében, 
hogy 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 – elsőfokú eljárásban a  megyei kormányhivatal környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát, másodfokú eljárásban – ha 
a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a Pest Megyei Kormányhivatalt,

g) helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló vasúti 
építmény esetén, – annak elbírálása kérdésében, hogy a  tevékenység a  természet védelmére vonatkozó 
helyi önkormányzati rendeletben meghatározott követelményeknek a  kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e – elsőfokú eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjét, a fővárosban 
a  főjegyzőt, másodfokú eljárásban – ha a  fellebbezést törvény lehetővé teszi – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalt,

h) erdőben, erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló 
módon megvalósuló – normál és keskeny nyomtávú – vasúti pályaépítmény esetén, – annak elbírálása 
kérdésében, hogy a tevékenység az erdő védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek 
a  kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e – elsőfokú eljárásban a  megyei 
kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát, másodfokú eljárásban 
– ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – az erdészeti hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt,

i) ha az  eljárás vasúti alagutat érint, a  katasztrófa- és tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati 
szabályoknak való megfelelés kérdésében elsőfokú eljárásban a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 
szervét, másodfokú eljárásban – ha a  fellebbezést törvény lehetővé teszi – a  hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv központi szervét,

j) 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, 
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 
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végrehajtására, a  közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a  közút állagára gyakorolt 
hatása alapján – engedélyezhető-e,
ja) gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei esetében Budapest 

Főváros Kormányhivatalát,
jb) gyorsforgalmi út, valamint közúti határátkelőhely közlekedési építményei kivételével, az  országos 

közút, továbbá a  főváros kivételével a  települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak 
esetében elsőfokú eljárásban a megyei kormányhivatal közlekedési hatósági feladatkörében eljáró 
megyeszékhely szerinti járási hivatalát, Pest megyében az Érdi Járási Hivatalt,

jc) a  Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében elsőfokú eljárásban Budapest 
Főváros Kormányhivatala közlekedési hatósági feladatkörében eljáró III. Kerületi Hivatalát,

jd) a  fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak esetében elsőfokú eljárásban 
Budapest Főváros Kormányhivatala közlekedési hatósági feladatkörében eljáró III. Kerületi Hivatalát, 
másodfokú eljárásban – ha a fellebbezést törvény lehetővé teszi – a közlekedési hatáskörében eljáró 
Budapest Főváros Kormányhivatalát

szakhatóságként jelöli ki.
 (2) A Kormány a felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesítményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó 

felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárásban a  3.  mellékletben meghatározott 
esetekben és szakkérdésben a 3. mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban
a) ügyfélnek az  eljárás megindítását megelőzően benyújtott kérelmére a  szakhatóságként kijelölt hatóság 

előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki,
b) a  meghozott döntést – az  (1)  bekezdés i)  pontja szerinti eljárás kivételével – az  illetékes megyei 

katasztrófavédelmi igazgatósággal, a  főváros területén a  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is 
közölni kell.

 (4) A Kormány az (1) bekezdésben nem említett, a hagyományos és a nagysebességű transzeurópai vasúti rendszerrel 
összefüggésben a Vtv. 10. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti műszaki engedély kiadására irányuló vasúti hatósági 
eljárásban
a) a zajvédelemre vonatkozó követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében,
b) a vasúti pálya közelében elhelyezett berendezésekre és létesítményekre megengedhető mértékű talajrezgés 

megállapításához,
c) 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,

d) 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

elsőfokú eljárásban a  megyei kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró 
megyeszékhely szerinti járási hivatalát, másodfokú eljárásban – ha a  fellebbezést törvény lehetővé teszi – a  Pest 
Megyei Kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki.

17. A hajózási hatóság eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölése

22. § (1) A  Kormány a  kikötő, valamint a  komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá 
fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az  adatváltozás 
átvezetésére irányuló eljárásban, továbbá ezen eljárások vonatkozásában a  tervtől való eltérés engedélyezésére 
irányuló eljárásban, a  4.  melléklet 1.  pontjában meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki, illetve 
a  hajózási hatóság a  4.  melléklet 2.  pontjában meghatározott kérdéseket szakkérdésként vizsgálja. Az  eljárásban 
hozott döntést az  illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a  főváros területén a  Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közölni kell.

 (2) A  Kormány a  hajókiemelő berendezés elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá fennmaradási, 
rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az  adatváltozás átvezetésére 
irányuló eljárásban, valamint ezen eljárások vonatkozásában a  tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárásban 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 78719

a  4.  melléklet 3.  pontjában meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki, illetve a  hajózási hatóság 
a 4. melléklet 4. pontjában meghatározott kérdéseket szakkérdésként vizsgálja.

 (3) A  Kormány a  csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, továbbá 
fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezésére, valamint az  adatváltozás 
átvezetésére irányuló eljárásban, valamint ezen eljárások vonatkozásában a tervtől való eltérés engedélyezése iránti 
eljárásban a 4. melléklet 5. pontjában meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki illetve a hajózási hatóság 
a 4. melléklet 6. pontjában meghatározott kérdéseket szakkérdésként vizsgálja.

 (4) A  Kormány úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízisportpályára 
és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, fennmaradási és használatba vételi engedélyezési eljárásban, valamint 
ezen eljárások vonatkozásában a  tervtől való eltérés engedélyezése iránti eljárásban, a  4.  melléklet 7.  pontjában 
meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki, illetve a  hajózási hatóság a  4.  melléklet 8.  pontjában 
meghatározott kérdéseket szakkérdésként vizsgálja.

23. § (1) A  Kormány a  radioaktív anyag Magyarország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezésére 
irányuló eljárásban
a) a radioaktív anyag munkavállalókra és lakosságra gyakorolt hatásának kérdésében az Országos Atomenergia 

Hivatalt,
b) – radioaktív anyag szállítása biztonsági feltételeinek, valamint annak vizsgálata kérdésében, hogy 

szükséges-e a  szállítmány fokozott őrzés-védelmének biztosítása – az  Országos Rendőr-főkapitányságot, 
valamint

c) – a vizek és víztartó képződmények radioaktív és hőszennyezés elleni védelmének, valamint a vízi környezet 
radioaktív szennyeződése ellenőrzésének vizsgálata kérdésében – a  feladó vagy induló kikötő szerint 
területileg illetékes első fokon eljáró vízvédelmi hatóságot, másodfokú eljárásban – ha a fellebbezést törvény 
lehetővé teszi – az országos vízvédelmi, illetve vízügyi hatóságot

szakhatóságként jelöli ki.
 (2) A  Kormány a  határvízen üzemelő hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó szabályzat 

jóváhagyására irányuló eljárásban
a) belső határon és a  magyar–horvát határszakaszon lévő határvízen, – az államhatár rendje 

fenntarthatóságának szakkérdésében – elsőfokú eljárásban a  hajózási létesítmény helye szerint illetékes 
rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban – ha a  fellebbezést törvény lehetővé teszi – a  hajózási 
létesítmény helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

b) a  külső határon lévő határvízen, – az  államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében – elsőfokú 
eljárásban a  hajózási létesítmény helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú 
eljárásban – ha a  fellebbezést törvény lehetővé teszi – a  hajózási létesítmény helye szerint illetékes 
rendőr-főkapitányságot

szakhatóságként jelöli ki.

18. A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával kapcsolatos rendelkezések

24. § (1) A  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályai szerint nyilvánosan 
közzé kell tenni a  szakhatósági állásfoglalást, amelyet az  e  rendelet szerinti olyan eljárásban hoztak, amelyben 
az  eljáró vagy szakhatóságként közreműködő hatóság, szakhatóság a  tevékenység következtében várható 
környezeti hatások jelentőségét vizsgálta.

 (2) Az  1.  melléklet 2.  táblázat 5.  pontjában, a  4.  melléklet 1–8. táblázat 1.  pontjaiban, valamint a  21.  § (1)  bekezdés 
f )  pontjában foglalt esetekben, ha 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 engedély iránti kérelemhez mellékelni kell 
a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a Khvr.-ben meghatározott – adatlapot.

19. Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 27. § 2017. április 1-jén lép hatályba.
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26. § (1) Ez  a  rendelet a  közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről és a  közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló  
561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (2) Ez a rendelet
a) az  egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról („keretrendelet”) szóló, 

2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légialkalmassági és környezetvédelmi 

tanúsítása, valamint a  tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról 
szóló, 2012. augusztus 3-i 748/2012/EU bizottsági rendelet,

c) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának 
biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 
2042/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2012. július 5-i 593/2012/EU bizottsági rendelet,

d) a  polgári repülés területén közös szabályokról és az  Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, 
valamint a  91/670/EK tanácsi rendelet, 1592/2002/EK rendelet és a  2004/36/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. február 20-i 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

e) a  légijárműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló 
2006. július 5-i 1107/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f ) az  egységes európai égbolt S-módú lekérdezési kódjainak összehangolt kiosztására és használatára 
vonatkozó követelmények megállapításáról szóló, 2009. március 30-i 262/2009/EK bizottsági rendelet,

g) a  Közösségben a  légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 
1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

h) a  légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légialkalmasságának 
biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 
2042/2003/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. február 5-i 127/2010/EU bizottsági rendelet,

i) a  könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált 
megközelítés keretében az  új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról 
szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

j) az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2010. november 10-i 1014/2010/EU bizottsági rendelet 
és az  1014/2010/EU rendeletnek a  személygépkocsigyártók által észlelt hibákra vonatkozó értesítések 
egységes formátumának megállapítása céljából történő módosításáról szóló, 2012. május 22-i 429/2012/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet,

k) a polgári légiközlekedési balesetek és repülőesemények vizsgálatáról és megelőzéséről és a 94/56/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 996/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

l) a  léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2013. május 3-i  
391/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

m) a  közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és  
a  96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1071/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet,

n) a  nemzetközi közúti árutovábbítási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 21-i 
1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

o) az  autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és 
az  561/2006/EK rendelet a  módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1073/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet,

p) az  autóbusszal végzett nemzetközi személyszállítás okmányaira vonatkozóan az  1073/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról és a 2121/98/EK bizottsági 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 9-i 361/2014/EU bizottsági rendelet,

q) a  3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a  kereskedelmi célú repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra 
alkalmazandó közös műszaki követelmények és közigazgatási eljárások tekintetében történő módosításáról 
szóló, 2008. augusztus 20-i 859/2008/EK bizottsági rendelet,

r) az autóbusszal közlekedő utasok jogairól és a 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2011. február 16-i 
181/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
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s) a légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és egyes tanúsításokra vonatkozó részletes szabályoknak 
a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 
2011. augusztus 10-i 805/2011/EU bizottsági rendelet 4. cikk,

t) a  polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak  
a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló, 
2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendelet,

u) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 
2004. október 27-i 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

v) az  új könnyű haszongépjárművek nyilvántartásba vett adatainak az  510/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti ellenőrzéséről és bejelentéséről szóló, 2012. április 3-i 293/2012/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet,

w) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről 
szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

x) a  közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések 
meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i 2015/1998 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet,

y) a  polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak  
a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU 
rendelet módosításáról szóló 2012. március 30-i 290/2012/EU bizottsági rendelet,

z) a  léginavigációs szolgálatok és a  hálózati funkciók teljesítményrendszerének létrehozásáról szóló 
2013. május 3-i 390/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

zs) a  polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak  
a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU 
rendelet módosításáról szóló 2014. január 27-i 70/2014/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
 (3) Ez a rendelet

a) a  polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelmények és igazgatási eljárások rögzítéséről szóló 
2011. november 3-i 1178/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2014. március 13-i 245/2014/EU 
bizottsági rendelet,

b) a  repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a  216/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló, 2014. február 12-i 139/2014/EU 
bizottsági rendelet,

c) az  Unió repülőterein a  zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó 
szabályok és eljárások megállapításáról a  kiegyensúlyozott megközelítés jegyében, valamint  
a 2002/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 598/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet,

d) a  mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló, 2013. február 5-i 
167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

e) a  két- vagy háromkerekű járművek, valamint a  négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről szóló, 2013. január 15-i 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f ) a  két- vagy háromkerekű járművek, valamint a  négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről szóló 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  funkcionális 
járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2013. október 24-i 3/2014/EU 
bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet,

g) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek és a négykerekű 
motorkerékpárok jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, 2013. november 21-i 44/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet,

h) a  168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  környezeti teljesítményre, valamint 
a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről, továbbá 
V. mellékletének módosításáról szóló, 2013. december 16-i 134/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló 
rendelet,

i) a  168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  két- vagy háromkerekű járművek, valamint 
a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények 
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2014. július 18-i 901/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

j) a  167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  mezőgazdasági és erdészeti járművek 
jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről 
és módosításáról szóló, 2014. szeptember 19-i 1322/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
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k) a  167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  mezőgazdasági és erdészeti járművek 
jóváhagyására vonatkozó fékezési követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló,  
2014. október 15-i 2015/68 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet,

l) a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek környezeti 
teljesítményére és meghajtóegység-teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló, 2014. október 1-i 2015/96 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet,

m) a  167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  mezőgazdasági és erdészeti járművek 
jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő 
kiegészítéséről szóló, 2014. december 8-i 2015/208 bizottsági (EU) felhatalmazáson alapuló rendelet,

n) a  167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  mezőgazdasági és erdészeti járművek 
jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő 
végrehajtásáról szóló, 2015. március 11-i 2015/504 bizottsági (EU) végrehajtási rendelet,

o) a 300/2008/EK rendelet 18. cikkének a) pontjában említett információkat tartalmazó, a közös légiközlekedés-
védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések meghatározásáról szóló,  
2015. november 16-i C (2015) 8005 bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
 (4) Ez a rendelet

a) a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról szóló, 1996. október 15-i 96/67/EGK tanácsi 
irányelvnek,

b) a harmadik országok közösségi repülőtereket használó légi járműveinek biztonságáról szóló, 2004. április 21-i 
2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a  hajók által okozott szennyezésről és a  szennyezéssel elkövetett jogsértésekre alkalmazandó, büntetőjogi 
szankciókat is magukban foglaló szankciók bevezetéséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/35/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 12. cikkének,

d) a repülőtéri díjakról szóló, 2009. március 11-i 2009/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
e) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 

2011/92/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének,
f ) a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló, 2006. január 18-i 

2006/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
g) a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/21/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk b) pontjának, 6. cikk d)–e) pontjának, valamint 7. cikkének,
h) az  Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az  Európai Közlekedési és Szállítási 

Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a  2006.  évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött 
megállapodás végrehajtásáról, valamint az  1999/63/EK irányelv módosításáról szóló 2009. február 16-i 
2009/13/EK tanácsi irányelvnek,

i) a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezménynek való megfelelés és annak végrehajtása vonatkozásában 
a lobogó szerinti államokra háruló egyes kötelezettségekről szóló, 2013. november 20-i 2013/54/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,

j) a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. november 20-i 2013/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

k) a  tengerészeti felszerelésekről és a  96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

27. §  A 2. mellékletben foglalt táblázat 5:D mezőjében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe a „Budapest 
Főváros Kormányhivatala” szöveg lép.

28. §  Hatályát veszti
a) a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése,
b) a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006 (XII. 20.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

1	  
	  

1. melléklet a …/2016. (... ….) Korm. rendelethez 

1. Az útügyi hatóság eljárásaiban kijelölt szakhatóságok 

   A  B  C  D 
   Bevonás és 

közreműködés 
feltétele 

 Szakkérdés  Első fokú eljárásban  Másodfokú 
eljárásban 

 1.  Minden esetben.  A létesítésre vonatkozó 
tűzvédelmi előírásoknak való 
megfelelés.  

első fokon eljáró 
tűzvédelmi 
szakhatóság 

másodfokon eljáró 
tűzvédelmi 
szakhatóság 

 2.1.  Gyorsforgalmi utak 
esetében. 

 Közúti jelzések, 
forgalomtechnikai elemek és 
elhelyezésük  

megyei, fővárosi 
rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr- 
főkapitányság 

 2.2.  Gyorsforgalmi útnak 
nem minősülő 
országos közutak 
esetében. 

 közlekedésbiztonsági 
szempontból való 
megfelelőségének vizsgálata. 

megyei, fővárosi 
rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr- 
főkapitányság 

 2.3.  Helyi közutak 
esetében. 

  rendőrkapitányság megyei, fővárosi 
rendőr-
főkapitányság 

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

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

honvédelemért 
felelős miniszter 

 nincs 

 4. Gyorsforgalmi út 
esetén. 

 Annak elbírálása kérdésében, 
hogy az 
adott tevékenység megfelel-e  
a) a felszín alatti vizek minősége 
védelmére vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek, 
b) az ivóvízbázis védelmére 
vonatkozó 
jogszabályi követelményeknek, 
valamint 
c) a vizek lefolyására, az árvíz és 
a jég levonulására vonatkozó 
követelményeknek. 

a) területi vízvédelmi 
hatóság 
b)-c) területi vízügyi 
hatóság 

a) országos 
vízvédelmi hatóság 
b)-c) országos 
vízügyi hatóság 

 5.  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, 

 Annak elbírálása kérdésében, 
hogy az adott tevékenység 
megfelel-e  
a) a felszín alatti vizek minősége 
védelmére vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek, 
b) az ivóvízbázis védelmére 
vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek, valamint 
c) a vizek lefolyására, az árvíz és 
a jég levonulására vonatkozó 
követelményeknek. 

a) területi vízvédelmi 
hatóság 
b)-c) területi vízügyi 
hatóság 

a) országos 
vízvédelmi hatóság 
b)-c) országos 
vízügyi hatóság 
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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.  Az államhatártól 
számított 100 
méteren belül épülő 
létesítmény esetén. 

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

megyei, fővárosi 
rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr- 
főkapitányság 

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

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 terveinek 
végrehajtására gyakorolt hatása 
alapján - engedélyezhető-e. 

 közlekedésért 
felelős miniszter 

 - 

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

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

települési 
önkormányzat 
jegyzője,  
a fővárosban a 
főjegyző 

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

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

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

állami főépítészi 
hatáskörben eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
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2. A közlekedési hatósági hatáskörben eljáró járási (fővárosi kerületi) útügyi eljárásaiban vizsgálandó 
szakkérdések 

   A  B 
   A szakkérdés vizsgálatának feltétele  Szakkérdés 

 1.  Ha ugyanezen szakkérdést a hatóság korábban önálló 
eljárásban nem vizsgálta, és az eljárás termőföldön 
megvalósuló út vagy tevékenység engedélyezésére 
irányul. 

 A termőföld mennyiségi védelme 
követelményei kérdésében. 

 2.  Ha az eljárás termőföldön megvalósuló út vagy 
tevékenység engedélyezésére irányul. 

 A termőföld minőségi védelme. 

 3.  Ha az eljárás az erdőterületre, az erdő talajára, 
vízháztartására vagy mikroklímájára hatást gyakorló 
módon megvalósuló út engedélyezésére irányul. 

 Az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata 

 4.  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 bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. 
rendelet 19/B. § (2) bekezdése szerint egyetértésének 
megtagadását vagy az üzemeltető által az egyetértés 
megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja, 
vagy 
c) ásványi nyersanyag kitermeléssel jár. 

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

 5.  1. 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 

 1. Minden esetben annak elbírálása 
kérdésében, hogy 
a) 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 megfelel-e, 
b) az adott tevékenység megfelel-e az 
elérhető legjobb technika alapján 
meghatározott levegőtisztaság-védelmi 
követelményeknek és előírásoknak, 
valamint a levegő minőségére vonatkozó 
előírásoknak, 

  vagy kerékpáros forgalom lebonyolítására szolgálnak - 
engedélyezése esetén. 
  
  
  
  
  
  
 
2. Ha a tevékenység megkezdéséhez a környezeti 
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

 c) az engedélyezési tervdokumentáció és 
a létesítmény zajkibocsátása kielégíti-e a 
környezeti zaj és rezgés elleni védelem 
követelményeit, 
d) az építésnél az építési és a bontási 
hulladékok kezelése, valamint a hulladékok 
felhasználása megfelel-e a 
hulladékgazdálkodási követelményeknek. 
  
2. A 2. számú bevonási és közreműködési 
feltétel esetében annak elbírálása 
kérdésében, hogy a tevékenység alapján 
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Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében foglalt vizsgálatra 
az eljárást megelőzően más hatósági eljárásban nem 
került sor a következő létesítmények esetében: 
a) helyi közút; 
b) közforgalom elől el nem zárt magánút; 
c) kerékpárút; 
d) parkoló. 

jelentős környezeti hatások feltételezhetők-
e. 

 6.  Ha az út a kulturális örökségvédelmi hatósági 
nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté 
nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet 
területén, műemléki területen vagy nyilvántartott 
műemléki érték vagy műemlék telkén valósul meg. 

Annak elbírálása kérdésében, hogy a 
tervezett út, építmény, tevékenység a 
kulturális örökség védelme jogszabályban 
rögzített követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további feltételek 
mellett megfelel-e. 
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2. melléklet a …/2016. (... ...) Korm rendelethez 

A légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban részt vevő szakhatóságok 

   A B  C  D 
 Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Első fokú eljárásban Másodfokú eljárásban 

 1. Minden esetben. A légiforgalmi berendezések létesítésére 
vonatkozó tűzvédelmi előírások 
érvényesítése. 

a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
területi szerve 

a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv 
központi szerv 

 2. Az államhatártól számított 100 méteren 
belül telepített légiforgalmi berendezések 
esetén. 

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

megyei, fővárosi rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr-
főkapitányság 

 3. 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. 

Annak elbírálása kérdésében, hogy a 
tevékenység a természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek a kérelemben foglaltak 
szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e. 

megyei kormányhivatal 
környezetvédelmi és 
természetvédelmi 
hatáskörében eljáró járási 
hivatala 

Pest Megyei Kormányhivatal 

 4. Repülőtéri meteorológiai berendezések 
létesítési és üzembe helyezési eljárása 
során. 

Annak elbírálása kérdésében, hogy a 
repülőtéri meteorológiai berendezések 
létesítése, 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. 

Országos Meteorológiai 
Szolgálat 

- 
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 5. A berendezés típuscseréje, valamint a 
repülőtér területén történő légiforgalmi 
berendezés telepítése kivételével a nem 
ionizáló sugárzó berendezést szolgáló 
építmény hatósági engedélyezése esetén. 

A berendezés sugár-egészségügyi hatásai, 
kockázatai. 

sugár-egészségügyi 
feladatokra illetékességgel 
rendelkező fővárosi és 
megyei kormányhivatal 

Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal 
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3. melléklet a …/2016. (... ...) Korm. rendelethez 

A felszín alatti vasutak felszín alatti vasúti állomásainak, vasúti üzemi létesítményeinek, 
valamint felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárásaiban 

közreműködő szakhatóságok 

   A  B  C  D 
  Bevonás és 

közreműködés 
feltétele 

 Szakkérdés  Első fokon eljáró 
hatóság 

 Másodfokon eljáró 
hatóság 

 1. 1. Munkavégzés 
céljára szolgáló 
építmény építése, 
bővítése, átalakítása 
esetén. 
2. Az országos 
településrendezési 
és építési 
követelményekről 
szóló 
253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 
OTÉK) szerinti, az 
egyes terület-
felhasználási 
egységeken 
kivételesen 
elhelyezhető 
építmény építése 
esetén. 
3. Hulladékledobót, 
gyógykezelés céljára 
szolgáló önálló 
rendeltetési 
egységet tartalmazó 
épület építése 
esetén. 

A higiénés és egészségvédelmi, 
az ivóvíz minőségi, a 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 OTÉK-ban meghatározott 
egyes épületszerkezetek és 
helyiségek létesítési 
követelményeitől való eltéréshez 
hozzájárulás. 

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

népegészségügyi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

 2. A következő 
esetekben: 
a) vasúti állomások, 
vasúti üzemi 
létesítmények, 
valamint a 
területükön lévő 
felvonók esetén; 
b) kiürítésre, 
menekítésre 
figyelembe vett 
mozgólépcsők, és 
mozgójárdák esetén. 

Az épület, építmény kialakítására 
vonatkozó tűzvédelmi előírások 
betartatása, az épület 
kiüríthetősége és a 
létesítményben tartózkodó 
személyek menekíthetősége. 

a tűzvédelmi 
hatósági feladatokat 
ellátó 
szervezetekről, 
a tűzvédelmi 
bírságról és a 
tűzvédelemmel 
foglalkozók kötelező 
élet- és 
balesetbiztosításáról 
szóló 
kormányrendelet 
szerinti első fokon 
eljáró tűzvédelmi 
szakhatóság 

a tűzvédelmi 
hatósági feladatokat 
ellátó 
szervezetekről, 
a tűzvédelmi 
bírságról és a 
tűzvédelemmel 
foglalkozók kötelező 
élet- és 
balesetbiztosításáról 
szóló 
kormányrendelet 
szerinti másodfokon 
eljáró tűzvédelmi 
szakhatóság 

 3.  1. Ha az építési 
tevékenység 
1.1. hatósági 
felügyelet alá tartozó 
nyomástartó 

 A bevonás feltételeként 
meghatározott építményekkel, 
berendezésekkel összefüggő 
jogszabályban meghatározott 
műszaki biztonsági 

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
mérésügyi és 
műszaki biztonsági 
hatáskörében eljáró 

 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
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berendezést, 
1.2. éghető vagy 
veszélyes folyadék 
tartályt, 
1.3. ipari vagy 
mezőgazdasági 
gázfogyasztó 
készüléket, 
1.4. legalább 50 kVA 
beépített 
összteljesítményű és 
0,4 kV vagy 
nagyobb feszültségű 
villamos 
berendezést, 
rendszert érint. 

követelmények. járási (fővárosi 
kerületi) hivatala 

 4.  Ha a vasúti állomás 
épületének felszín 
feletti része 
építésügyi hatósági 
engedélyhez kötött 
építési tevékenység. 

 Annak elbírálásában, hogy 
a felszín feletti épületrész az 
OTÉK 
50. § (2) bekezdésében foglalt 
követelményeknek megfelel-e. 

fővárosi és megyei 
kormányhivatal 
építésügyi 
hatáskörében eljáró 
járási (fővárosi 
kerületi) hivatala 

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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4. melléklet a …/2016. (... ...) Korm rendelethez 

1. A kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és 
megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban 

közreműködő szakhatóságok 

  

A B C D 

 
E 

 
F  G  

 

Bevonás és közreműködés 
feltétele 

Szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

Másodfokú 
eljárásban (ha 

törvény a 
fellebbezést 

lehetővé teszi)   

Elvi létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradási 
engedély 

Használatba- 
vételi, rendel- 
tetéstől eltérő 

használati 
engedély 

Megszüntetési 
engedély 

          valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás 

 1. Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély és 
egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges. 

Annak elbírálása kérdésében, 
hogy a tevékenység  
a) a felszíni vizek védelmére, 
a felszín alatti vizek 
védelmére és  
b) az ivóvízbázisvédelemre 
vonatkozó követelményeknek 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e 

a) első fokon eljáró 
vízvédelmi 
hatóságként eljáró 
katasztrófavédelmi 
igazgatóság, 
b) első fokon eljáró 
vízügyi 
hatóságként eljáró 
katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

a) másodfokon 
eljáró vízvédelmi 
hatóságként eljáró 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság,  
b) másodfokon 
eljáró vízügyi 
hatóságként eljáró 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 IGEN  NEM  NEM 

 2. Ha az eljárás határátlépéssel 
kapcsolatos vagy határvizek 
területét érinti. 

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

megyei, fővárosi 
rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr- 
főkapitányság 

 IGEN  IGEN  IGEN 
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 3.  Az eljárás határvizet érint  Annak elbírálása kérdésében, 
hogy biztosíthatók-e a 
vámeljárás feltételei. 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 
területileg illetékes 
megyei (fővárosi) 
adó- és 
vámigazgatósága 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 
Központi Irányítás 

 IGEN  IGEN  IGEN 

 4. Az eljárás honvédelmi vagy 
katonai célú létesítmény 
működési vagy védőterületén 
tervezett hajózási létesítmény 
engedélyezésére irányul. 

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

honvédelemért 
felelős miniszter 

 nincs  IGEN  IGEN  IGEN 

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

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

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

állami főépítészi 
hatáskörben eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

 IGEN  NEM  NEM 
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2. A kikötő, valamint a komp- és révátkelőhely elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és 
megszüntetési engedélyezésére, valamint adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, a tervtől eltérés engedélyezése iránti eljárásban a 

hajózási hatóság által vizsgált szakkérdések 

  A  B 
   A szakkérdés vizsgálatának feltétele  Szakkérdés 

 1. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi 
engedély és egységes környezethasználati engedély nem 
szükséges. 

Annak elbírálása kérdésében, hogy  
a) a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és 
közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy 
további feltételek mellett megfelel-e, 
b) a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e. 

 2.  Minden esetben. Közegészség- és járványügyekkel kapcsolatosan 
 3. Ha a hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti lelőhelyen, 

régészeti védőövezet területén, műemléki területen vagy 
nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék telkén valósul 
meg. 

Annak elbírálása kérdésében, hogy a hajózási létesítmény a kulturális 
örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a 
kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
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3. A hajókiemelő berendezés elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési 
engedélyezésére, adatváltozás átvezetésére irányuló eljárásában, valamint a tervtől eltérés engedélyezése iránt eljárásában részt vevő 

szakhatóságok 

 A B   C   D 

 
E 

 

F    G 

Bevonás és közreműködés 
feltétele 

  Szakkérdés Első fokú eljárásban Másodfokú 
eljárásban 

  Elvi létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradási 
engedély 

Használatba-  

vételi, 
rendeltetéstől 

eltérő 
használati 
engedély 

Megszüntetési 
engedély 

         valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás 

 1. Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi 
engedély és egységes 
környezethasználati 
engedély nem szükséges. 

Annak elbírálása kérdésében, 
hogy a tevékenység  
a) a felszíni vizek védelmére, 
a felszín alatti vizek 
védelmére és  
b) az ivóvízbázisvédelemre 
vonatkozó követelményeknek 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e 

a) első fokon 
vízvédelmi 
hatóságként eljáró 
katasztrófavédelmi 
igazgatóság,  
b) első fokon vízügyi 
hatóságként eljáró 
katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

a) másodfokon 
vízvédelmi 
hatóságként eljáró 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság,  
b) másodfokon 
vízügyi hatóságként 
eljáró Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 IGEN  NEM  NEM 
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4. 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 a hajózási hatóság által 

vizsgált szakkérdések 

  A  B 
   A szakkérdés vizsgálatának feltétele  Szakkérdés 

 1. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és 
egységes környezethasználati engedély nem szükséges. 

Annak elbírálása kérdésében, hogy  
a) a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi 
jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e, 
b) a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e. 
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5. 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 eltérés 
engedélyezési eljárásában közreműködő szakhatóságok 

  

 A B C   D 

 
E 

 
F  G  

 

Bevonás és közreműködés 
feltétele 

Szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

Másodfokú 
eljárásban 

Elvi létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradási 
engedély 

Használatba- 
vételi, 

rendeltetéstől 
eltérő 

használati 
engedély 

Megszüntetési 
engedély 

           valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás 

 1.  Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély és 
egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges. 

 Annak elbírálása kérdésében, 
hogy a tevékenység  
a) a felszíni vizek védelmére, 
a felszín alatti vizek 
védelmére és  
b) az ivóvízbázisvédelemre 
vonatkozó követelményeknek 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e 

a) első fokon 
vízvédelmi 
hatóságként eljáró 
katasztrófavédelmi 
igazgatóság,  
b) első fokon 
vízügyi 
hatóságként eljáró 
katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

a) másodfokon 
vízvédelmi 
hatóságként eljáró 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság,  
b) másodfokon 
vízügyi 
hatóságként eljáró 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 IGEN  NEM  NEM 
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2.  Új, vízi állásnak nem 
minősülő, legalább 20 csónak 
fogadására alkalmas 
csónakkikötő esetén. 

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

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

állami főépítészi 
hatáskörben eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal 

 IGEN  NEM  NEM 

 3.  Ha az eljárás határátlépéssel 
kapcsolatos vagy határvizek 
területét érinti. 

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

megyei, fővárosi 
rendőr-
főkapitányság 

Országos Rendőr- 
főkapitányság 

 IGEN  IGEN  IGEN 

 4.  Az eljárás határvizet érint  Annak elbírálása kérdésében, 
hogy biztosíthatók-e a 
vámeljárás feltételei. 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 
területileg illetékes 
megyei (fővárosi) 
adó- és 
vámigazgatósága 

Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 
Központi Irányítás 

 IGEN  IGEN  IGEN 
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6. 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 eltérés 

engedélyezési eljárásában a hajózási hatóság által vizsgált szakkérdések 

  A  B 
   A szakkérdés vizsgálatának feltétele  Szakkérdés 

 1. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi 
engedély és egységes környezethasználati engedély nem 
szükséges. 

Annak elbírálása kérdésében, hogy 
a) a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek 
mellett megfelel-e, 
b) a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e. 

 2.  Ha a hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti 
lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki 
területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy műemlék 
telkén valósul meg. 

Annak elbírálása kérdésében, hogy a hajózási létesítmény a kulturális örökség 
védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak 
szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. 
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7. 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 engedélyezési eljárásban 

részt vevő szakhatóságok 

  

 A B  C  D 

 
E 

  
F G  

 

Bevonás és közreműködés 
feltétele 

Szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

Másodfokú 
eljárásban 

Elvi létesítési, 
létesítési 
engedély, 

fennmaradási 
engedély 

Használatba- 
vételi, 

rendeltetéstől 
eltérő 

használati 
engedély 

Megszüntetési 
engedély 

           valamint az ezekhez kapcsolódó adatváltozás 
átvezetése iránti eljárás 

 1.  Ha a tevékenység 
megkezdéséhez 
környezetvédelmi engedély és 
egységes környezethasználati 
engedély nem szükséges. 

 Annak elbírálása kérdésében, 
hogy a tevékenység  
a) a felszíni vizek védelmére, 
a felszín alatti vizek 
védelmére és  
b) az ivóvízbázisvédelemre 
vonatkozó követelményeknek 
a kérelemben foglaltak szerint 
vagy további feltételek mellett 
megfelel-e 

 a) első fokon 
vízvédelmi 
hatóságként eljáró 
katasztrófavédelmi 
igazgatóság,  
b) első fokon 
vízügyi 
hatóságként eljáró 
katasztrófavédelmi 
igazgatóság 

 a) másodfokon 
vízvédelmi 
hatóságként eljáró 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság,  
b) másodfokon 
vízügyi hatóság 
ként eljáró 
Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 

 IGEN  NEM  NEM 

 2.  Ha az eljárás határátlépéssel 
kapcsolatos vagy határvizek 
területét érinti. 

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

 Megyei, fővárosi 
rendőr-
főkapitányság 

 Országos Rendőr- 
főkapitányság 

 IGEN  IGEN  IGEN 

3.  Az eljárás határvizet érint  Annak elbírálása kérdésében, 
hogy biztosíthatók-e a 
vámeljárás feltételei. 

 Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal megyei 
(fővárosi) adó- és 
vámigazgatósága 

 Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 
Központi Irányítás 

 IGEN  IGEN  IGEN 
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8. 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 engedélyezési eljárásban 

a hajózási hatóság által vizsgált szakkérdések 

  A  B 
   A szakkérdés vizsgálatának feltétele  Szakkérdés 

 1. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi 
engedély és egységes környezethasználati engedély 
nem szükséges. 

Annak elbírálása kérdésében, hogy 
a) a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, 
b) a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e. 

 2.  Ha a hajózási létesítmény nyilvántartott régészeti 
lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki 
területen vagy nyilvántartott műemléki érték vagy 
műemlék telkén valósul meg. 

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

3.  Vízisportpálya esetén, ha a tevékenység 
halgazdálkodási vízterületet érint. 

 Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a halgazdálkodásról és a hal védelméről 
szóló jogszabályokban rögzített követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 
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A Kormány 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § c) pontjában,
a III. fejezet tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés e) pontjában,
az 1. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.  évi 
CLXVIII. törvény 24. § (1) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009.  évi XXXVII.  törvény 112.  § 
(1) bekezdés a) pontjában,
az 5. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (2) bekezdés a)–e) pontjában,
a 8. alcím tekintetében tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában,
a 9. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c)–e) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § f ) pontjában, a hegyközségekről szóló 
2012. évi CCXIX. törvény 61. § (1) bekezdésében,
a 11. alcím tekintetében a  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § f ) pontjában,
a 13. alcím tekintetében a  pálinkaellenőrző alcím tekintetében a  pálinkáról, a  törkölypálinkáról és a  Pálinka Nemzeti Tanácsról 
szóló 2008. évi LXXIII. törvény 15. § (1) bekezdésében,
a 14. alcím tekintetében a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi 
LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,
a 15. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 16. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
29. pontjában,
a 17. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 18. alcím tekintetében az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 19. alcím tekintetében a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004.  évi XVIII.  törvény 57.  § (3)  bekezdés 
a) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 20. alcím tekintetében a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvény 100.  § 
(2) bekezdésében,
a 21–33. alcím tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 
174/A. § (1) bekezdés a)–c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §  E rendelet alkalmazásában a földügyi igazgatás kiterjed
a) az ingatlan-nyilvántartással,
b) a földhasználati nyilvántartással,
c) a  földművesekről, a  mezőgazdasági termelőszervezetekről és a  mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett 

nyilvántartással (a továbbiakban: földműves nyilvántartás),
d) a  földmérési és térképészeti állami alapfeladatokkal és alapmunkákkal – ide nem értve a  honvédelmi célú 

földmérési és térképészeti tevékenységet – a  földméréssel, térképészettel, távérzékeléssel, térinformatikai 
rendszerek működtetésével és az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségekkel,
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e) a földminősítéssel, a földvédelemmel, a földhasznosítási előírások érvényesülésével,
f ) a földtulajdoni és a földhasználati előírások érvényesülésével,
g) a földforgalommal,
h) a telekalakítással
összefüggő feladatok ellátására.

II. FEJEZET 
SZAKMAI IRÁNYÍTÁS A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÁGAZAT TERÜLETÉN

2. § (1) A  megyei kormányhivatalok, valamint a  megyei kormányhivatalok járási hivatalainak agrárkár-megállapító, 
állatvédelmi, borászati, erdészeti, élelmiszerlánc-felügyeleti, földművelésügyi igazgatási, halgazdálkodási, 
mezőgazdasági igazgatási, növénytermesztési, pálinkaellenőrzési, talajvédelmi, telepítési, tenyésztési és 
vadászati, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok, továbbá a  fővárosi és megyei kormányhivatalok 
járási (fővárosi kerületi) hivatalainak földügyi igazgatási feladat- és hatáskörének gyakorlásával összefüggésben 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és 
szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító miniszterként a földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) gyakorolja.

 (2) A  miniszter (1)  bekezdés szerinti szakmai irányító jogkörei gyakorlásában – a  földügyi igazgatás kivételével  – 
a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH) jogszabályban meghatározottak szerint 
közreműködik.

 (3) A  fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  NÉBIH hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben 
a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló 2004.  évi CXL.  törvény (a  továbbiakban: 
Ket.) 116. §-ában meghatározott felügyeleti szervet megillető hatásköröket a NÉBIH gyakorolja.

III. FEJEZET 
KÜLÖNÖS ILLETÉKESSÉGI SZABÁLYOK

3. § (1) A Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége – ha e rendelet vagy más kormányrendelet másként nem rendelkezik – 
az e rendeletben meghatározott hatósági feladatok tekintetében a főváros és Pest megye területére terjed ki.

 (2) A borászati hatóságként, élelmiszerlánc-felügyeleti szervként növény- és talajvédelmi hatáskörben, földművelésügyi 
igazgatási hatáskörben, pálinkaellenőrző hatóságként, talajvédelmi hatóságként, valamint tenyésztési hatóságként 
eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal illetékessége a megye egész területére kiterjed. A megyeszékhely szerinti 
járási hivatal feladatait a főváros és Pest megye területére kiterjedően az Érdi Járási Hivatal látja el.

 (3) A földügyi igazgatási feladatkörében eljáró
a) földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv illetékességi területe a  hatáskörébe tartózó ügyekben 

az ország területére,
b) fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területe a  hatáskörébe tartozó ügyekben az  adott megye 

(főváros) területére,
c) járási (fővárosi kerületi) hivatal illetékességi területe a  hatáskörébe tartozó ügyekben az  1.  mellékletben 

meghatározott területre
terjed ki.

 (4) A  földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal döntéseivel kapcsolatban 
– amennyiben kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

IV. FEJEZET 
KIJELÖLŐ RENDELKEZÉSEK

1. Az agrárkár-megállapító szerv kijelölése

4. §  A Kormány
a) a  mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.  évi 

CLXVIII. törvényben (a továbbiakban: Mkk tv.),
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b) a  biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bit.) 138.  § (1)  bekezdés 
t) pontjában és 145. § (1) bekezdés h) pontjában,

c) a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.  évi CCXII.  törvény (a  továbbiakban: Fétv.) 63.  § 
(1) bekezdésében

foglaltak tekintetében agrárkár-megállapító szervként a  megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási 
hivatalát jelöli ki.

2. Az állatvédelmi hatóság kijelölése

5. § (1) A Kormány állatvédelmi hatóságként
a) a minisztert,
b) a NÉBIH-et,
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
d) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt,
e) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalt,
f ) a települési önkormányzat jegyzőjét, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat 

által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt (a továbbiakban együtt: jegyző)
jelöli ki.

 (2) Az állatvédelmi hatóságként elsőfokon eljáró Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége az ország egész területére 
kiterjed.

6. § (1) Az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.  évi XXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Ávtv.) 43.  § (2), (3) és 
(9)–(12)  bekezdésében, 45.  § (1)  bekezdésében, 45/B.  §-ában és 48/C.  §-ában foglaltak tekintetében a  NÉBIH, 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, megyei 
kormányhivatal, járási hivatal, a területi természetvédelmi hatóság, valamint a jegyző a kijelölt állatvédelmi hatóság.

 (2) Az  Ávtv. 43/B.  §-ában foglaltak tekintetében a  NÉBIH, valamint az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a kijelölt állatvédelmi hatóság.

 (3) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal jár el
a) az Ávtv. 24/A. § (7) bekezdésében foglaltak tekintetében,
b) a  súlyos, várhatóan hosszú ideig tartó és nem enyhíthető fájdalommal, szenvedéssel vagy kínnal járó 

állatkísérlet engedélyezése és a tevékenység ellenőrzése iránti eljárásban.
 (4) Az Ávtv. 45/A. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 

eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, megyei kormányhivatal és járási hivatal, valamint a jegyző a kijelölt állatvédelmi 
hatóság.

 (5) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal jár el
a) az Ávtv. 30. § (1) és (6) bekezdésében, 31. § (1) és (2) bekezdésében,
b) a  súlyos, várhatóan hosszú ideig tartó és nem enyhíthető fájdalommal, szenvedéssel vagy kínnal járó 

állatkísérletek kivételével az Ávtv. 32. § (1)–(3) bekezdésében és 33. § (1)–(3) bekezdésében
foglaltak tekintetében.

 (6) Az  Ávtv. 19/A.  § (2)  bekezdésében, 24/A.  § (1), (2), (4) és (8)  bekezdésében, 24/B.  § (1), (2) és (4)  bekezdésében, 
24/C.  § (1)–(4)  bekezdésében, 41.  § (1)  bekezdésében foglaltak tekintetében az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal a kijelölt állatvédelmi hatóság.

 (7) Az Ávtv. 41. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési eljárásban az állatvédelmi hatóságként élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal a nyilvántartás tényét az összes adattartalommal együtt közli 
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatallal.

 (8) Az  Ávtv. 24/F.  §-ában és 48/B.  §-ában foglaltak tekintetében a  területi természetvédelmi hatóság a  kijelölt 
állatvédelmi hatóság.

 (9) Az Ávtv. 48/A. § (1), (3) és (4) bekezdése tekintetében a jegyző a kijelölt állatvédelmi hatóság.

3. A borászati hatóság kijelölése

7. §  A Kormány borászati hatóságként
a) a NÉBIH-et,
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b) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
c) a megyeszékhely szerinti járási hivatalt
jelöli ki.

8. § (1) A borászati hatóságként eljáró megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala által elsőfokon hozott 
döntés esetében másodfokon a megyei kormányhivatal jár el.

 (2) A  borászati hatóságként elsőfokon eljáró Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége az  ország egész területére 
kiterjed.

9. § (1) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: bortörvény)
a) 22.  § (3)  bekezdésében, 23.  § (3)  bekezdésében, 24/A.  §-ában, 28.  §-ában a  tételes minősítés tekintetében, 

29. §-ában, 30. § (2) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 45. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH,
b) 11. § (4) bekezdésében, 13/B. § (1) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 25. § (2) bekezdésében, 44. § (1) és 

(2)  bekezdésében, 47/A.  §-ában, 48.  §-ában, 51.  § (1) és (4)  bekezdésében, 51/A.  § (1) és (3)  bekezdésében 
foglaltak tekintetében a NÉBIH és a megyeszékhely szerinti járási hivatal,

c) 24. § (1) bekezdésében a nyilvántartásba vétel, illetve annak honlapon történő közzététele, valamint a 44. § 
(4) bekezdése tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatal,

d) 24. § (1) bekezdésében a borászati üzemek engedélyezése tekintetében, 24. § (2) bekezdésében, 28. §-ában 
a szállítmányonkénti minőségi tanúsítvány kiadása tekintetében a megyeszékhely szerinti járási hivatal

a kijelölt borászati hatóság.
 (2) A  Kormány a  továbbfeldolgozási vagy kiszerelési céllal Magyarország területére behozott, az  Európai Gazdasági 

Térség valamely szerződő államában közfogyasztásra forgalomba még nem hozott borászati termék bor származási 
bizonyítványának kiállításához szükséges igazolás kiállítására a NÉBIH-et jelöli ki. Az igazolás kiállítása során a NÉBIH 
a bortétel és a kísérődokumentumban foglaltak egyezőségét vizsgálja. A NÉBIH az igazolást 90 napon belül hatósági 
bizonyítvány formájában adja ki.

 (3) A NÉBIH
a) a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény (a továbbiakban: hegyközségi törvény) 29. §-ában,
b) az  uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016.  évi XIII.  törvény (a  továbbiakban: Vámtv.) 11.  § (1)  bekezdés 

e) pont ek) alpontjában
meghatározott borászati hatóság.

4. Az erdészeti hatóság kijelölése

10. §  A Kormány erdészeti hatóságként
a) a NÉBIH-et,
b) a Pest Megyei Kormányhivatalt és
c) a 2. mellékletben meghatározott járási hivatalt
jelöli ki.

11. § (1) Elsőfokú erdészeti hatóságként – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – az  erdőterület 
fekvése szerint illetékes, 2. mellékletben meghatározott járási hivatal jár el.

 (2) Másodfokú erdészeti hatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a Pest Megyei Kormányhivatal 
jár el.

 (3) Az erdészeti hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége az ország egész területére kiterjed.

12. § (1) A NÉBIH jár el elsőfokon országos illetékességgel
a) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 

56. § (3) bekezdése,
b) az Evt. 90/A–90/M. §-a,
c) az Evt. 108. § (4)–(6) bekezdése és
d) az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 

az  iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.  évi CXX.  törvény (a  továbbiakban: 
2012. évi CXX. törvény) 9. § (3) bekezdés b) és e) pontja

szerinti erdészeti hatóságként.
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 (2) A NÉBIH feladatkörét érintően vezeti
a) az Országos Erdőállomány Adattárat,
b) az Evt. 98. § (1a) bekezdés szerinti névjegyzéket és
c) az Evt. 111/A. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartást.

 (3) A Pest Megyei Kormányhivatal jár el
a) az  adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény 52.  § (13)  bekezdés b)  pontja szerinti erdészeti 

hatóságként és
b) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 20. § (7) bekezdése szerinti
erdészeti hatóságként.

 (4) Az erdészeti hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal vezeti
a) az  Evt. 37.  § (1)  bekezdés szerinti nyilvántartást az  Evt. 37.  § (4)  bekezdés szerinti erdészeti létesítmények 

tekintetében,
b) az Evt. 69/A. §-a szerinti nyilvántartást és
c) az Evt. 72. § (5) bekezdés szerinti nyilvántartást.

 (5) Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az erdészeti hatóságként eljáró járási hivatal
a) vezeti az Országos Erdőállomány Adattárat,
b) látja el az erdészeti igazgatási feladatokat.

 (6) Az erdészeti igazgatási feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal vezeti
a) az Evt. 72. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, illetve
b) a személyi jövedelemadóról szóló 1995.  évi CXVII.  törvény (a  továbbiakban: Szja tv.) 20.  § (1)  bekezdése 

szerinti
számlát.

5. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kijelölése

13. §  A Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként
a) a minisztert,
b) a NÉBIH-et,
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
d) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt,
e) a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalát 

(a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal),
f ) a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalát 

(a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal),
g) a jegyzőt
jelöli ki.

14. § (1) Az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal által elsőfokon hozott döntés 
esetében másodfokon a megyei kormányhivatal jár el.

 (2) A  növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal által elsőfokon hozott döntés 
esetében másodfokon a Pest Megyei Kormányhivatal országos illetékességel jár el.

 (3) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként elsőfokon eljáró Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége az ország egész 
területére kiterjed.

 (4) A növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal illetékessége a megye egészére kiterjed. A Pest Megyei 
Kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró Érdi Járási Hivatala illetékessége a  fővárosra és Pest 
megyére terjed ki.

 (5) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti szervként élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatal illetékességi területét a 3. melléklet tartalmazza.

15. §  Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény (a  továbbiakban: Éltv.) 71.  § 
(3)  bekezdése alapján a  miniszter a  NÉBIH közreműködésével a  megyei kormányhivatalok és a  járási hivatalok 
jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető közleményt ad ki.
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16. § (1) Az országos főállatorvos – a NÉBIH útján –
a) állatjárványügyi intézkedésként elrendeli megfigyelési körzet kialakítását, vakcinázást, gyógykezelést, vagy 

szolgáltató állatorvosok közcélú igénybevételét,
b) elrendeli a több megyére kiterjedő – az Éltv. szerinti – ellenőrzések és intézkedések végrehajtását,
c) elrendeli a NÉBIH-en belül az országos járványügyi központ felállítását, valamint az országos élelmiszerlánc-

esemény kezelő központ felállítását, valamint
d) jogszabályban meghatározott járványügyi vagy más kiemelt jelentőségű okból azonnali intézkedést igénylő 

esetben utasítást adhat
da) a  kormánytisztviselőknek a  NÉBIH-től a  megyei kormányhivatalokhoz, vagy a  járási hivatalokhoz 

történő kirendelésére,
db) az  eszközök NÉBIH-től a  megyei kormányhivatalokhoz, illetve a  járási hivatalokhoz történő 

átcsoportosítására,
e) jogszabályban meghatározott járványügyi vagy más kiemelt jelentőségű okból azonnali intézkedést igénylő 

esetben javaslatot tehet a megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottnak
ea) állami tisztviselőknek NÉBIH-hez történő, valamint megyei kormányhivatalok és járási hivatalok 

közötti kirendelésére,
eb) az  eszközök NÉBIH-hez történő, valamint megyei kormányhivatalok és járási hivatalok közötti 

átcsoportosítására.
 (2) A miniszternek az Éltv. 28. § a)–d) pontjában, 52. § (3) bekezdésében, valamint 71. § (1) bekezdésében leírt feladatait 

átruházott hatáskörben az országos főállatorvos gyakorolja.
 (3) Az Éltv. 23. § (4) bekezdésében meghatározott élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az országos főállatorvos.

17. § (1) A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a NÉBIH
a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § t) pontjában,
b) a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 

1996. évi XX. törvény 20. § (2) bekezdés m) pontjában és 37. § (1b) bekezdésében,
c) az Ávtv. 42/A. § (3) bekezdésében és 45/A. §-ában,
d) az  Éltv. 5.  § (6)  bekezdésében, 15.  § (5)  bekezdésében, 17.  § (5) és (6)  bekezdésében, 32.  § (1)  bekezdés 

c),  d), n)–r), t), u)  pontjában, (2)  bekezdés d)  pontjában, (3) és (5)  bekezdésében, 34.  § (1)  bekezdés g) és 
h)  pontjában, (4)  bekezdés a) és j)  pontjában, 35.  § (4)  bekezdés d)–f )  pontjában, (5) és (6)  bekezdésében, 
35/A.  §-ában, 37.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontjában, (3)  bekezdés e), g) és i)  pontjában, 38.  § (1)  bekezdés 
m), n), r) és t) pontjában, (5)–(7) bekezdésében, 38/A. § (1), (3)–(10) bekezdésében, 38/B. §-ában, 38/D. § (1) és 
(3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, az engedélyköteles növényvédő szerek és termésnövelő anyagok 
eseti és százhúsz napos engedélyeinek megadása tekintetében (2)  bekezdésében, (3) és (6)  bekezdésében, 
41. §-ában, 47/B. § (1), (11) és (12) bekezdésében, 47/C. § (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés e) pontjában, 
63/A. §-ában, 71. § (4) és (5) bekezdésében,

e) a Vámtv. 11. § (1) bekezdés e) pont ej) alpontjában
foglaltak tekintetében.

 (2) A NÉBIH
a) ellátja a  növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a  79/117/EGK és a  91/414/EGK tanácsi 

irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 75.  cikk (1)  bekezdés szerinti hatáskörrel rendelkező hatósági és (2)  bekezdés szerinti nemzeti 
koordináló hatósági feladatokat,

b) koordinálja az  engedélyköteles növényvédő szerek és termésnövelő anyagok hivatalos vizsgálataiban 
közreműködő, növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal tevékenységét, amelynek keretében 
előkészíti az engedélyezési vizsgálatokat, nyilvántartja és ellenőrzi a kísérleteket,

c) ellátja a  takarmány- és élelmiszerjog, valamint az  állat-egészségügyi és az  állatok kíméletére vonatkozó 
szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági 
ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben az  illetékes 
hatóság számára megállapított feladatokat.

18. § (1) Az Éltv.
a) 4.  §-ában, 23/A.  §-ban, 28.  § l)  pontjában, 29.  § c)  pontjában, 30.  § (2)  bekezdésében, 33.  § d)  pontjában, 

38/A.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 39.  § (1) és (3)  bekezdésében, 44.  § (1)–(6)  bekezdésében, 56.  §-ában, 
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57.  §-ában, 59.  § (6)  bekezdésében, 63.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjában foglaltak tekintetében a  NÉBIH, 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, 
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, a növény- és talajvédelmi 
hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal,

b) 58.  §-ában, 61.  §-ában, 62.  §-ában foglaltak tekintetében a  NÉBIH, valamint az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, és az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,

c) 60.  §-ában foglaltak tekintetében a  NÉBIH, valamint a  növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási 
hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal

a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.
 (2) Az Éltv.

a) 32.  § (1)  bekezdés h)  pontjában az  ökológiai gazdálkodás és integrált gazdálkodás, valamint az  ahhoz 
kapcsolódó élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal tekintetében a  NÉBIH, az  élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatáskörben, valamint a  növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint 
a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal,

b) 32.  § (1)  bekezdés h)  pontjában a  géntechnológiával módosított szervezetekkel, szaporítóanyagokkal, 
élelmiszerekkel és takarmányokkal kapcsolatos feladatok tekintetében a NÉBIH, az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatáskörben, valamint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
és járási hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal,

c) 32.  § (2)  bekezdés b) és c)  pontjában, 34.  § (4)  bekezdés h)  pontjában az  irányítás tekintetében, 38.  § 
(1)  bekezdés a), c), e)–g), i), l) és p)  pontjában, valamint az  engedélyezett állatgyógyászati termékek 
vonatkozásában o)  pontjában foglaltak tekintetében a  NÉBIH és az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,

d) 32.  § (1)  bekezdés a), b), e)–g), i)–m), s)  pontjában, 38.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltak tekintetében 
a  NÉBIH, az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, 
valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal

a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.
 (3) Az Éltv.

a) 8.  § (2)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdés g)  pontjában, 19.  § (4)  bekezdésében, 26.  § (1)  bekezdés c) és 
d)  pontjában, 32.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 33.  § c)  pontjában, 34.  § (2)  bekezdés b)–l)  pontjában, 
(3)  bekezdésében, (4)  bekezdés b), f )–g)  pontjában, az  ellenőrzés tekintetében h)  pontjában, valamint 
i)  pontjában, 35.  § (3)  bekezdésében, (4)  bekezdés b) és c)  pontjában, 36.  § (3)  bekezdésében, 51.  § 
(3)  bekezdésében, 72.  §-ában foglaltak tekintetében a  NÉBIH és az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben,

b) 16.  § (2)  bekezdésében, 25.  § (4) és (5)  bekezdésében, 33.  § b)  pontjában, 38/C.  § (1)  bekezdésében, 53.  § 
(3) és (4)  bekezdésében foglaltak tekintetében a  NÉBIH, az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben, valamint növény- és talajvédelmi hatáskörben,

c) 17. § (8) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 32. § (4) bekezdésében, 37. § (2) bekezdésében, 
(3) bekezdés a)–d) és f ) pontjában, 38. § (1) bekezdés h), u), v) pontjában, 48. §-ában, 49. § (1) bekezdésében 
foglaltak tekintetében a NÉBIH és a növény- és talajvédelmi hatáskörben

eljáró járási hivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.
 (4) A  NÉBIH, valamint az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 

és járási hivatal
a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 48. §-ában, valamint 74. § (1) és (4) bekezdésében,
b) a  Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az  állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012.  évi 

CXXVII. törvény (a továbbiakban: MÁOK tv.) 15. § (2) bekezdés a) pontjában és 43. § (3) bekezdésében
meghatározott élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.

 (5) Az  ökológiai termelésről és az  ökológiai termékek címkézéséről és a  2092/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletben, valamint az  annak végrehajtására kiadott 
bizottsági rendeletekben az  illetékes hatóság számára megállapított feladatokat a  NÉBIH és a  Pest Megyei 
Kormányhivatal látja el.
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 (6) Az  állami védekezés elrendelésére a  növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal a  NÉBIH előzetes 
tájékoztatásával jogosult.

19. §  Az Éltv.
a) 8/A. § (3) bekezdésében, 8/B. § (1) és (3) bekezdésében, 33. § e) pontjában, 34. § (1) bekezdés f ) pontjában, 

38.  § (1)  bekezdés o)  pontjában az  engedélyezett mikrochipek tekintetében, valamint 38.  § (1)  bekezdés 
s) pontjában foglaltak tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi,

b) 40.  § (2)  bekezdése szerinti, az  engedélyköteles növényvédő szerek és termésnövelő anyagok kísérleti 
engedélyének megadása tekintetében a növény- és talajvédelmi,

c) 27. § (5a) bekezdésében foglaltak tekintetében a növény- és talajvédelmi hatáskörben és az élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi

hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.

20. § (1) A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
a) a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.  törvény (a  továbbiakban: 

Vtv.) 35.  § (2)  bekezdésében és 91.  §-ában foglaltak tekintetében az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,

b) a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdés 
c) pontjában és 19. § (9) bekezdésében foglaltak tekintetében a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
járási hivatal,

c) az  Éltv. 23.  § (1)  bekezdésében, 31.  § (1) és (2)  bekezdésében, 33.  § a)  pontjában, 34.  § (1)  bekezdés 
d)  pontjában, 34.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 35.  § (1) és (2)  bekezdésében, 36.  § (1)  bekezdés a) és 
b)  pontjában, 36.  § (2)  bekezdésében, 38.  § (1)  bekezdés d), j), k)  pontjában foglaltak tekintetében 
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,

d) a  MÁOK tv. 4.  § (6)  bekezdés i)  pontjában, 4.  § (7)  bekezdésében és 47.  § (1)  bekezdésében foglaltak 
tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal.

 (2) A  növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal hivatalos vizsgálóhelyként a  NÉBIH felkérésére 
közreműködik az Éltv. Mellékletének 24. pontja szerinti engedélyköteles termékek vizsgálatainak elvégzésében.

 (3) Az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal ellátja a  2005/94/EK 
tanácsi irányelvnek a  baromfitartó egységek és más, fogságban tartott madarakat tartó egységek madárinfluenza 
szempontjából történő jóváhagyása, valamint az  említett egységekben hozott további biológiai biztonsági 
megelőző intézkedések tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 13-i 616/2009/EK bizottsági rendelet 
végrehajtása során a tagállami feladatokat.

21. §  A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
a) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 

19. § (4) bekezdésében és 47. § (4) bekezdésében,
b) a büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 

2013. évi CCXL. törvény 319. § (3) bekezdésében,
c) a Fétv. 6. § (2) bekezdésében
foglaltak tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal.

22. § (1) Az Éltv. 55. §-ában meghatározott kártalanításról
a) ötmillió forint összeghatárig az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 

hivatal,
b) ötmillió forintot meghaladóan az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei 

kormányhivatal
dönt.

 (2) Az  Éltv. 32.  § (3)  bekezdése alapján az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal, valamint az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal 
nyilvántartja a  bejelentett és kivizsgált élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket, azok adatait a  NÉBIH részére 
– értékelés és közzététel céljából – megküldi.
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23. § (1) Az Éltv.
a) 15.  § (4)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdés e) és f ), h) és i)  pontjában, 18.  § (5)  bekezdésében, 19.  § 

(1)  bekezdésében, 23.  § (2) és (3)  bekezdésében, 34.  § (1)  bekezdés a)–c), e), i)  pontjában, (4)  bekezdés 
c)–e)  pontjában, 35.  § (4)  bekezdés a)  pontjában, 36.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, 53.  § (2)  bekezdésében, 
54.  § (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltak tekintetében az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben,

b) 17.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, (7)  bekezdésében, 37.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában, (3)  bekezdés 
h) pontjában, 50. § (1) és (2) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak tekintetében a növény- 
és talajvédelmi hatáskörben,

c) 27.  § (5)  bekezdésében az  elismert tanúsító szervezet hiányában a  tanúsítvány kiadása, 38.  § 
(3)  bekezdésében foglaltak tekintetében az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben, 
valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben

eljáró járási hivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.
 (2) Az  állati eredetű melléktermékekből készített komposztok mezőgazdasági területen történő felhasználásának 

hatósági engedélyezési eljárása tekintetében élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a  növény- és talajvédelmi 
hatáskörben eljáró járási hivatal jár el.

 (3) A  szomszédos ország területén működő magyar növény-egészségügyi határkirendeltség a  működtetés, illetve 
a  közszolgálati jogviszony szempontjából a  növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal székhelye 
szerinti, annak szervezeti egységét képező belföldi munkahelynek minősül.

24. §  Az Éltv. 38.  § (1)  bekezdés q)  pontja szerinti nyilvántartást a  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 
Mezőgazdasági Gépesítési Intézete vezeti.

25. §  Élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a jegyző jár el az Éltv.
a) 18. § (6) bekezdésében foglaltak,
b) 50.  § (1) és (4)  bekezdése alapján belterületen, a  növényvédelmi tevékenység keretében, a  károsítók elleni 

védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése, illetve a közérdekű védekezés elrendelése
tekintetében.

26. §  Élelmiszerlánc-felügyeleti szervként
a) a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény (a  továbbiakban: Kvt.) 64/A.  § 

(3)  bekezdésében foglaltak tekintetében a  NÉBIH, az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró járási hivatal és megyei kormányhivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben 
eljáró járási hivatal és a Pest Megyei Kormányhivatal,

b) az  atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény (a  továbbiakban: Atv.) 45.  § (1)  bekezdésében foglaltak 
tekintetében a NÉBIH és az élelmiszerlánc-felügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal

jár el.

6. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv kijelölése

27. § (1) A  Kormány földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként az  országos illetékességgel eljáró Budapest 
Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

 (2) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv országos illetékességgel
a) eljár a  jogszabályokban meghatározott vagy delegált országos adatbázisok kezelése, üzemeltetése, 

változásvezetése és az azokból történő adatszolgáltatás során,
b) működteti a nemzeti téradat-infrastruktúra rendszert,
c) üzemelteti a kozmikus geodéziai obszervatóriumot,
d) eljár a földügyi igazgatás országos szintű adatainak feldolgozása, szakmai információs rendszerek, adattárak 

fejlesztése, üzemeltetése, más számítógépes rendszerekkel a kapcsolat és a folyamatos adatcsere biztosítása 
során,

e) eljár a  földmérési, térképészeti és távérzékelési tudományos kutatás végzése és országos összhangjának 
megvalósítása során,
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f ) ellátja az  ország teljes területére vonatkozó állami földmérési alaptérképek eladási példányainak őrzését, 
valamint az  állami topográfiai térképek eredeti és eladási példányainak őrzését, kezelését, szolgáltatását, 
illetve értékesítését,

g) fenntartja, fejleszti és szolgáltatja az  ország területére a  domborzatmodellt, a  felületmodellt, és geoportált 
üzemeltet,

h) vezeti a közigazgatási és fekvéshatárok adatbázisának központi nyilvántartását és abból adatot szolgáltat,
i) ellátja az  állami alapmunkákkal összefüggő, a  feladatkörébe utalt megrendeléssel és szerződéskötéssel 

kapcsolatos feladatokat,
j) végzi az  állami térképi adatbázisok készítésével kapcsolatos – feladatkörébe utalt – légifényképezésre és 

az űrfelvételek beszerzésére vonatkozó koordinációs, megrendelői, előfeldolgozási feladatokat,
k) ellátja az  ingatlan-nyilvántartás, az  ingatlan-nyilvántartási térképkezelő, valamint a  földműves- és 

földhasználati nyilvántartás számítógépes rendszerének fejlesztését,
l) kutatási és műszaki fejlesztési feladatokat végez, ezen belül különösen a  szakmai információs rendszerek 

fejlesztését, irányítását, rendszerfelügyeletét, valamint a  földügyi igazgatást érintő földmérési, térképészeti, 
távérzékelési és térinformatikai tudományos kutatások végzését, országos összhangjának megvalósítását 
látja el,

m) ellátja az  agrárszakigazgatás terület alapú támogatásainak megvalósítását célzó hazai és európai uniós 
delegált feladatok végrehajtását,

n) eljár a  parlagfűvel szennyezett területekkel kapcsolatos adatbázisok kezelésével, változásvezetésével és 
adatszolgáltatási feladatokkal kapcsolatban,

o) ellátja a  szőlőültetvények azonosítását, az  ágazati támogatások kifizetése, valamint a  bor eredetvédelme 
térképi ellenőrzésének alapját szolgáló rendszer adatbázisainak előállítását, változásvezetését és 
a közzétételével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat,

p) ellátja a nemzetközi kötelezettségből származó feladatokat,
q) ellátja a nemzeti téradat-infrastruktúra alapjainak létrehozásával és fenntartásával kapcsolatos jogszabályban 

meghatározott feladatokat,
r) ellátja az állami alapadatok adatbázisainak hálózati szolgáltatón keresztül történő egyedi szerződést követő 

hozzáférések biztosítását,
s) ellátja az  állami földmérési és ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisok üzemeltetésével kapcsolatos 

minőségbiztosítási feladatokat,
t) tevékenységi körébe tartozó szakértői véleményt készít,
u) ellátja a szakirányú konferenciák, valamint a szakirányú továbbképzés akkreditálását,
v) kiállítja a földmérő és földminősítő igazolványokat és vezeti az ahhoz kapcsolódó nyilvántartást,
w) jogszabályban foglaltaknak megfelelően ellátja az  ingatlanrendező földmérő minősítéssel kapcsolatos 

feladatokat,
x) fenntartja és működteti az országos földügyi és távérzékelési levéltárat.

7. A géntechnológiai hatóság kijelölése

28. § (1) A Kormány a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) szerinti
a) környezetvédelmi, mezőgazdasági és ipari géntechnológiai hatóságként,
b) termesztési hatóságként, valamint
c) nyilvántartó szervként
a földművelésügyi minisztert jelöli ki.

 (2) A Kormány a Gtv. szerinti ellenőrzésére jogosult hatóságként
a) a NÉBIH-et és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt 

jelöli ki
aa) a  géntechnológiával módosított szervezetek és az  azokból előállított termékek zárt rendszerű 

felhasználása,
ab) a géntechnológiai módosítást végző létesítmény létrehozása,
ac) az  állategészségügy és az  egyéb ipari célú géntechnológiai tevékenység területén 

a géntechnológiával módosított szervezetek nem forgalomba hozatali célú kibocsátása
 tekintetében,
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b) az élelmiszeripar és a takarmányozás területén a géntechnológiával módosított szervezetek nem forgalomba 
hozatali célú kibocsátása tekintetében a  NÉBIH-et és az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt és a  megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatalát jelöli ki,

c) a növény- és talajvédelem szakterületén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalt jelöli ki,
d) a  növénytermesztés és állattenyésztés területén a  géntechnológiával módosított szervezetek nem 

forgalomba hozatali célú kibocsátása tekintetében a NÉBIH-et jelöli ki,
e) a géntechnológiával módosított szervezeteknek és az azokból előállított termékeknek az Európai Gazdasági 

Térség tagországain kívüli országból (a  továbbiakban: harmadik ország) történő behozatalának, harmadik 
országba történő kivitelének, valamint az  Európai Gazdasági Térség tagországai közötti szállításának 
ellenőrzése tekintetében a NÉBIH-et és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró 
megyei kormányhivatalt és járási hivatalt, valamint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalt 
jelöli ki,

f ) az  élelmiszerek tekintetében a  NÉBIH-et és az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 
eljáró járási hivatalt jelöli ki,

g) a  forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező géntechnológiával módosított szervezetek 
forgalmazásának ellenőrzése tekintetében a  NÉBIH-et és az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, 
valamint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalt jelöli ki.

8. A halgazdálkodási hatóság kijelölése

29. §  A Kormány halgazdálkodási hatóságként
a) a minisztert,
b) a NÉBIH-et,
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt és
d) a megyeszékhely szerinti járási hivatalt
jelöli ki.

30. § (1) Elsőfokú halgazdálkodási hatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a  halgazdálkodási 
vízterület medrének fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal (a  továbbiakban: területi 
halgazdálkodási hatóság) jár el – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a megyére kiterjedő illetékességi területen.

 (2) A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala illetékessége területi halgazdálkodási hatóságként a fővárosra és 
Pest megye területére terjed ki.

 (3) A  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013.  évi CII.  törvény (a  továbbiakban: Hhvtv.) 67.  § (1)  bekezdése 
szerinti közigazgatási hatósági eljárásban a  jogsértő személy lakóhelye szerint illetékes területi halgazdálkodási 
hatóság jár el.

 (4) Ha a halgazdálkodási vízterület két vagy több területi halgazdálkodási hatóság illetékességi területén helyezkedik el,
a) állóvíz esetén – a c) és d) pontban foglalt kivétellel – az a területi halgazdálkodási hatóság jár el, amelynek 

illetékességi területén a halgazdálkodási vízterület nagyobb hányada található;
b) folyóvíz esetén – a c) és d) pontban, valamint az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a területi halgazdálkodási 

hatóság illetékessége a megyehatáron belüli folyószakaszokra, part-, illetve mederrészekre terjed ki;
c) nagyvízi mederben elhelyezkedő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek nyilvántartásában az  a  területi 

halgazdálkodási hatóság jár el, amelynek illetékességi területét a főmeder érinti;
d) két vagy több területi halgazdálkodási hatóság illetékességi területén elhelyezkedő nyilvántartott 

halgazdálkodási vízterület nyilvántartása esetén az  érintett területi halgazdálkodási hatóságok 
megállapodással a  Hhvtv. 34.  § (2)  bekezdésben foglaltaknak megfelelően az  a)–c)  pontban foglaltaktól 
eltérhetnek.

 (5) Ha a  folyóvíz medre hosszanti, illetve keresztirányban több területi halgazdálkodási hatóság illetékességi területét 
is érinti, – a (4) bekezdés c) és d) pontjában foglalt kivétellel – az a területi halgazdálkodási hatóság jár el, amelynek 
az illetékességi területe szerinti megyénél a Hhvtv. hatálybalépését megelőzően a vízterület a halászati vízterületek 
nyilvántartásában szerepelt.

 (6) A  Hhvtv. 67.  § (2)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásban a  vízilétesítmény elhelyezkedése szerint 
illetékes területi halgazdálkodási hatóság jár el.
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31. §  A Hhvtv. 16.  § (6)  bekezdésében, 29.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint 46.  § (7)  bekezdésében meghatározott 
halgazdálkodási hatóság a miniszter.

32. § (1) A Hhvtv. 40. § (1) bekezdésében, 42. § (1) és (4) bekezdésében, valamint – az állami alkalmazásban álló halászati őr 
tekintetében – a Hhvtv. 56. § (2), (4), (5) és (9) bekezdésében foglalt hatáskört a NÉBIH gyakorolja.

 (2) A  turista állami horgászjegy, valamint a  hozzá tartozó fogási napló kiadásával kapcsolatos feladatokat a  NÉBIH 
országos illetékességgel látja el.

 (3) A NÉBIH ellátja a Tanács 2008. szeptember 29-i, a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, 
megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a  2847/93/EGK, 
az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló 1005/2008/EK rendelete 16–18.  cikkében, valamint 21.  cikkében meghatározott tagállami 
illetékes hatósági feladatokat.

 (4) Az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az  iskolakerülés 
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.  évi CXX.  törvény (a  továbbiakban: 2012.  évi CXX.  törvény) 9.  § 
(3) bekezdés f ) pontjában meghatározott halászati hatóság a NÉBIH.

 (5) A NÉBIH jogosult a Hhvtv. szerinti ellenőrzések lefolytatására, továbbá megilletik a Hhvtv. 52. § (2) bekezdésében, 
a  61.  § (2)  bekezdés a)–j) és l)–o)  pontjában, 64.  § (1)  bekezdésében, 65.  §-ában, 66.  § (1) és (2)  bekezdésében, 
továbbá 67.  § (1) és (2)  bekezdésében és 70.  §-ában foglalt jogosítványok. Ez  a  rendelkezés nem érinti a  területi 
halgazdálkodási hatóság, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzési és intézkedési jogosultságát.

33. §  A Hhvtv.
a) 54.  § (6)  bekezdés b)  pontja szerinti esetben a  halgazdálkodási hatóság országos illetékességű szerve 

a miniszter, a NÉBIH, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal,
b) 63. § (4) bekezdése és 74. § (7) bekezdése szerinti esetben a halgazdálkodási hatóság országos illetékességű 

szerve a NÉBIH.

34. § (1) Országos illetékességű halgazdálkodási hatóságként – kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyben – 
a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

 (2) A Pest Megyei Kormányhivatal jár el a Hhvtv.
a) 13. § (2) bekezdésében,
b) 19. § (2) bekezdésében,
c) 14. § (2) és (4) bekezdésében,
d) 61. § (2) bekezdés k) pontjában
meghatározott közigazgatási hatósági ügyekben.

 (3) A  Hhvtv. 10.  § (1) és (3)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében és 15.  §-ában foglalt eljárások tekintetében 
a Kormány elsőfokú halgazdálkodási hatóságként Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki, ha az eljárás két vagy több 
megyét érint.

35. §  Az állami halászjegy, a  halász fogási napló és a  fogási tanúsítvány nyomtatványtömbök kiadásával kapcsolatos 
feladatokat a területi halgazdálkodási hatóság látja el.

9. Az ingatlanügyi hatóság kijelölése

36. §  A Kormány ingatlanügyi hatóságként
a) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet,
b) a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt és
c) a földügyi igazgatási hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt
jelöli ki.

37. § (1) Ha e  rendelet másként nem rendelkezik, első fokon az  ingatlan fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási 
hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal, másodfokon az  ingatlan fekvése szerint illetékes, földügyi 
igazgatási hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jár el ingatlanügyi hatóságként.
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 (2) Ha a  másodfokú ingatlanügyi hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal jogát vagy jogos érdekét 
a döntés-felülvizsgálattal érintett ingatlan-nyilvántartási eljárás közvetlenül érinti, különösen abban az esetben, ha 
az elsőfokú eljárásban megkereső, kérelmező volt, a Kormány másodfokú ingatlanügyi hatóságként
a) a Fejér Megyei Kormányhivatalt jelöli ki

aa) a Baranya Megyei Kormányhivatalt,
ab) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt,
ac) a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt,
ad) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
ae) a Somogy Megyei Kormányhivatalt,
af ) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalt,
ag) a Tolna Megyei Kormányhivatalt,
ah) a Vas Megyei Kormányhivatalt,
ai) a Veszprém Megyei Kormányhivatalt,
aj) a Zala Megyei Kormányhivatalt

 érintő másodfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására;
b) a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatalt jelöli ki

ba) a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalt,
bb) a Budapest Főváros Kormányhivatalát,
bc) a Békés Megyei Kormányhivatalt,
bd) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt,
be) a Csongrád Megyei Kormányhivatalt,
bf ) a Fejér Megyei Kormányhivatalt,
bg) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalt,
bh) a Heves Megyei Kormányhivatalt,
bi) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt,
bj) a Nógrád Megyei Kormányhivatalt

 érintő másodfokú ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására.
 (3) A  termőföld védelméről szóló törvény szerinti földvédelmi (ideértve a  földvédelmi szakhatósági közreműködést 

és a  földvédelmi szakkérdés vizsgálatát is), földminősítési és újrahasznosítási eljárást, ha az  eljárás tárgyát képező 
földrészletek a megyén belül különböző, az e §-ban meghatározott hatáskörében eljáró járási hivatal illetékességi 
területéhez tartoznak, ingatlanügyi hatóságként
a) a megyeszékhely szerinti járási hivatal,
b) Pest megyében a Budakeszi Járási Hivatal,
c) a fővárosban a Fővárosi XI. Kerületi Hivatal
folytatja le.

 (4) A  termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott földminősítéssel kapcsolatos ügyekben első fokon 
a fővárosi és megyei kormányhivatal
a) végzi a járási mintaterek kijelölését, karbantartását, a járási mintatér-jegyzék vezetését,
b) folytatja le a  földminősítési eljárást, ha a  különböző becslőjárásba vagy osztályozási vidékbe tartozó 

települések határa területrész átadása-átvétele következtében megváltozik.
 (5) A több megye területére kiterjedő becslőjárás, illetve osztályozási vidék esetén a járási mintaterek felülvizsgálatával, 

újak kijelölésével kapcsolatos feladatokat – az érintett megyei kormányhivatalok javaslatainak figyelembevételével – 
a legnagyobb területtel érintett megyei (fővárosi) kormányhivatal látja el.

38. § (1) Ingatlanügyi hatóságként országos illetékességgel a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladata
 1. az  ingatlan-, a  földműves, valamint földhasználati nyilvántartás országos központi adatbázisának 

üzemeltetése, valamint az abból történő adatleválogatás és adattovábbítás,
 2. a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer kezelése, működtetése,
 3. az  ingatlanügyi hatóságnak a  számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak 

igénybevételéhez szükséges, az  ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti hozzáférési jogosultság 
megadása, visszavonása vagy felfüggesztése tárgyában hozott határozata alapján a hozzáférés biztosítása,

 4. a  számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybevevők adatlekérdezései 
jogszerűségének és a biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,
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 5. tulajdoni lap elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolatának fokozott biztonságú elektronikus 
intézményi aláírással és időbélyegzővel történő ellátása,

 6. az új állami alapadatok alapadatbázisainak állami átvétele,
 7. az állami alapadatok tárolása, kezelése és szolgáltatása, valamint az adatbázisok kezelése és üzemeltetése,
 8. az állami alapadatok és adatbázisok elektronikus (hálózaton keresztüli) szolgáltatása,
 9. a Magyarország területére vonatkozó űrtávérzékelt adatok beszerzése, kezelése és szolgáltatása,
10. az államhatár földmérési jelei (határjelei), valamint az aktív GNSS hálózat vonatkozásában a tulajdonosi jogok 

gyakorlása,
11. az államhatár határjeleinek és határpontjainak EOV rendszerbeli koordinátáinak meghatározása,
12. a  részben vagy egészben közpénzek felhasználásával készített, az  állami topográfiai térképi adatbázis és 

az állami távérzékelési adatbázis adattartalmát érintő adatok kezelése és szolgáltatása,
13. az országos térképtár létesítése és működtetése,
14. az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból elektronikus formában szolgáltatott hitelesített másolat 

fokozott biztonságú elektronikus intézményi aláírással és időbélyegzővel történő ellátása,
15. az alapponthálózati pontok áthelyezésével, megszüntetésével, pótlásával kapcsolatos feladatok elvégzése,
16. a kormányhivatal alappont helyszínelésének ellenőrzése,
17. az állami alapadatok jogszerű felhasználásának ellenőrzése és bírság kiszabása a hatáskörébe utalt esetekben,
18. a  részben vagy egészben közpénzek felhasználásával készített állami alapadatok adatbázisát érintő adatok 

átadásának elmulasztásáért kiszabandó bírságok kiszabása,
19. a hatáskörébe utalt földmérési és térképészeti szakfelügyeleti tevékenység.

 (2) A  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.  évi XLVI.  törvény 34.  § (1)  bekezdésében foglaltak 
tekintetében ingatlanügyi hatóság a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, a  földügyi igazgatási 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal és a földügyi igazgatási feladatkörében eljáró járási (fővárosi 
kerületi) hivatal.

39. § (1) A  számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait szerződés alapján igénybevevőknek az  ingatlan-
nyilvántartásról szóló törvény szerinti ellenőrzésére, továbbá a  hozzáférési jogosultság visszavonására vagy 
felfüggesztésére irányuló javaslat megtételére jogosult ingatlanügyi hatóság – ha e  rendelet másként nem 
rendelkezik – az igénybevevő székhelye, illetve ha a szolgáltatások igénybevétele attól eltérő telephelyen történik, 
a telephelye szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal.

 (2) Az  ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi hatósági jogkörben végzett 
földmérési és térképészeti feladatai:
a) az alapponthálózati pontok vonatkozásában:

aa) ellátja az adatbázisából történő adatszolgáltatást,
ab) gyakorolja az alapponthálózati pontok felett a tulajdonosi jogokat,
ac) intézkedik a pusztult alapponthálózati pont pótlásával kapcsolatos eljárás megindítása iránt,
ad) intézkedik a pusztult pontok esetében a pótlásra kötelezett felé a költségek megfizetéséről,
ae) intézkedik szükség esetén a szabálysértési eljárás megindításáról,
af ) intézkedik a rongált alapponthálózati pontok helyreállításával kapcsolatos eljárás megindításáról,
ag) intézkedik az új alapponthálózati pont elhelyezése esetén a kártalanítás megállapításáról,
ah) ellátja az állandó földmérési jelek helyszínelését, karbantartását,
ai) gyakorolja az állandó földmérési jelek által elfoglalt területre vonatkozó közérdekű használati jogot, 

valamint eljár az azzal kapcsolatos ügyekben;
b) ellátja az  állami földmérési térképi adatbázisból, valamint az  állami ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázisból történő adatszolgáltatást;
c) ellátja a földmérési és térképészeti szakfelügyeletet;
d) ellátja az állami alapmunkákkal kapcsolatban a kormányhivatalra háruló hatósági feladatokat;
e) ellátja a közigazgatási és fekvéshatárok központi nyilvántartásával kapcsolatos, rá háruló feladatokat;
f ) vezeti a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat;
g) megindítja a  bírságolási eljárást az  állami alapadat-adatbázisokat jogosulatlanul felhasználóval, valamint 

a jogosulatlan földmérési munkavégzővel szemben;
h) ellátja az  illetékességi területéhez tartozó járási (fővárosi kerületi) hivatalok földmérési és térképészeti 

tevékenysége tekintetében a Ksztv. 2. § (1) bekezdés e), g) és h) pontja szerint hatásköröket, továbbá a Ksztv. 
2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti törvényességi ellenőrzést;
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i) létesíti és működteti az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtárat;
j) negyedévente adatot szolgáltat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére a közigazgatási 

és fekvéshatárok adatbázisához;
k) a  földmérési engedélyhez kötött tevékenység gyakorlásának időtartama alatt a  tevékenységre jogosultnál 

lefolytatott hatósági ellenőrzés.

40. § (1) Az  ingatlan fekvése szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal ingatlanügyi hatósági jogkörben végzett földmérési és 
térképészeti feladatai:
a) ellátja az  állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kezelését, a  változások folyamatos vezetését és 

az abból történő adatszolgáltatást,
b) eljár a földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyekben,
c) ellátja az  állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményező vázrajzok és vázlatok 

vizsgálatát és záradékolását,
d) lefolytatja a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárást,
e) elvégzi az  állami alapadatok adatbázisaiban bekövetkezett, hivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos 

munkákat,
f ) közreműködik a megyei földmérési szakfelügyeleti tevékenység ellátásában,
g) elvégzi az állami alapmunkákkal kapcsolatos feladatokat, illetve részfeladatokat,
h) létesíti és működteti az illetékességi területére vonatkozó adat- és térképtárat,
i) elvégzi az  állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmának időszakos helyszíni 

ellenőrzését,
j) megindítja a  bírságolási eljárást az  állami alapadatbázisok jogosulatlan felhasználójával, valamint 

a jogosulatlan földmérési munkavégzővel szemben.
 (2) Az ingatlan fekvése szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal ingatlanügyi hatósági jogkörben végzett feladatai:

a) az  ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti, a  magyarországi ingatlantulajdon fennállásáról szóló 
hatósági bizonyítvány kiállítása,

b) a  számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges, az  ingatlan-
nyilvántartásról szóló törvény szerinti hozzáférési jogosultság megadása, visszavonása vagy felfüggesztése 
tárgyában történő döntéshozatal.

41. §  A földügyi igazgatás szervei a rendelkezésükre álló adat- és eszközállomány igénybevételével alaptevékenységükön 
felül, egyéb – a  fővárosi és megyei kormányhivatal alapító okiratában foglalt – szolgáltatási tevékenységet is 
végezhetnek, ha az a jogszabályban előírt feladataik ellátását nem veszélyezteti.

10. A mezőgazdasági igazgatási szerv kijelölése

42. § (1) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a NÉBIH-et jelöli ki
a) a  mezőgazdasági élelmiszeripari termékek vonatkozásában a  beszállítókkal szemben alkalmazott 

tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvényben,
b) a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált 

energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben,
c) az Mkk tv.-ben,
d) a 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés g) pontjában,
e) a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a szakmaközi szervezetekről 

szóló 2015.  évi XCVII.  törvény 7.  § (3)  bekezdésében, 20.  § (1) és (2)  bekezdésében, 22.  § (1), (2) és 
(5) bekezdésében

foglaltak tekintetében.
 (2) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként az Szja tv. 81/C. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH-et és a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalt jelöli ki.
 (3) A Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 

(a továbbiakban: Fkbt.) 9/C. § (3) bekezdése tekintetében a földművelésügyi igazgatási hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatalt jelöli ki.
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 (4) A  Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a  földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely 
szerinti járási hivatalt jelöli ki
a) a  szövetkezetekről szóló 1992.  évi I.  törvény hatálybalépéséről és az  átmeneti szabályokról szóló 1992.  évi 

II. törvény 25/A. §-ában,
b) a 9/C. § (3) bekezdése kivételével az Fkbt.-ben,
c) a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 64. §-ában,
d) a hegyközségi törvény 34. § (4) bekezdésében, 51. § (2) és (3) bekezdésében, 52. §-ában és 59. §-ában,
e) a Bit. 138. § (1) bekezdés t) pontjában és 145. § (1) bekezdés h) pontjában
foglaltak tekintetében.

 (5) A  Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a  földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatalt, 
a  főváros területére kiterjedően az Érdi Járási Hivatalt jelöli ki a  fegyveres biztonsági őrségről, a  természetvédelmi 
és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 17. § (1) bekezdésében, 21. §-ában, 22. § (2) bekezdésében 
foglaltak tekintetében.

 (6) A  Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a  Tfvt. 5.  § (6)  bekezdése és a  61.  § (1)  bekezdése tekintetében 
a Magyar Államkincstárt jelöli ki.

43. § (1) A  Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként a  földműves nyilvántartás vezetésére elsőfokú hatóságként 
a  földügyi igazgatási feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt, másodfokú hatóságként a  fővárosi és 
megyei kormányhivatalt jelöli ki.

 (2) A  Kormány mezőgazdasági igazgatási szervként elsőfokú hatóságként a  Földforgalmi tv. szerinti mező- és 
erdőgazdasági hasznosítású föld (a továbbiakban: föld) fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási feladatkörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt, másodfokú hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki
a) a Földforgalmi tv.-ben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak betartásának ellenőrzésére, 

továbbá az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények alkalmazására,
b) a Fétv.-ben meghatározott, a biztonsági okmánnyal összefüggő kötelezettségek ellenőrzésére.

 (3) A  Kormány a  föld fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalt jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként 
a  föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyására irányuló eljárásra, továbbá 
a szerzési feltételek igazolására szolgáló hatósági bizonyítványok kiadására.

 (4) Ha több kormányhivatal illetékességi területén fekvő földre adásvételi szerződés vagy csereszerződés alapján 
kérik a  tulajdonjog megszerzésének hatósági jóváhagyását, továbbá a  szerzési képesség igazolására hatósági 
bizonyítvány kiállítását az  eljárás lefolytatására az  a  kormányhivatal jogosult, amelyikhez az  eredeti okiratokat 
benyújtották. Ha az  eredeti okiratokat több kormányhivatalhoz is benyújtották, az  a  kormányhivatal jár el, 
amelyhez először benyújtották azokat. Egyidejű benyújtás esetén az a kormányhivatal jár el, amelynek illetékességi 
területéhez nagyobb számú érintett föld tartozik, azonos számú föld esetén pedig az  a  kormányhivatal jár el, 
amelynek illetékességi területéhez tartozó érintett földek összterülete nagyobb.

 (5) A Kormány a föld fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt 
jelöli ki mezőgazdasági igazgatási szervként a  hatósági jóváhagyáshoz kötött földhasználati szerződések hatósági 
jóváhagyására irányuló eljárások lefolytatására.

 (6) Ha több járási hivatal illetékességi területén fekvő földre kérik a földhasználati jogosultság megszerzésének hatósági 
jóváhagyását, az  eljárás lefolytatására az  a  járási hivatal jogosult, amelyikhez az  eredeti okiratokat benyújtották. 
Amennyiben az eredeti okiratokat több járási hivatalhoz is benyújtották, az a járási hivatal jár el, amelyhez először 
benyújtották azokat. Egyidejű benyújtás esetén az a járási hivatal jár el, amelynek illetékességi területéhez nagyobb 
számú érintett föld tartozik, azonos számú föld esetén pedig az  a  járási hivatal jár el, amelynek illetékességi 
területéhez tartozó érintett földek összterülete nagyobb.

44. § (1) A NÉBIH ellátja a 2004. május 1-je előtt meghirdetett, nemzeti költségvetési előirányzat terhére odaítélt
a) a fiatal gazdálkodók támogatási programja,
b) a  kedvezőtlen besorolású térségekben gazdálkodó mezőgazdasági termelők éven túli hitelterheinek 

mérsékléséről szóló program, valamint
c) a gazdahitel program
szerinti támogatások felhasználásával összefüggő jogszabályban előírt egyes feladatokat.

 (2) Az  Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az  azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből 
nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a  nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének 
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általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 9.  § (5)  bekezdésében, valamint 11.  §-ában a  miniszter 
hatáskörébe utalt ügyek döntés-előkészítését a NÉBIH végzi.

 (3) A földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal ellátja az 1993. január 1-jétől 
2004. május 1-jéig terjedő időszakban kihirdetett jogszabályok – így különösen a  Mezőgazdasági Fejlesztési Alap 
kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet, a  Mezőgazdasági Fejlesztési 
Alap kezelésének és felhasználásának egyes szabályairól szóló 6/1993. (I. 30.) FM rendelet módosításáról szóló 
19/1994. (IV. 22.) FM rendelet, a  Mezőgazdasági és Erdészeti Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 
9/1995. (IV. 28.) FM rendelet, a  földművelésügyi alapoktól átvett feladatok 1996.  évi költségvetési támogatásáról 
szóló 44/1995. (XII. 29.) FM rendelet, egyes agrárgazdasági célok 1996.  évi költségvetési támogatásáról szóló 
177/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet, az  agrárgazdasági célok 1997.  évi költségvetési támogatási rendjéről szóló 
220/1996. (XII. 24.) Korm. rendelet, az  agrárgazdasági célok 1997.  évi költségvetési támogatásáról szóló 3/1997. 
(I. 18.) FM rendelet, az  agrárgazdasági célok 1998.  évi költségvetési támogatásáról szóló 109/1997. (XII. 30.) 
FM rendelet, az  agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. 
rendelet, az  agrárgazdasági célok 1999.  évi költségvetési támogatásáról szóló 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet, 
az agrárgazdasági célok 2000. évi költségvetési támogatásáról szóló 6/2000. (II. 26.) FVM rendelet, a mezőgazdasági 
termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a  gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet, 
az agrárgazdasági célok 2001. évi költségvetési támogatásáról szóló 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet, az agrárgazdasági 
célok 2002.  évi költségvetési támogatásáról szóló 102/2001. (XII. 16.) FVM rendelet, az  agrártámogatások 
igénybevételének általános feltételeiről szóló 215/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet, az agrárgazdasági és vidékfejlesztési 
célok 2003.  évi költségvetési támogatásáról szóló 3/2003. (I. 24.) FVM rendelet, az  agrár- és vidékfejlesztési 
támogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet, a 2004. évi nemzeti 
hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III. 3.) 
FVM  rendelet, az  Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az  azokhoz kapcsolódó, nemzeti 
költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a  nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások 
igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet – tekintetében a nemzeti költségvetési 
előirányzat terhére odaítélt, a  mezőgazdasági termelés korszerűsítését szolgáló beruházási támogatások 
felhasználásával kapcsolatos feladatokat a Magyar Államkincstár közreműködésével.

11. A növénytermesztési hatóság kijelölése

45. §  A Kormány növénytermesztési hatóságként
a) a minisztert,
b) a NÉBIH-et,
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt,
d) növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalt
jelöli ki.

46. § (1) A  növénytermesztési hatóságként elsőfokon eljáró Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége az  ország egész 
területére kiterjed.

 (2) A növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatalok a 4. mellékletben foglaltak szerint több megyére kiterjedő 
illetékességgel járnak el.

47. § (1) A  növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 
2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: vetőmagtörvény)
a) 7.  § (1)  bekezdésében, 9.  § (2)  bekezdésében, 11.  § (1)  bekezdésében, 14.  § (3)  bekezdésében az  új 

fajtafenntartó bejelentésének vonatkozásában, 18/B.  § (1)  bekezdésében, 18/C.  § (1) és (2)  bekezdésében, 
23. § (2) bekezdés d) és f ) pontjában, h) pont ha) és hb) alpontjában foglaltak tekintetében a miniszter,

b) 10. § (3) bekezdésében, 23. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feladatok tekintetében a miniszter,
c) 23.  § (3)  bekezdésében foglaltak tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatal irányítására 

kormányrendeletben kijelölt miniszter és a NÉBIH,
d) 7.  § (5)  bekezdésében, 8.  §-ában, 9.  § (1)  bekezdésében, 10.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 12.  §-ában, 14.  § 

(1)  bekezdésében, a  közzététel vonatkozásában a  (3)  bekezdésében foglaltak, 15.  § (8)  bekezdésében 
a  nyilvántartás vonatkozásában, 15.  § (10) és (11)  bekezdésében, 19.  § (2a)  bekezdésében, 21/A.  § 
(1)  és (2)  bekezdésében, 23.  § (1)  bekezdésében, (2)  bekezdés a), c), e), h)  pont he)  alpontjában, j)  pont 
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ja)  alpontjában, (5)  bekezdésében, 24.  § b)  pontjában, 26.  § (2)  bekezdés a), b) és d)  pontjában foglaltak 
tekintetében a NÉBIH,

e) 19. § (1) és(2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatal,
f ) 20. § (1) és (3)–(6) bekezdésében, 21/A. § (3) és (4) bekezdésében, 23. § (2) bekezdés g) pontjában, h) pont 

hc)  alpontjában, i)  pontjában, j)  pont jb) és jc)  alpontjában, k)  pontjában, 26.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, 
27.  §-ában, 28.  §-ában foglaltak tekintetében a  NÉBIH és a  növénytermesztési hatáskörben eljáró járási 
hivatal,

g) 15.  § (1a), (2), (7)–(9)  bekezdésében, 18/C.  § (3)  bekezdésében, 23.  § (2)  bekezdés h)  pont hd), hf ) és 
hg) alpontjában, j) pont jd) alpontjában foglaltak tekintetében a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási 
hivatal

a kijelölt növénytermesztési hatóság.
 (2) A  NÉBIH a  vetőmagtörvény szerinti feladatok ellátása érdekében fajtakísérleti állomásokat és fajtakitermesztő 

állomást működtet.
 (3) A  vetőmagvak és vegetatív szaporítóanyagok, valamint azok termesztésbe bocsátása esetén az  érintett növényi 

kultúra géntechnológiai eredetének vizsgálata, hatósági ellenőrzése tekintetében a  NÉBIH és a  NÉBIH irányítása 
mellett közreműködőként a növénytermesztési hatáskörben eljáró járási hivatal jár el.

48. §  Növénytermesztési hatóság
a) a Tfvt.

aa) 60. § (1) bekezdésében,
ab) 64/A. § (1), (4) és (5) bekezdésében
foglaltak tekintetében a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal,

b) a bortörvény
ba) 2. § 8. pontjában foglaltak tekintetében a NÉBIH,
bb) 8.  § (1)  bekezdésében, 43/B.  §-ában, 43/C.  §-ában, 43/D.  § (1)–(3)  bekezdésében foglaltak 

tekintetében a borászati hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal,
c) a hegyközségi törvény 40. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltak tekintetében a borászati hatáskörben eljáró 

megyeszékhely szerinti járási hivatal,
d) a  Fétv. 7.  § (2)  bekezdésében foglaltak tekintetében a  föld fekvése szerint illetékes növénytermesztési 

hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal,
e) a  találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.  évi XXXIII.  törvény 109/B.  § (1)  bekezdésében foglaltak 

tekintetében a NÉBIH.

12. Az őstermelői nyilvántartást vezető szerv kijelölése

49. §  A Kormány az  Szja tv. 81/A.  § (1), (4), (5) és (7)  bekezdése szerinti őstermelői nyilvántartást vezető szervként 
a NÉBIH-et jelöli ki.

13. A pálinkaellenőrző hatóság kijelölése

50. § (1) A Kormány a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 8. §-ában, 
11. § (1) bekezdés d) pontjában, 11. § (2) bekezdés f ) pont fa) alpontjában foglaltak tekintetében pálinkaellenőrző 
hatóságként a NÉBIH-et és a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.

 (2) A pálinkaellenőrző hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal által első fokon hozott döntés esetében 
másodfokon a megyei kormányhivatal jár el.

14. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság kijelölése

51. §  A Kormány a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi 
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként
a) a NÉBIH-et jelöli ki

aa) az  állattenyésztési törvényben szabályozott inszeminátor és embrióátültető szolgáltatási 
tevékenység,
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ab) ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az Éltv. hatálya alá tartozó szolgáltatási 
tevékenység,

ac) a Tfvt. 51/A. §-a szerinti szakértői tevékenység,
ad) a vágóállatok vágás utáni minősítése szolgáltatási tevékenység,
ae) a Vtv.-ben szabályozott hivatásos vadász tevékenysége,

b) a növénytermesztési hatóságként eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki a vetőmagtörvényben 
szabályozott, a  szőlő-, gyümölcs-, dísznövény-, zöldségpalánta-, erdészeti és fás szárú energetikai 
szaporítóanyagok előállítása és forgalomba hozatala szolgáltatási tevékenység,

c) az állatotthon helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatalt jelöli ki az állatotthon létesítése és üzemeltetése

tekintetében.

15. A talajvédelmi hatóság kijelölése

52. § (1) A  Kormány a  Tfvt. szerinti talajvédelmi hatóságként – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  talajvédelmi 
hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalt (a  továbbiakban: talajvédelmi hatáskörben eljáró járási 
hivatal) jelöli ki.

 (2) A  Kormány a  Tfvt. 32.  § (3)  bekezdésében foglaltak, valamint a  Tfvt. 33.  § (1)  bekezdése szerinti Talajvédelmi 
Információs és Monitoring rendszer működtetése tekintetében talajvédelmi hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki.

 (3) A Kormány talajvédelmi hatóságként
a) a Kvt. 64/A. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a NÉBIH-et, valamint a talajvédelmi hatáskörben eljáró 

járási hivatalt,
b) az Atv. 45. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalt
jelöli ki.

 (4) A talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal által elsőfokon hozott döntés esetében másodfokon a Pest Megyei 
Kormányhivatal országos illetékességel jár el.

16. A telekalakítási hatóság kijelölése

53. § (1) A  Kormány – a  honvédelmi és katonai célú ingatlanokat érintő, valamint a  (2)  bekezdésben meghatározott 
eljárások kivételével – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvényben foglaltak 
tekintetében telekalakítási hatóságként első fokon az  ingatlan fekvése szerint illetékes, földügyi igazgatási 
hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalt, másodfokon az  ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és 
megyei kormányhivatalt jelöli ki.

 (2) A  Kormány telekalakítási hatóságként az  összevont telepítési eljárást lefolytató építésügyi hatóságot jelöli ki, 
ha az összevont telepítési eljárásban telekalakítási eljárás is lefolytatásra kerül.

17. A telepítési hatóság kijelölése

54. §  A Kormány telepítési hatóságként a Tfvt. 59. § (2) és (3) bekezdésében, 60. §-ában, 62. §-ában és 63. §-ában foglaltak 
tekintetében a földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.

18. A tenyésztési hatóság kijelölése

55. §  A Kormány tenyésztési hatóságként
a) a minisztert,
b) a NÉBIH-et,
c) Pest Megyei Kormányhivatalt
d) a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát
jelöli ki.

56. §  A tenyésztési hatóságként elsőfokon eljáró Pest Megyei Kormányhivatal illetékessége az  ország egész területére 
kiterjed.
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57. §  Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény
a) 6.  §-ában, 18.  § (1)  bekezdés a), c) és d)  pontjában, (4)  bekezdés d) és e)  pontjában, 31.  §-ában, 32.  § 

(2)  bekezdésében, 33.  § (2)  bekezdésében, 36.  §-ában, 39.  §-ában foglaltak tekintetében a  megyeszékhely 
szerinti járási hivatal,

b) 7.  § (2)–(5) és (7)  bekezdésében, 9.  § (1)–(3)  bekezdésében, 10.  § (1) és (3)  bekezdésében, 16.  § 
c)–e)  pontjában, 18.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, (3)  bekezdés c)  pontjában, (4)  bekezdés a)–c)  pontjában, 
19. § (2) bekezdés d) pontjában, 27. § (1) bekezdésében, 34. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Pest 
Megyei Kormányhivatal,

c) 11.  § (1)  bekezdésében foglaltak tekintetében a  NÉBIH, a  Pest Megyei Kormányhivatal és a  megyeszékhely 
szerinti járási hivatal,

d) 16.  § a)  pontjában, 18.  § (2)  bekezdés d) és e)  pontjában, (5)  bekezdés f ) és h)  pontjában foglaltak 
tekintetében a NÉBIH és a Pest Megyei Kormányhivatal,

e) 16. § b), f ) és h) pontjában, 18. § (7) bekezdésében, 28. § (2) bekezdésében, 41. §-ában, 42. §-ában foglaltak 
tekintetében a NÉBIH,

f ) 18. § (2) bekezdés a)–c) pontjában, 44. §-ában foglaltak tekintetében a NÉBIH, a Pest Megyei Kormányhivatal 
és a megyeszékhely szerinti járási hivatal,

g) 18.  § (5)  bekezdés a)–e) és i)  pontjában, 29.  §-ában foglaltak tekintetében a  NÉBIH és a  megyeszékhely 
szerinti járási hivatal,

h) 18. § (5) bekezdés g) pontjában a miniszter és a NÉBIH,
i) 20.  § (1) és (2)  bekezdésében, 21.  § (2) és (5)  bekezdésében, 23.  § (1)–(3)  bekezdésében, 24.  §-ában, 26.  § 

(1) bekezdésében, 27. § (2) bekezdésében, 46. §-ában foglaltak tekintetében a miniszter,
j) 30.  § (4)  bekezdésében foglaltak tekintetében a  Pest Megyei Kormányhivatal és a  megyeszékhely szerinti 

járási hivatal,
k) 45.  § (1)  bekezdésében foglaltak tekintetében a  miniszter, a  NÉBIH, a  Pest Megyei Kormányhivatal és 

a megyeszékhely szerinti járási hivatal
a kijelölt tenyésztési hatóság.

19. A termőhelyi katasztert vezető szerv kijelölése

58. §  A Kormány termőhelyi katasztert vezető szervként
a) a bortörvény 3. § (2), (3) és (6) bekezdésében,
b) a hegyközségi törvény 5. § (7) és (8) bekezdésében,
c) a Tfvt. 58/A. § (4)–(6) bekezdésében
foglaltak tekintetében a NÉBIH-et jelöli ki.

20. A vadászati hatóság kijelölése

59. §  A Kormány vadászati hatóságként
a) a minisztert,
b) a NÉBIH-et,
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt és
d) a megyeszékhely szerinti járási hivatalt
jelöli ki.

60. § (1) Elsőfokú vadászati hatóságként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a  vadászterület fekvése szerint 
illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: területi vadászati hatóság) jár el – a (2) bekezdésben 
foglalt kivétellel – a megyére kiterjedő illetékességi területen.

 (2) A  Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala illetékessége vadászati hatóságként Budapestre és Pest megye 
területére terjed ki.

 (3) A  területi vadászati hatóság döntéseivel kapcsolatban a  másodfokon eljáró vadászati hatóság a  Pest Megyei 
Kormányhivatal.

 (4) Ha a vadászterület két vagy több területi vadászati hatóság illetékességi területén található, az a területi vadászati 
hatóság jár el, amelynek illetékességi területén a vadászterület nagyobbik hányada található.
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 (5) Két vagy több területi vadászati hatóság illetékességi területét érintő vadászterületre vonatkozó ajánlást az a területi 
vadászati hatóság készíti el, amelynek illetékességi területén az ajánlással érintett vadászterület nagyobb hányada 
található.

 (6) Országos illetékességű vadászati hatóságként – kormányrendeletben hatáskörébe utalt hatósági ügyben – a  Pest 
Megyei Kormányhivatal jár el.

61. § (1) A Vtv. 66. § (1a) bekezdésében meghatározott vadászati hatóság a miniszter.
 (2) A Vtv.

a) 26. § d) pontjában,
b) 27/A. § (1) és (6) bekezdésében,
c) 27/B. § (4) bekezdésében,
d) 27/C. § (3)–(5) és (7) bekezdésében,
e) 27/D. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 27/E. §-ában,
f ) 27/F. § (2) és (4) bekezdésében,
g) 28. § (7) bekezdésében,
h) 38/A. § (4) bekezdésében
meghatározott vadászati hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal.

 (3) A Kormány a 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében vadászati hatóságként a Pest Megyei 
Kormányhivatalt jelöli ki.

62. §  A NÉBIH jogosult a Vtv. I/A. Fejezetében meghatározott tevékenységek ellenőrzésére. Ez  a  rendelkezés nem érinti 
a területi, illetve az országos vadászati hatóság ellenőrzési és intézkedési jogosultságát.

V. FEJEZET 
SZAKHATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE

21. Az erdészeti hatóság elsőfokú és másodfokú eljárásaiban közreműködő szakhatóságok

63. § (1) A Kormány partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésű erdő esetén
a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bővítésére, felújítására, 

helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására 
vagy a rendeltetésének megváltoztatására irányuló eljárásban,

b) az erdőterv megállapítási és módosítási eljárásban,
c) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
d) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
e) új erdő telepítésekor az  erdő elsődleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban, kivéve, 

ha a rendeltetés megállapítását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kezdeményezte,
f ) az erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatására vonatkozó eljárásban, valamint
g) cserjék kivágásának engedélyezése iránti eljárásban,
ha a  tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély 
nem szükséges – annak elbírálása kérdésében, hogy a  tevékenység, a  beruházás vagy a  terv a  partvédelem és 
a  vízvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek a  kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek 
mellett megfelel-e –, az elsőfokú eljárásban a partvédelem tekintetében a területi vízügyi hatóságot, a vízvédelem 
tekintetében a területi vízvédelmi hatóságot, másodfokú eljárásban a partvédelem tekintetében az országos vízügyi 
hatóságot, vízvédelem tekintetében az országos vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

 (2) Ha az erdőterv megállapítása partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésű erdő esetén az Evt. alapján készített körzeti 
erdőtervben meghatározott, vagy a  körzeti erdőtervezést követően kizárólag az  Evt. 40.  § (2)  bekezdésében 
foglaltak szerint módosított erdőgazdálkodási jogok és kötelezettségek alapján, hivatalból történik, akkor 
a szakhatóság (1) bekezdés szerinti bevonása mellőzhető.

64. § (1) A Kormány honvédelmi rendeltetésű erdő esetén
a) az erdőterv megállapítási és módosítási eljárásban,
b) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
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c) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
d) az  engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére 

irányuló eljárásban,
e) új erdő telepítésekor az erdő elsődleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban, valamint
f ) az elsődleges rendeltetés megváltoztatására vonatkozó eljárásban
annak elbírálása kérdésében, hogy a  Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai a  kérelemben 
foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett biztosíthatóak-e, a  honvédelemért felelős minisztert 
szakhatóságként jelöli ki.

 (2) Ha az  erdőterv megállapítása honvédelmi rendeltetésű erdő esetén az  Evt. alapján készített körzeti erdőtervben 
meghatározott, vagy a  körzeti erdőtervezést követően kizárólag az  Evt. 40.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint 
módosított erdőgazdálkodási jogok és kötelezettségek alapján, hivatalból történik, akkor a  szakhatóság 
(1) bekezdés szerinti bevonása mellőzhető.

22. Szakhatósági közreműködés egyes halgazdálkodási hatósági eljárásokban

65. § (1) A Kormány a halgazdálkodási terv jóváhagyására, a jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására, 
valamint a halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló elsőfokú eljárásban a területi vízvédelmi 
hatóságot, vízilétesítmény esetén a területi vízügyi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott eljárásokban a  területi vízvédelmi hatóság szakhatósági közreműködése 
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 vizsgálatára, a  környezeti célkitűzéseknek való megfelelés megítélésére, a  monitoring 
tevékenység feltételei meglétének vizsgálatára, a  területi vízügyi hatóság szakhatósági közreműködése a  zsilipek 
és az  engedélyezett és tényleges mederállapot mellett gyakorolható halgazdálkodás feltételeinek, valamint 
a szükséges és lehetséges beavatkozások, a vízkormányzás szakszerű biztosításának vizsgálatára terjed ki.

23. Szakhatósági közreműködés a talajvédelmi hatósági eljárásokban

66. § (1) A  Kormány 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 eljárásban a  talajvédelmi tervnek és 
a  tervezett tevékenységnek a  felszín alatti vizek minősége védelme követelményeinek való megfelelősége, 
továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során 5 méteren belüli 
talajvízszint esetén a  talajvízszint figyelemmel kísérése érdekében szükséges-e észlelőkút létesítése, a  területi 
vízvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

 (2) A  Kormány a  hígtrágya nitrátérzékeny területen történő mezőgazdasági felhasználásával kapcsolatos ellenőrzési 
eljárásban a  felszín alatti vizek minőségének védelme kérdésében a  területi vízvédelmi hatóság szakhatóságként 
jelöli ki.

VI. FEJEZET 
SZAKKÉRDÉSEK VIZSGÁLATA

24. Az állatkísérlet során felhasznált állat kihelyezésére vonatkozó akcióterv jóváhagyása iránti 
eljárásában vizsgálandó szakkérdések

67. §  Az állatvédelmi hatóság a kísérlet során felhasznált vagy ilyen felhasználásra szánt állat természetes élőhelyre vagy 
állatkertbe történő kihelyezésére vonatkozó akcióterv jóváhagyása iránti eljárásában szakkérdésként vizsgálja, hogy 
a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek az akciótervben 
foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.
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25. Az erdészeti hatóság elsőfokú és másodfokú eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések

68. §  A kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő – a NÉBIH részére átadott – EOV vetületű vektoros 
térképfedvényen lehatárolt nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet 
területén, vagy műemléki területen vagy nyilvántartott műemléki érték, műemlék területen
a) az  erdészeti magánút, műtárgy, csatorna, tározó létesítésére, bővítésére, helyreállítására, korszerűsítésére, 

megszüntetésére, illetve használatbavételére, fennmaradására irányuló eljárásban,
b) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
c) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
d) az  engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére 

irányuló eljárásban, valamint
e) az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti eljárásban
szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a  tevékenység, a  beruházás vagy a  terv a  kulturális örökség védelme 
jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

69. § (1) Védett természeti területen található erdő esetén
a) erdei épület, erdei vasút kivételével minden erdészeti létesítmény létesítésére, bővítésére, felújítására, 

helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására, illetve használatbavételére, fennmaradására 
vagy a rendeltetésének megváltoztatására irányuló eljárásban,

b) az erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezésére irányuló eljárásban,
c) az erdőterv megállapítására és módosítására irányuló eljárásban,
d) a  természetes, természetszerű és származék erdő természetességű, állami tulajdonú erdőben a  tarvágás 

engedélyezésére irányuló eljárásban,
e) az  erdőnek közjóléti és természetvédelmi célból tisztásként, erdei farakodóként és készletező helyként, 

erdészeti létesítményhez tartozó területként, 6 méternél szélesebb nyiladékként és tűzpásztaként fátlan 
állapotban tartás engedélyezésére irányuló eljárásban,

f ) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
g) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
h) az  engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezésére 

irányuló eljárásban,
i) az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti eljárásban,
j) újonnan telepített erdő, az  önerdősülés, az  engedély nélkül vagy az  engedélytől eltérően telepített, de 

fennmaradásra engedélyezett erdő esetében az üzemmód megállapítására irányuló eljárásban,
k) az erdő üzemmódjának megváltoztatására irányuló, az erdőgazdálkodó kérelmére indult eljárásban,
l) az  átalakító és szálaló üzemmódban kezelt erdőkre készített átalakítási vagy szálalási terv jóváhagyására 

irányuló eljárásban,
m) az Evt. 41. § (10) bekezdése alapján megküldött bejelentésre, ha az Evt. 41. § (11) bekezdése szerinti feltételek 

fennállnak,
n) az  erdő egészségi állapotának megőrzése, javítása, veszély elhárítása vagy az  erdő felújítása érdekében 

szükséges fakitermelés elrendelésére irányuló eljárásban,
o) természetes mageredetű erdőfelújításra az  erdőtervben előírt újulattal rendelkező erdőrészletekben 

véghasználat, szálaló üzemmódban kezelt területeken szálalás március 31. és szeptember 1. közötti 
időszakon belül történő elvégzésének engedélyezésére irányuló eljárásban,

p) a vízforrások, vízbázisok, a védett élő szervezetek élőhelyének, az élettelen természeti vagy tájképi értékek 
környezetének védelme érdekében egyes fák vagy facsoportok kitermelésének tiltására irányuló eljárásban,

q) lovaglásra, valamint járműközlekedésre használható út kijelölésére irányuló eljárásban,
r) lovas sportverseny rendezésének engedélyezésére irányuló eljárásban,
ha a  tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem 
szükséges, szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a  tevékenység, a  beruházás vagy a  terv a  természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint, vagy további feltételek 
mellett megfelel-e, valamint az f ), g) és i) pontban foglaltak esetén a tevékenység következtében jelentős környezeti 
hatások feltételezhetők-e.

 (2) Ha az  erdőterv megállapítása védett természeti területen az  Evt. alapján készített körzeti erdőtervben foglaltak 
szerint, az adott erdőre vonatkozóan abban rögzített erdőgazdálkodási jogok és kötelezettségek módosítása nélkül, 
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hivatalból történik, és az adott erdőgazdálkodási jogokhoz és kötelezettségekhez kapcsolódóan a védett természeti 
területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Evt. 41. § (9) bekezdése szerinti bejelentéssel nem élt, akkor 
az eljárást az (1) bekezdésben foglalt szakkérdés vizsgálata nélkül kell lefolytatni.

 (3) Védett természeti területen lévő természetes és természetszerű erdő, valamint a  természetes és természetszerű 
erdő, valamint a  nem erdő művelési ágú védett területek kétszáz méteres körzetében a  fásítás és a  szabad 
rendelkezésű erdő telepítése feltételeinek meghatározására, tiltására irányuló eljárásban, ha a  tevékenység 
megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, 
szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a  tevékenység, a  beruházás vagy a  terv a  természet védelmére vonatkozó 
nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a  kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett 
megfelel-e.

 (4) Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken található erdő esetén
a) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
b) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
c) az engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásáról határozó eljárásban, 

valamint
d) az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása iránti eljárásban,
ha a  tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem 
szükséges, szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a  tevékenység, a  beruházás vagy a  terv a  természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint, vagy további feltételek 
mellett megfelel-e, valamint az  a), b) és d)  pontban foglaltak esetén a  tevékenység következtében jelentős 
környezeti hatások feltételezhetők-e.

 (5) Védett természeti területen vagy Natura 2000 területen lévő önerdősülés
a) teljes vagy részleges felszámolására vagy
b) erdőként, illetve szabad rendelkezésű erdőként történő nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban
szakkérdésként kell vizsgálni, hogy az önerdősülés fennmaradása a természet védelmére vonatkozó nemzeti vagy 
európai uniós jogszabályokba ütközik-e.

 (6) Tájképvédelmi rendeltetésű erdő esetén
a) az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi engedély megadására irányuló eljárásban,
b) az erdőterület igénybevételének engedélyezésére irányuló eljárásban,
c) új erdő telepítésekor az  erdő elsődleges és további rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárásban, 

kivéve, ha a  rendeltetés megállapítását a  környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság kezdeményezte, 
valamint

d) az erdő elsődleges és további rendeltetése megváltoztatására vonatkozó eljárásban,
ha a  tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem 
szükséges, szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a  tevékenység, a  beruházás vagy a  terv a  tájvédelem nemzeti és 
európai uniós jogi követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

 (7) Az  erdőterületen található védett növénytársulásokkal kapcsolatos erdészeti hatósági eljárásban szakkérdésként 
kell vizsgálni a  védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 
jogszabályban foglalt előírásoknak való megfelelést.

 (8) A növényi, állati vagy fertőzést okozó egyéb szervezetek országos jelentőségű védett természeti területen található 
erdőterületen történő tömeges elszaporodása esetén az  erdőgazdálkodót a  szükséges védekezés elvégzésére 
kötelező döntés iránti eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni, hogy az elvégeztetni kívánt védekezés a természet 
védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek megfelel-e.

26. Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárásokban vizsgálandó szakkérdések

70. § (1) A  kizárólag állati eredetű melléktermékek égetését vagy együttégetését végző üzem engedélyezésére irányuló 
eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni az  állati melléktermék égetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi, 
hulladékgazdálkodási előírásoknak és határértékeknek való megfelelést, valamint a  levegővédelmi ellenőrzések 
gyakoriságára vonatkozó előírások teljesítését.

 (2) A kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, illetve fajtaszelekciós munka céljára a jogszabályban meghatározott, 
tilalmazott, Magyarországon nem honos károsítónak, illetve az  egyéb, Magyarországon nem honos, életképes 
növényi károsító bármely fejlődési alakjának, tenyészetének Magyarországra való behozatala engedélyezésére 
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irányuló eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és 
európai uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

 (3) A Kormány a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó 
egészségügyi szabályok megállapításáról és az  1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdés a) és e)–j) pontjában 
meghatározott tevékenységet végző üzem működésének engedélyezésére irányuló eljárásban szakkérdésként 
vizsgálni kell
a) az  egészségkárosító kockázatokat és esetleges hatásokat, a  higiénés és egészségvédelmi, a  települési 

hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, 
járványügyi vonatkozású követelmények, továbbá a  kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások 
betartását, valamint

b) ha a  tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély 
nem szükséges, a  hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését, valamint 
a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatát,

c) barlang védőövezetén belül tervezett tevékenység esetén a  barlang védelmére vonatkozó jogszabályi 
követelményeknek való megfelelést.

 (4) A  kegyeleti állattemető működésének engedélyezésére irányuló eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni 
az  egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, az  egészségvédelmi, a  települési hulladékkal és nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású 
követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások teljesítését.

27. A halgazdálkodási hatósági eljárásokban vizsgálandó szakkérdések

71. §  A természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi előírásoknak való megfelelőséget szakkérdésként 
kell vizsgálni
a) a  védett természeti területen, Natura 2000 területen található halgazdálkodási vízterületen vagy annak 

egy részén az őshonos halfajokra meghatározott tilalmi idő megrövidítésére és a  tilalmi idő alóli felmentés 
engedélyezésére irányuló eljárásban,

b) a Hhvtv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott eljárásban,
c) az országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen a halászati és horgászati méret- 

vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés megadására irányuló eljárásban,
d) a  halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok állományának riasztására, gyérítésére való kötelezés 

elrendelésére irányuló eljárásban,
e) az  őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen, invazív halfajok elleni védekezés elvégzésére, 

elvégeztetésére való kötelezés elrendelésére irányuló eljárásban,
f ) országos jelentőségű védett természeti területen a  halgazdálkodási terv jóváhagyására, a  jóváhagyott 

halgazdálkodási terv módosításának jóváhagyására, valamint a  halgazdálkodási terv hivatalból történő 
módosítására irányuló eljárásban,

g) az  f ) pont alá nem tartozó Natura 2000 területet érintő, a  jóváhagyott halgazdálkodási terv módosításának 
jóváhagyására és a  halgazdálkodási terv hivatalból történő módosítására irányuló eljárásban, ha 
a  halgazdálkodási terv módosítása a  halállomány mennyiségének, összetételének, illetve a  hasznosításnak 
a Hhvtv. végrehajtásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott jelentős változásával jár,

h) a halgazdálkodási kíméleti területté nyilvánítás feloldására irányuló eljárásban, továbbá
i) a  védett természeti területen található halgazdálkodási vízterületen vagy annak egy részén a  Hhvtv. 47.  § 

(1) bekezdésében meghatározott eljárásban.

28. A gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezése iránti eljárásban vizsgálandó szakkérdések

72. §  A Tfvt. 59. §-a szerinti telepítési engedélyezési eljárásban szakkérdésként vizsgálni kell, hogy a telepítéshez tervezett 
talajvédelmi intézkedések és a talaj tulajdonságai a telepítendő ültetvény igényeinek megfelelőek-e.
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29. A fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000 területen történő 
engedélyezése során vizsgálandó szakkérdések

73. §  A fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000 területen történő engedélyezése 
során szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós 
jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy a további feltételek mellett megfelel-e.

30. Zárlati károsító elterjedésének megelőzése érdekében országos jelentőségű védett természeti 
területen történő alkalmazás elrendelésére irányuló eljárásban vizsgálandó szakkérdések

74. §  A kötelező növényvédelmi technológia – zárlati károsító elterjedésének megelőzése érdekében országos 
jelentőségű védett természeti területen történő – alkalmazásának elrendelésére irányuló eljárásban 
szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi 
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint és a további feltételek mellett megfelel-e.

31. A talajvédelmi hatósági eljárásokban vizsgálandó szakkérdések

75. § (1) 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 eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni
a) a  vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, valamint a  vizek felhasználhatóságát 

befolyásoló körülményeket, tényezőket,
b) a  tevékenységnek a  környezet és a  természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi 

követelményeknek való megfelelőségét.
 (2) A mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezésére irányuló eljárásban, ha a tereprendezés

a) nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, 
valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági övezetében valósul meg, és az  építtető 
az  üzemeltetőnek a  bányászatról szóló 1993.  évi XLVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 19/B.  § (2)  bekezdése szerinti egyetértésének megtagadását vagy az  üzemeltető által 
az  egyetértés megadásához szabott feltételeket sérelmesnek tartja, szakkérdésként kell vizsgálni, hogy 
az üzemeltető nyilatkozatában foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel 
kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerű használatával és védelmével kapcsolatos jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelnek-e,

b) ásványi nyersanyag kitermeléssel jár, szakkérdésként kell vizsgálni a kitermelni tervezett ásványi nyersanyag 
mennyiségét, fajtáját, felhasználását, a  hasznosítás módjának meghatározását, az  ásványvagyon-védelmi 
szempontok érvényesítését, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettséget.

 (3) A mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezésére irányuló elsőfokú eljárásban a bányászati hatáskörben eljáró 
megyei kormányhivatalt, másodfokú eljárásban, ha a  fellebbezés az  elsőfokú eljárásban vizsgált szakkérdéssel 
kapcsolatos, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt kell szakértőként kirendelni.

32. A vadászati hatósági eljárásokban vizsgálandó szakkérdések

76. § (1) A védett természeti területen, Natura 2000 területen található nemzetközi vagy kiemelt jelentőségű vízi élőhelyeken 
történő vízivad vadászat rendjének szabályozására irányuló eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni, hogy 
a  tevékenység a  természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a  kérelemben 
foglaltak szerint megfelel-e.

 (2) A  vizes területek védősávjának ólomsörét használatának vonatkozásában való kijelölésére irányuló eljárásban, 
ha a vizes terület védett természeti területen, Natura 2000 területen található, szakkérdésként kell vizsgálni, hogy 
a  tevékenység a  természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a  kérelemben 
foglaltak szerint megfelel-e.

 (3) A védett természeti területen
a) a  szelektív méregnek a  vadgazdálkodási, humán- vagy állategészségügyi indokok alapján történő 

alkalmazására irányuló engedélyezési eljárásban,
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b) a  mesterséges vadtenyésztési tevékenység folytatására, vad zárttéri tartására, valamint vad vadászterületre 
történő kiengedésére irányuló engedélyezési eljárásban

szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi 
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e.

 (4) A jogszabályban meghatározott vadászati idény védett természeti területen történő meghosszabbítására, rövidebb 
időszakban történő megállapítására, egy vagy több vadfaj vadászatának a  vadászati idényen belüli megtiltására 
vagy korlátozására irányuló eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a  természet védelmére vonatkozó 
nemzeti és európai uniós jogi követelmények a kérelemben foglaltak szerint megfelelően érvényesülnek-e.

77. § (1) A  vadászati tilalmi időben apróvad fajra vonatkozó vadászat védett természeti területen, vízivad esetén védett 
természeti területen vagy Natura 2000 területen való engedélyezésére és elrendelésére irányuló eljárásban 
szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a vadászat engedélyezése a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai 
uniós jogi követelményeknek a megkeresésben foglaltak szerint megfelel-e.

 (2) A  védett természeti területre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyására irányuló eljárásban 
szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a  vadgazdálkodási üzemterv a  természet védelmére vonatkozó nemzeti és 
európai uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e.

 (3) A  vadászterület határának megállapítására irányuló eljárásban, ha a  vadászterület védett természeti területet 
osztana meg, szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a vadászterület megállapítása a  természet védelmére vonatkozó 
nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a megkeresésben foglaltak szerint megfelel-e.

78. §  Szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi 
követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e
a) a  vadászati jog kényszerhasznosításának elrendelésére irányuló eljárásban, ha a  kényszerhasznosított 

vadászterület határa védett természeti területet oszt meg,
b) a  madarak fészkének és fészkelésének vadászati célra engedélyezett vagy más eszközzel való zavarására, 

megrongálására vagy elpusztítására vonatkozó tilalom alóli felmentés megadására irányuló eljárásban.

79. § (1) A  Magyarország állatföldrajzi környezetében nem honos állatfaj vadászterületen történő vadászati célú 
telepítésének engedélyezésére irányuló eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a  tevékenység a  természet 
védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e.

 (2) A  vadaskert, továbbá a  vadaspark védett természeti területen, barlang védőövezetében történő létesítése iránti 
eljárásban szakkérdésként kell vizsgálni, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai 
uniós jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel-e.

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

80. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

81. § (1) Ez a rendelet
a) a  takarmány- és élelmiszerjog, valamint az  állat-egészségügyi és az  állatok kíméletére vonatkozó 

szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági 
ellenőrzésekről szóló 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) az  ökológiai termelésről és az  ökológiai termékek címkézéséről és a  2092/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet,

c) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására 
irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a  2847/93/EGK, az  1936/2001/EK és a  601/2004/EK 
rendelet módosításáról és az  1093/94/EK és az  1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2008. szeptember 29-i 1005/2008/EK tanácsi rendelet,

d) a  2005/94/EK tanácsi irányelvnek a  baromfitartó egységek és más, fogságban tartott madarakat tartó 
egységek madárinfluenza szempontjából történő jóváhagyása, valamint az  említett egységekben 
hozott további biológiai biztonsági megelőző intézkedések tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 
2009. július 13-i 616/2009/EK bizottsági rendelet,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 78769

e) a  nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a  belőlük származó termékekre vonatkozó 
egészségügyi szabályok megállapításáról és az  1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f ) a  növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a  79/117/EGK és a  91/414/EGK tanácsi irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
 (2) Ez a rendelet

a) a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek, valamint

b) a  tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 22-i 2010/63/EK európai 
parlamenti és a tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

82. §  Hatályát veszti
a) a  helyi önkormányzatok és szerveik, a  köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű 

szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok 
módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet,

b) az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet,
c) a  földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá 

egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet,
d) a  megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) 

Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

A földügyi igazgatási feladatokat ellátó járási hivatalok illetékességi területe

 1. BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA (székhelye: Budapest)
1.1. XI. Kerületi Hivatal (székhelye: Budapest, XI. ker.)
Budapest I. kerület
Budapest II. kerület
Budapest III. kerület
Budapest VIII. kerület
Budapest IX. kerület
Budapest X. kerület
Budapest XI. kerület
Budapest XII. kerület
Budapest XVIII. kerület
Budapest XIX. kerület
Budapest XX. kerület
Budapest XXI. kerület
Budapest XXII. kerület
Budapest XXIII. kerület

1.2. XIV. Kerületi Hivatal (székhelye: Budapest, XIV. ker.)
Budapest IV. kerület
Budapest V. kerület
Budapest VI. kerület
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Budapest VII. kerület
Budapest XIII. kerület
Budapest XIV. kerület
Budapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerület

 2. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Pécs)
2.1. Komlói Járási Hivatal (székhelye: Komló)
Hegyháti járás
Komlói járás
Pécsváradi járás

2.2. Mohácsi Járási Hivatal (székhelye: Mohács)
Bólyi járás
Mohácsi járás

2.3. Pécsi Járási Hivatal (székhelye: Pécs)
Pécsi járás

2.4. Siklósi Járási Hivatal (székhelye: Siklós)
Sellyei járás
Siklósi járás

2.5. Szigetvári Járási Hivatal (székhelye: Szigetvár)
Szentlőrinci járás
Szigetvári járás

 3. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Kecskemét)
3.1. Bajai Járási Hivatal (székhelye: Baja)
Bajai járás

3.2. Bácsalmási Járási Hivatal (székhelye: Bácsalmás)
Bácsalmási járás
Jánoshalmai járás

3.3. Kalocsai Járási Hivatal (székhelye: Kalocsa)
Kalocsai járás

3.4. Kecskeméti Járási Hivatal (székhelye: Kecskemét)
Kecskeméti járás
Tiszakécskei járás

3.5. Kiskőrösi Járási Hivatal (székhelye: Kiskőrös)
Kiskőrösi járás

3.6. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal (székhelye: Kiskunfélegyháza)
Kiskunfélegyházai járás

3.7. Kiskunhalasi Járási Hivatal (székhelye: Kiskunhalas)
Kiskunhalasi járás
Kiskunmajsai járás

3.8. Kunszentmiklósi Járási Hivatal (székhelye: Kunszentmiklós)
Kunszentmiklósi járás

 4. BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Békéscsaba)
4.1. Békéscsabai Járási Hivatal (székhelye: Békéscsaba)
Békéscsabai járás
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4.2. Gyulai Járási Hivatal (székhelye: Gyula)
Gyulai járás

4.3. Békési Járási Hivatal (székhelye: Békés)
Békési járás

4.4. Orosházi Járási Hivatal (székhelye: Orosháza)
Orosházai járás

4.5. Mezőkovácsházai Járási Hivatal (székhelye: Mezőkovácsháza)
Mezőkovácsházai járás

4.6. Szarvasi Járási Hivatal (székhelye: Szarvas)
Szarvasi járás

4.7. Gyomaendrődi Járási Hivatal (székhelye: Gyomaendrőd)
Gyomaendrődi járás

4.8. Szeghalmi Járási Hivatal (székhelye: Szeghalom)
Szeghalomi járás

4.9. Sarkadi Járási Hivatal (székhelye: Sarkad)
Sarkadi járás

 5. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Miskolc)
5.1. Edelényi Járási Hivatal (székhelye: Edelény)
Edelényi járás
Kazincbarcikai járás

5.2. Encsi Járási Hivatal (székhelye: Encs)
Encsi járás
Gönci járás
Szikszói járás

5.3. Mezőkövesdi Járási Hivatal (székhelye: Mezőkövesd)
Mezőkövesdi járás

5.4. Miskolci Járási Hivatal (székhelye: Miskolc)
Miskolci járás

5.5. Ózdi Járási Hivatal (székhelye: Ózd)
Ózdi járás
Putnoki járás

5.6. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal (székhelye: Sátoraljaújhely)
Cigándi járás
Sárospataki járás
Sátoraljaújhelyi járás

5.7. Szerencsi Járási Hivatal (székhelye: Szerencs)
Szerencsi járás
Tokaji járás

5.8. Tiszaújvárosi Járási Hivatal (székhelye: Tiszaújváros)
Mezőcsáti járás
Tiszaújvárosi járás

 6. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szeged)
6.1. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal (székhelye: Hódmezővásárhely)
Hódmezővásárhelyi járás



78772 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 

6.2. Makói Járási Hivatal (székhelye: Makó)
Makói járás

6.3. Szegedi Járási Hivatal (székhelye: Szeged)
Kisteleki járás
Szegedi járás

6.4. Mórahalmi Járási Hivatal (székhelye: Mórahalom)
Mórahalomi járás

6.5. Szentesi Járási Hivatal (székhelye: Szentes)
Szentesi járás

6.6. Csongrádi Járási Hivatal (székhelye: Csongrád)
Csongrádi járás

 7. FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Székesfehérvár)
7.1. Bicskei Járási Hivatal (székhelye: Bicske)
Bicskei járás

7.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal (székhelye: Dunaújváros)
Dunaújvárosi járás

7.3. Móri Járási Hivatal (székhelye: Mór)
Móri járás

7.4. Sárbogárdi Járási Hivatal (székhelye: Sárbogárd)
Enyingi járás
Sárbogárdi járás

7.5. Székesfehérvári Járási Hivatal (székhelye: Székesfehérvár)
Gárdonyi járás
Martonvásári járás
Székesfehérvári járás

 8. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Győr)
8.1. Csornai Járási Hivatal (székhelye: Csorna)
Csornai járás

8.2. Győri Járási Hivatal (székhelye: Győr)
Győri járás
Pannonhalmai járás

8.3. Győri Járási Hivatal Téti Földügyi Kirendeltsége (székhelye: Tét)
Téti járás

8.4. Kapuvári Járási Hivatal (székhelye: Kapuvár)
Kapuvári járás

8.5. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal (székhelye: Mosonmagyaróvár)
Mosonmagyaróvári járás

8.6. Soproni Járási Hivatal (székhelye: Sopron)
Soproni járás

 9. HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Debrecen)
9.1. Berettyóújfalui Járási Hivatal (székhelye: Berettyóújfalu)
Berettyóújfalui járás
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9.2. Debreceni Járási Hivatal (székhelye: Debrecen)
Balmazújvárosi járás
Debreceni járás
Derecskei járás
Hajdúhadházi járás
Nyíradonyi járás

9.3. Hajdúböszörményi Járási Hivatal (székhelye: Hajdúböszörmény)
Hajdúböszörményi járás
Hajdúnánási járás

9.4. Hajdúszoboszlói Járási Hivatal (székhelye: Hajdúszoboszló)
Hajdúszoboszlói járás

9.5. Püspökladányi Járási Hivatal (székhelye: Püspökladány)
Püspökladányi járás

 10. HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Eger)
10.1. Egri Járási Hivatal (székhelye: Eger)
Bélapátfalvai járás
Egri járás
Pétervásárai járás

10.2. Füzesabonyi Járási Hivatal (székhelye: Füzesabony)
Füzesabonyi járás

10.3. Gyöngyösi Járási Hivatal (székhelye: Gyöngyös)
Gyöngyösi járás

10.4. Hatvani Járási Hivatal (székhelye: Hatvan)
Hatvani járás

10.5. Hevesi Járási Hivatal (székhelye: Heves)
Hevesi járás

 11. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szolnok)
11.1. Jászberényi Járási Hivatal (székhelye: Jászberény)
Jászapáti járás
Jászberényi járás

11.2. Kunszentmártoni Járási Hivatal (székhelye: Kunszentmárton)
Kunszentmártoni járás

11.3. Szolnoki Járási Hivatal (székhelye: Szolnok)
Szolnoki járás

11.4. Szolnoki Járási Hivatal Mezőtúri Földügyi Kirendeltsége (székhelye: Mezőtúr)
Mezőtúri járás

11.5. Tiszafüredi Járási Hivatal (székhelye: Tiszafüred)
Tiszafüredi járás

11.6. Törökszentmiklósi Járási Hivatal (székhelye: Törökszentmiklós)
Kunhegyesi járás
Törökszentmiklósi járás

11.7. Karcagi Járási Hivatal (székhelye: Karcag)
Karcagi járás
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 12. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Tatabánya)
12.1. Esztergomi Járási Hivatal (székhelye: Esztergom)
Esztergomi járás

12.2. Komáromi Járási Hivatal (székhelye: Komárom)
Kisbéri járás
Komáromi járás

12.3. Tatai Járási Hivatal (székhelye: Tata)
Tatai járás

12.4. Tatabányai Járási Hivatal (székhelye: Tatabánya)
Oroszlányi járás
Tatabányai járás

 13. NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Salgótarján)
13.1. Balassagyarmati Járási Hivatal (székhelye: Balassagyarmat)
Balassagyarmati járás
Szécsényi járás

13.2. Pásztói Járási Hivatal (székhelye: Pásztó)
Pásztói járás

13.3. Rétsági Járási Hivatal (székhelye: Rétság)
Rétsági járás

13.4. Salgótarjáni Járási Hivatal (székhelye: Salgótarján)
Bátonyterenyei járás
Salgótarjáni járás

 14. PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Budapest)
14.1. Budakeszi Járási Hivatal (székhelye: Budapest)
Budakeszi járás
Pilisvörösvári járás

14.2. Érdi Járási Hivatal (székhelye: Érd)
Érdi járás

14.3. Ceglédi Járási Hivatal (székhelye: Cegléd)
Ceglédi járás

14.4. Nagykőrösi Járási Hivatal (székhelye: Nagykőrös)
Nagykőrösi járás

14.5. Dabasi Járási Hivatal (székhelye: Dabas)
Dabasi járás
Gyáli járás

14.6. Gödöllői Járási Hivatal (székhelye: Gödöllő)
Aszódi járás
Gödöllői járás

14.7. Monori Járási Hivatal (székhelye: Monor)
Monori járás
Vecsési járás

14.8. Nagykátai Járási Hivatal (székhelye: Nagykáta)
Nagykátai járás



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 78775

14.9. Ráckevei Járási Hivatal (székhelye: Ráckeve)
Ráckevei járás
Szigetszentmiklósi járás

14.10. Szentendrei Járási Hivatal (székhelye: Szentendre)
Szentendrei járás

14.11. Váci Járási Hivatal (székhelye: Vác)
Szobi járás
Váci járás

14.12. Dunakeszi Járási Hivatal (székhelye: Dunakeszi)
Dunakeszi járás

 15. SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Kaposvár)
15.1. Fonyódi Járási Hivatal (székhelye: Balatonboglár)
Fonyódi járás

15.2. Barcsi Járási Hivatal (székhelye: Barcs)
Barcsi járás

15.3. Kaposvári Járási Hivatal (székhelye: Kaposvár)
Kaposvári járás

15.4. Marcali Járási Hivatal (székhelye: Marcali)
Marcali járás

15.5. Nagyatádi Járási Hivatal (székhelye: Nagyatád)
Csurgói járás
Nagyatádi járás

15.6. Siófoki Járási Hivatal (székhelye: Siófok)
Siófoki járás
Tabi járás

 16. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Nyíregyháza)
16.1. Fehérgyarmati Járási Hivatal (székhelye: Fehérgyarmat)
Fehérgyarmati járás

16.2. Kisvárdai Járási Hivatal (székhelye: Kisvárda)
Kisvárdai járás
Záhonyi járás

16.3. Mátészalkai Járási Hivatal (székhelye: Mátészalka)
Csengeri járás
Mátészalkai járás

16.4. Nyírbátori Járási Hivatal (székhelye: Nyírbátor)
Nyírbátori járás

16.5. Nyíregyházi Járási Hivatal (székhelye: Nyíregyháza)
Baktalórántházai járás
Ibrányi járás
Kemecsei járás
Nagykállói járás
Nyíregyházai járás
Tiszavasvári járás

16.6. Vásárosnaményi Járási Hivatal (székhelye: Vásárosnamény)
Vásárosnaményi járás
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 17. TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szekszárd)
17.1. Bonyhádi Járási Hivatal (székhelye: Bonyhád)
Bonyhádi járás

17.2. Dombóvári Járási Hivatal (székhelye: Dombóvár)
Dombóvári járás

17.3. Paksi Járási Hivatal (székhelye: Paks)
Paksi járás

17.4. Szekszárdi Járási Hivatal (székhelye: Szekszárd)
Szekszárdi járás
Tolnai járás

17.5. Tamási Járási Hivatal (székhelye: Tamási)
Tamási járás

 18. VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Szombathely)
18.1. Celldömölki Járási Hivatal (székhelye: Celldömölk)
Celldömölki járás

18.2. Körmendi Járási Hivatal (székhelye: Körmend)
Körmendi járás
Szentgotthárdi járás

18.3. Sárvári Járási Hivatal (székhelye: Sárvár)
Sárvári járás

18.4. Szombathelyi Járási Hivatal (székhelye: Szombathely)
Kőszegi járás
Szombathelyi járás

18.5. Vasvári Járási Hivatal (székhelye: Vasvár)
Vasvári járás

 19. VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Veszprém)
19.1. Ajkai Járási Hivatal (székhelye: Ajka)
Ajkai járás
Devecseri járás

19.2. Balatonfüredi Járási Hivatal (székhelye: Balatonfüred)
Balatonfüredi járás

19.3. Pápai Járási Hivatal (székhelye: Pápa)
Pápai járás

19.4. Tapolcai Járási Hivatal (székhelye: Tapolca)
Sümegi járás
Tapolcai járás

19.5. Veszprémi Járási Hivatal (székhelye: Veszprém)
Balatonalmádi járás
Várpalotai járás
Veszprémi járás
Zirci járás

 20. ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL (székhelye: Zalaegerszeg)
20.1. Keszthelyi Járási Hivatal (székhelye: Keszthely)
Keszthelyi járás
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20.2. Lenti Járási Hivatal (székhelye: Lenti)
Lenti járás

20.3. Letenyei Járási Hivatal (székhelye: Letenye)
Letenyei járás

20.4. Nagykanizsai Járási Hivatal (székhelye: Nagykanizsa)
Nagykanizsai járás

20.5. Zalaegerszegi Járási Hivatal (székhelye: Zalaegerszeg)
Zalaegerszegi járás

20.6. Zalaszentgróti Járási Hivatal (székhelye: Zalaszentgrót)
Zalaszentgróti járás

2. melléklet a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

Az erdészeti hatóságként eljáró járási hivatalok illetékességi területe

 1. Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala
Erdőtervezési körzet neve
1. Alsó-Tápió-vidéki
2. Budai-hegyek
3. Budapesti
4. Csévharaszt-Felső-Tápió-vidéki
5. Dél-Vértesi
6. Gerecsei
7. Gerecse-Vértesi
8. Gödöllői-dombság
9. Mezőföldi
10. Mezőföld-Sárrét
11. Nagykőrösi
12. Pilisi-Visegrádi
13. Pilismaróti
14. Pusztavacsi
15. Súri-Bakonyaljai
16. Szentendrei

 2. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala
Erdőtervezési körzet neve
1. Bakonyszentlászlói
2. Balatonfüredi
3. Devecseri
4. Farkasgyepűi
5. Kab-hegyi
6. Keszthelyi-hegység
7. Pápai
8. Tapolcai
9. Várpalotai
10. Zirci
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 3. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala
Erdőtervezési körzet neve
1. Alpokaljai
2. Alsó-Őrségi
3. Dél-Hansági
4. Észak-Hanság és Szigetközi
5. Felső-Kemenesháti
6. Felső-Őrségi és Vendvidéki
7. Gyöngyös-Pinka-menti
8. Győri
9. Kemenesi cser
10. Körmendi
11. Pannonhalmi-Téti
12. Rábaközi-Iváni cser
13. Répce-síki
14. Sárvár-Celldömölki
15. Sopron-Fertőmelléki

 4. Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala
Erdőtervezési körzet neve
1. Surdi
2. Baki
3. Bánokszentgyörgyi
4. Nagykanizsai
5. Keszthelyi
6. Lenti
7. Letenyei
8. Szentgyörgyvölgyi
9. Zalacsányi
10. Zalaegerszegi
11. Zalakomári

 5. Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala
Erdőtervezési körzet neve
1. Barcsi
2. Igali
3. Iharosi
4. Kaszói
5. Kelet-Zselic
6. Lábodi
7. Marcali
8. Nagyatádi
9. Nagybajomi
10. Nyugat-Ormánsági
11. Nyugat-Zselic
12. Somogyvári
13. Zamárdi

 6. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala
Erdőtervezési körzet neve
1. Bátaszék-Bonyhádi
2. Bédai
3. Dél-Baranyai
4. Gemenci
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5. Hetvehelyi
6. Hőgyészi
7. Kárászi
8. Kisvaszari
9. Nagydorogi
10. Pécsi
11. Pécsváradi
12. Pincehelyi
13. Sásdi
14. Sellyei
15. Szigetvári
16. Tamási
17. Vajszlói

 7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala
Erdőtervezési körzet neve
1. Alsó-Duna-menti
2. Ásotthalmi
3. Bajai
4. Bugaci
5. Harkakötönyi
6. Kecskeméti
7. Kelebiai
8. Kiskőrösi
9. Kiskunhalasi
10. Kisteleki
11. Körös-Maros közi
12. Körös-vidéki
13. Közép-Duna-menti
14. Marosszög-Csanádi

 8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala
Erdőtervezési körzet neve
1. Baktalórántházai
2. Debrecen-Halápi
3. Guthi
4. Hajdúhát-Bihari
5. Közép-Tiszai
6. Nyírbátori
7. Nyíregyházi
8. Rétköz-Beregi
9. Szatmár-Nagyecsedi
10. Szolnok-Jászsági

 9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala
Erdőtervezési körzet neve
1. Alsó-Hegyközi
2. Bánhorváti
3. Bodrogközi
4. Csereháti
5. Dél-Borsodi
6. Dél-Bükki
7. Erdőbényei
8. Erdőhorváti
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9. Felső-Hegyközi
10. Fónyi
11. Gömöri
12. Gönci
13. Hernádvölgyi
14. Jósvafői
15. Lillafüredi
16. Parasznyai
17. Sárospataki
18. Szendrői
19. Szerencsi
20. Tornai

 10. Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala
Erdőtervezési körzet neve
1. Berceli
2. Diósjenő-Királyréti
3. Egri
4. Felsőtárkányi
5. Gyöngyössolymosi
6. Hatvan-Hevesi
7. Kelet-Cserháti
8. Kemencei
9. Kiskörei
10. Nagybátonyi
11. Nagymarosi
12. Nyugat-Borsodi
13. Parádi
14. Pétervásárai
15. Romhányi
16. Salgótarjáni
17. Szécsényi
18. Szilvásváradi
19. Tarnaleleszi
20. Váci
21. Verpeléti

3. melléklet a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 
eljáró járási hivatalok illetékességi területe

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervként élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 
hivatalok illetékessége az alábbiakban meghatározott járások illetékességi területére terjed ki.

 1. Baranya megye
1.1. Komlói Járási Hivatal
Komlói járás
Pécsváradi járás
Hegyháti járás
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1.2. Mohácsi Járási Hivatal
Bólyi járás
Mohácsi járás

1.3. Pécsi Járási Hivatal
Pécsi járás

1.4. Siklósi Járási Hivatal
Sellyei járás
Siklósi járás

1.5. Szigetvári Járási Hivatal
Szigetvári járás
Szentlőrinci járás

 2. Bács-Kiskun megye
2.1. Bajai Járási Hivatal
Bajai járás

2.2. Kalocsai Járási Hivatal
Kalocsai járás
Kunszentmiklósi járás
Kiskőrösi járás

2.3. Kecskeméti Járási Hivatal
Kecskeméti járás
Tiszakécskei járás

2.4. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
Kiskunfélegyházi járás
Kiskunmajsai járás

2.5. Kiskunhalasi Járási Hivatal
Kiskunhalasi járás
jánoshalmai járás
Bácsalmási járás

 3. Békés megye
3.1. Békéscsabai Járási Hivatal
Békéscsabai járás
Békési járás

3.2. Gyomaendrődi Járási Hivatal
Gyomaendrődi járás
Szarvasi járás
Szeghalmi járás

3.3. Gyulai Járási Hivatal
Gyulai járás
Sarkadi járás

3.4. Orosházi Járási Hivatal
Orosházi járás
Mezőkovácsházai járás

 4. Borsod-Abaúj-Zemplén megye
4.1. Edelényi Járási Hivatal
Edelényi járás
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Putnoki járás
Ózdi járás
Kazincbarcikai járás

4.2. Encsi Járási Hivatal
Encsi járás
Gönci járás
Szikszói járás

4.3. Mezőkövesdi Járási Hivatal
Mezőkövesdi járás
Mezőcsáti járás
Tiszaújvárosi járás

4.4. Miskolci Járási Hivatal
Miskolci járás
Szerencsi járás

4.5. Sárospataki Járási Hivatal
Sárospataki járás
Cigándi járás
Sátoraljaújhelyi járás
Tokaji járás

 5. Csongrád megye
5.1. Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Hódmezővásárhelyi járás
Makói járás

5.2. Kisteleki Járási Hivatal
Kisteleki járás
Mórahalmi járás

5.3. Szegedi Járási Hivatal
Szegedi járás

5.4. Szentesi Járási Hivatal
Csongrádi járás
Szentesi járás

 6. Fejér megye
6.1. Bicskei Járási Hivatal
Bicskei járás
Gárdonyi járás
Móri járás

6.2. Dunaújvárosi Járási Hivatal
Dunaújvárosi járás
Martonvásári járás
Sárbogárdi járás

6.3. Székesfehérvári Járási Hivatal
Enyingi járás
Székesfehérvári járás
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 7. Győr-Moson-Sopron megye
7.1. Csornai Járási Hivatal
Csornai járás
Kapuvári járás

7.2. Győri Járási Hivatal
Győri járás
Téti járás
Pannonhalmi járás

7.3. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal
Mosonmagyaróvári járás

7.4. Soproni Járási Hivatal
Soproni járás

 8. Hajdú-Bihar megye
8.1. Berettyóújfalui Járási Hivatal
Berettyóújfalui járás

8.2. Debreceni Járási Hivatal
Debreceni járás
Nyíradonyi járás

8.3. Derecskei Járási Hivatal
Derecskei járás
Hajdúszoboszlói járás

8.4. Hajdúböszörményi Járási Hivatal
Hajdúböszörményi járás
Balmazújvárosi járás

8.5. Hajdúnánási Járási Hivatal
Hajdúnánási járás
Hajdúhadházi járás

8.6. Püspökladányi Járási Hivatal
Püspökladányi járás

 9. Heves megye
9.1. Egri Járási Hivatal
Egri járás
Bélapátfalvai járás
Pétervásárai járás

9.2. Füzesabonyi Járási Hivatal
Füzesabonyi járás

9.3. Gyöngyösi Járási Hivatal
Gyöngyösi járás
Hatvani járás

9.4. Hevesi Járási Hivatal
Hevesi járás

 10. Jász-Nagykun-Szolnok megye
10.1. Jászberényi Járási Hivatal
Jászberényi járás
Jászapáti járás
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10.2. Karcagi Járási Hivatal
Karcagi járás
Tiszafüredi járás
Kunhegyesi járás

10.3. Mezőtúri Járási Hivatal
Mezőtúri járás
Kunszentmártoni járás

10.4. Szolnoki Járási Hivatal
Szolnoki járás
Törökszentmiklósi járás

 11. Komárom-Esztergom megye
11.1. Esztergomi Járási Hivatal
Esztergomi járás

11.2. Kisbéri Járási Hivatal
Kisbéri járás
Komáromi járás

11.3. Tatabányai Járási Hivatal
Tatabányai járás
Tatai járás
Oroszlányi járás

 12. Nógrád megye
12.1. Balassagyarmati Járási Hivatal
Balassagyarmati járás
Rétsági járás

12.2. Pásztói Járási Hivatal
Pásztói járás
Bátonyterenyei járás

12.3. Salgótarjáni Járási Hivatal
Salgótarjáni járás
Szécsényi járás

 13. Pest megye
13.1. Ceglédi Járási Hivatal
Ceglédi járás
Nagykőrösi járás

13.2. Dabasi Járási Hivatal
Dabasi járás
Gyáli járás

13.3. Érdi Járási Hivatal
Székhely: Érd
Budakeszi járás
Érdi járás
Pilisvörösvári járás
Szentendrei járás
Székhely: Budapest, XIII. kerület
I. kerület
V. kerület
VI. kerület
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VII. kerület
VIII. kerület
IX. kerület
XI. kerület
XII. kerület
XVIII. kerület
XIX. kerület
XX. kerület
XXI. kerület
XXII. kerület
XXIII. kerület

13.4. Gödöllői Járási Hivatal
Székhely: Gödöllő
Gödöllői járás
Aszódi járás
Székhely: Budapest, XIII. kerület
II. kerület
III. kerület
IV. kerület
X. kerület
XIII. kerület
XIV. kerület
XV. kerület
XVI. kerület
XVII. kerület

13.5. Monori Járási Hivatal
Monori járás
Nagykátai járás
Vecsési járás

13.6. Ráckevei Járási Hivatal
Ráckevei járás
Szigetszentmiklósi járás

13.7. Váci Járási Hivatal
Váci járás
Szobi járás
Dunakeszi járás

 14. Somogy megye
14.1. Kaposvári Járási Hivatal
Kaposvári járás

14.2. Marcali Járási Hivatal
Marcali járás
Fonyódi járás

14.3. Nagyatádi Járási Hivatal
Nagyatádi járás
Barcsi járás
Csurgói járás

14.4. Siófoki Járási Hivatal
Siófoki járás
Tabi járás
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 15. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
15.1. Fehérgyarmati-Vásárosnaményi Járási Hivatal
Fehérgyarmati járás
Vásárosnaményi járás

15.2. Ibrányi Járási Hivatal
Ibrányi járás
Kemecsei járás
Baktalórántházai járás

15.3. Kisvárdai Járási Hivatal
Kisvárdai járás
Záhonyi járás

15.4. Mátészalkai Járási Hivatal
Mátészalkai járás
Csengeri járás

15.5. Nyírbátori Járási Hivatal
Nyírbátori járás
Nagykállói járás

15.6. Nyíregyházi Járási Hivatal
Nyíregyházi járás
Tiszavasvári járás

 16. Tolna megye
16.1. Bonyhádi Járási Hivatal
Bonyhádi járás
Paksi járás
Szekszárdi járás
Tolnai járás

16.2. Tamási Járási Hivatal
Dombóvári járás
Tamási járás

 17. Vas megye
17.1. Celldömölki Járási Hivatal
Celldömölki járás

17.2. Körmendi Járási Hivatal
Körmendi járás
Szentgotthárdi járás

17.3. Sárvári Járási Hivatal
Sárvári járás
Vasvári járás

17.4. Szombathelyi Járási Hivatal
Szombathelyi járás
Kőszegi járás

 18. Veszprém megye
18.1. Devecseri Járási Hivatal
Ajkai járás
Devecseri járás
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18.2. Pápai Járási Hivatal
Pápai járás

18.3. Tapolcai Járási Hivatal
Tapolcai járás
Sümegi járás

18.4. Veszprémi Járási Hivatal
Veszprémi járás
Balatonfüredi járás
Balatonalmádi járás
Várpalotai járás

18.5. Zirci Járási Hivatal
Zirci járás

 19. Zala megye
19.1. Keszthelyi Járási Hivatal
Keszthelyi járás
Zalaszentgróti járás

19.2. Lenti Járási Hivatal
Lenti járás

19.3. Nagykanizsai Járási Hivatal
Nagykanizsai járás
Letenyei járás

19.4. Zalaegerszegi Járási Hivatal
Zalaegerszegi járás

4. melléklet a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

A növénytermesztési hatóságként több megyére kiterjedő illetékességgel eljáró járási hivatalok 
illetékességi területe

 I. Vetőmagokat érintő feladatok

A B

1. Járási hivatal Illetékességi terület

2. Békéscsabai Járási Hivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye

3. Debreceni Járási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye

4. Győri Járási Hivatal Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megye

5. Pécsi Járási Hivatal Baranya, Somogy és Tolna megye

6. Székesfehérvári Járási Hivatal a fővárosra, Fejér és Veszprém megyére, valamint Pest megye 
Dunától nyugatra eső részére,

7. Szolnoki Járási Hivatal Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megye, valamint Pest 
megye Dunától keletre eső részére,

8. Szombathelyi Járási Hivatal Vas és Zala megye
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 II. Kertészeti szaporítóanyagokat érintő feladatok

A B

1. Járási hivatal Illetékességi terület

2. Békéscsabai Járási Hivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye

3. Debreceni Járási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye

4. Pécsi Járási Hivatal Baranya, Somogy és Tolna megye

5. Szolnoki Járási Hivatal Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Pest megye, 
valamint a főváros 

6. Szombathelyi Járási Hivatal Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala 
megye

 III. Erdészeti szaporítóanyagokat érintő feladatok

A B

1. Járási hivatal Illetékességi terület

2. Debreceni Járási Hivatal Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

3. Győri Járási Hivatal Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Zala megye

4. Pécsi Járási Hivatal Bács-Kiskun, Baranya, Csongrád, Somogy és Tolna megye

5. Székesfehérvári Járási Hivatal Fejér, Heves, Nógrád, Pest és Veszprém megyére
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A Kormány 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete
az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában,
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 29. pontjában,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény 174/A.  § (1)  bekezdés a) és 
b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §  E rendelet alkalmazásában a földügyi igazgatás kiterjed a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: kijelölő rendelet) 1.  §-ában felsorolt 
feladatok ellátására.

2. § (1) A  földügyi igazgatási eljárásokban a  beadvány postai úton történő benyújtása esetén a  küldeményen fel kell 
tüntetni az  ingatlanügyi hatáskörében eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a  továbbiakban: 
kormányhivatal) vagy az ingatlanügyi hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalnak (a továbbiakban: járási 
hivatal) a  fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás szerinti, 
e  rendelet alapján földügyi igazgatási, valamint telekalakítási hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységét. 
A szervezeti egység feltüntetésének hiányában a beadvány kezelésére a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 38/B. §-a irányadó.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti feladatokat érintő egyes eljárásokat, valamint a  küldeményen feltüntetendő szervezeti 
egységek nevét és címét közzé kell tenni az ingatlan-nyilvántartásért, földügyért és térképészetért felelős miniszter 
(a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium, a  kormányhivatalok, valamint a  földügyi szakigazgatás 
hivatalos honlapján.

II. FEJEZET 
AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

1. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásra vonatkozó rendelkezések

3. § (1) Az  ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése, az  ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint az  abból történő 
adatszolgáltatás – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal, mint 
elsőfokú ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozik.

 (2) Ha csereszerződés alapján több járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlanra kérik a tulajdonjog bejegyzését, 
a  döntés meghozatalára valamennyi érintett ingatlan vonatkozásában az  a  járási hivatal jogosult, amelyikhez 
az eredeti okiratokat benyújtották.

 (3) Fedezetcsere esetén, ha a kérelem több, különböző járási hivatal illetékességi területén fekvő ingatlanra vonatkozik, 
a  döntés meghozatalára valamennyi érintett ingatlan vonatkozásában az  a  járási hivatal jogosult, amelyiknek 
az illetékességi területén fekvő ingatlanra a jelzálogjog bejegyzést kérik. Az eredeti okiratot a döntés meghozatalára 
jogosult járási hivatalhoz kell benyújtani. Ha a  jelzálogjog bejegyzése több járási hivatalt érint, a  döntés 
meghozatalára az a járási hivatal jogosult, amelyikhez az eredeti okiratokat benyújtották.

 (4) Ha az  eredeti okiratot a  (2) és (3)  bekezdés szerinti esetben ugyanazon a  napon több járási hivatalhoz is 
benyújtották, ezért a  megelőzés alapján nem állapítható meg a  döntés meghozatalára jogosult hatóság, 
az  ügyfeleket hiánypótlás keretében közös nyilatkozattételre kell felhívni. A  felhívást a  kérelem szerint több 
ingatlannal érintett, ennek hiányában az  a  járási hivatal bocsátja ki, amelyiknél a  beadvány alacsonyabb 
iktatószámot kapott.
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 (5) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 71/A. §-a szerinti függő hatályú döntés meghozatalára az a járási hivatal jogosult, amely a (4) bekezdés szerinti 
hiánypótlási felhívást kiadja.

 (6) Az  eljárás lefolytatására és a  döntés meghozatalára a  (2) és (3)  bekezdés szerint jogosult járási hivatal köteles 
a döntés meghozatala előtt valamennyi érintett járási hivatal írásos véleményét kikérni a kérelem teljesíthetősége 
tekintetében. Az  érintett járási hivatal a  megkeresésre 8 napon belül köteles válaszolni. Véleményeltérés 
esetén az  eljárás lefolytatására jogosult járási hivatal álláspontja az  irányadó. A  döntés meghozatalát követően 
a  véleményeltérés okairól az  érintett kormányhivatalokat tájékoztatni kell. Az  egységes joggyakorlat kialakítása 
érdekében a  másodfokú eljárásra jogosult kormányhivatal a  döntés jogerőre emelkedését követően tájékoztatja 
a minisztert a véleményeltérés okairól.

 (7) Ha a  föld bírósági végrehajtási árverésének vagy árverésen kívüli eladásának a  bírósági végrehajtásról szóló 
1994.  évi LIII.  törvény (a  továbbiakban: Vht.) 139.  §-ában foglalt feltételei 2014. március 14. napját követően 
következtek be vagy már azt megelőzően bekövetkeztek, de a  föld értékesítése még nem történt meg, a  Vht. 
306. § (2) bekezdésével összhangban a föld kizárólag a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 35. §-a szerinti árverésen értékesíthető, és a tulajdonjog csak ilyen 
árverés alapján jegyezhető be az ingatlan-nyilvántartásba.

 (8) Peres, illetve nemperes eljárások során az  ingatlan tulajdonszerzése tárgyában hozott bírósági döntés – ide nem 
értve a  (9)  bekezdésben meghatározott eseteket – alapján, a  bírósági döntésben szereplő föld tulajdonjogának 
az  ott meghatározott személy javára történő bejegyzéséhez a  kormányhivatal által a  27.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
alapján kiállított, szerzési képességet igazoló – 30 napnál nem régebbi – hatósági bizonyítvány is szükséges. 
Ha a járási hivatal megállapítja, hogy a szerzési képességet igazoló hatósági bizonyítvány nem került becsatolásra, 
a bírósági döntés által jogot szerzőt a hiányosság pótlására szólítja fel.

 (9) A (8) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a bíróságnak az elbirtoklásról, illetve a tulajdonjog átruházásáról 
szóló egyezségnek a bíróság általi jóváhagyásáról szóló döntése alapján történő tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzésére irányuló eljárás során.

4. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény bejegyzéshez szükséges igazolásokra vonatkozó rendelkezéseinek 
alkalmazása során aláírási címpéldánynak minősül a  közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, valamint 
a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban készített és a közreműködő ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta.

5. § (1) A  választási eljárásról szóló törvényben meghatározott, a  helyrajzi szám megváltoztatására vonatkozó tilalom 
betartása érdekében a  járási hivatal az  ingatlan helyrajzi számát érintő telekalakítási, illetve ingatlan-nyilvántartási 
eljárás során ellenőrzi, hogy az adott ingatlan címében szerepel-e a megváltoztatásra kerülő helyrajzi szám.

 (2) Az  ingatlan címadatában változást eredményező telekalakítási engedély megadására, illetve a  helyrajzi szám 
változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére (ideértve a  térképi adatbázisban történő változásvezetést is) csak 
a választási eljárásról szóló törvény szerinti határidőt követően kerülhet sor.

 (3) A  telekalakítási, valamint az  ingatlan-nyilvántartási eljárás végzéssel történő felfüggesztése helyett a  kérelmezőt 
írásban kell értesíteni az eljárás lefolytatásának törvényi akadályáról.

2. Több járási hivatalt érintő beadvány benyújtása

6. § (1) A  kijelölő rendelet 1.  melléklete szerinti több, különböző, ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási hivatal 
illetékességi területén fekvő ingatlanokra vonatkozó beadványt (bejelentést, kérelmet, megkeresést) és a  hozzá 
tartozó eredeti okiratokat mindegyik eljáró járási hivatalhoz külön kell benyújtani.

 (2) Csereszerződés, valamint fedezetcsere esetén az eljárásban érintett többi járási hivatalhoz elegendő a bejegyzéshez 
szükséges okiratok egyszerű másolatát becsatolni. A  kérelemben utalni kell arra, hogy az  eredeti okiratot melyik 
járási hivatalhoz nyújtották be.

3. Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása

7. § (1) A  felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás hivatalból, a  járási hivatal észlelése 
alapján, a  tulajdonos vagy vagyonkezelő bejelentésére (amennyiben ingatlanrendező földmérő jogosultsággal 
rendelkező személy által készített szakvéleményt mellékel), vagy a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 
törvényben meghatározott földmérési jogosultsággal rendelkező személy bejelentésére indul.
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 (2) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása tényét
a) az ingatlanügyi hatóság által észlelt hiba esetén az erről készült hivatalos feljegyzés keltének napján,
b) a tulajdonos vagy vagyonkezelő bejelentésének beadása napján,
c) a  földmérési jogosultsággal rendelkező személy bejelentésére indult eljárás esetén annak iktatását követő 

munkanapon
a folyamatban lévő széljegyek rangsorától függetlenül kell az  érintett ingatlanok tulajdoni lapjára széljegyezni, és 
ezt követően haladéktalanul fel kell jegyezni.

 (3) A  felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló tényfeljegyzés az  eljárást lezáró érdemi 
döntés ellen benyújtott fellebbezéssel támadható meg.

 (4) Törölni kell a  tényfeljegyzést a  járási hivatal ügy érdemében hozott döntésének jogerőre emelkedését követő 
munkanapon.

4. Az államhatár vonalában bekövetkezett változások ingatlan-nyilvántartási átvezetése

8. § (1) A  járási hivatal az  államhatár vonalában bekövetkezett változásokat – azok nemzetközi jogi hatálybalépését 
követően – az államhatárról szóló törvényben előírt,
a) a határokmányt kihirdető törvény, vagy
b) a kiegészítő határokmányt vagy a határjegyzőkönyvet jóváhagyó rendelet,
továbbá a határokmány – az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának 
rendjéről és a  változások átvezetésének szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott – nyilvántartási 
példányának adattartalmával összhangban a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által készített és 
a  járási hivatal által záradékolt változási vázrajz, valamint az  ahhoz tartozó egyéb munkarészek alapján vezeti át 
az ingatlan-nyilvántartásban.

 (2) Ha az  (1)  bekezdésben meghatározott határvonal-változás olyan ingatlant is érint, amelyre nem kizárólagosan 
az  állam tulajdonjoga van bejegyezve, a  járási hivatal erről értesíti a  tulajdonosokat, illetve az  állam nevében 
tulajdonosi jogokat gyakorló szervet.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti államhatár vonalában bekövetkezett változást abban az  esetben lehet a  Magyarország 
részéről átadandó területekre átvezetni, ha azt megelőzően az  állam tulajdonjoga az  ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre került.

5. Fellebbezés

9. § (1) A járási hivatal ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntése ellen a kézbesítéstől számított 30 napon belül lehet 
fellebbezni.

 (2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban – a Ket.-ben foglaltak vizsgálata nélkül – fellebbezés benyújtására jogosultnak 
kell tekinteni azt, akire nézve a beadvány elintézése sérelmes lehet, így különösen:
a) az adatváltozást bejelentő személyt, továbbá azt, akit érintően a bejegyzés jogszerzést, terhelést, változást, 

törlést eredményez, és
b) ha nem azonos az eljárás megindítójával, azt, akinek az ingatlanára vonatkozóan valamely tény feljegyzésére, 

törlésére, módosítására vagy adatváltozás átvezetésére került sor.
 (3) Az  az  érdekelt, akinek a  járási hivatal által hozott határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a  határozat 

kézbesítését a  bejegyzéstől számított egy éven belül kérte, a  kézbesítéstől számított 15 napon belül terjeszthet 
elő fellebbezést. E bekezdés alkalmazásában érdekeltnek a  (2) bekezdés szerinti fellebbezés benyújtására jogosult 
minősül.

 (4) A  fellebbezést a  kormányhivatal érdemi határozatának, vagy a  fellebbezési kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 
elutasító, illetve a másodfokú eljárást megszüntető végzésének meghozataláig lehet visszavonni.

10. §  A járási hivatal a  fellebbezés folytán saját hatáskörben vagy a  másodfokú döntés alapján megismételt elsőfokú 
eljárásban meghozott döntését abban az  esetben küldi meg az  állami adóhatóságnak, ha a  fellebbezéssel 
megtámadott döntését korábban is megküldte, vagy döntésének megváltoztatása okán azt a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően egyébként is meg kell küldeni.

11. § (1) A kormányhivatal a fellebbezéssel megtámadott döntést
a) helybenhagyja,
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b) megváltoztatja, vagy
c) megsemmisíti és a járási hivatalt új eljárásra utasítja.

 (2) A  kormányhivatal fellebbezés tárgyában meghozott másodfokú döntését – annak ingatlan-nyilvántartási 
foganatosítását követően – abban az esetben kell az állami adóhatóságnak megküldeni, ha
a) korábban a fellebbezéssel megtámadott határozatot is megküldték a részére, vagy
b) az elsőfokú döntés megváltoztatása okán azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően egyébként is 

meg kell küldeni.

6. Bírósági felülvizsgálati kérelem

12. § (1) Az  ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerint az  ingatlanügyi hatósági határozat utólagos kézbesítését kérő 
érdekelt a kézbesítéstől számított 15 napon belül terjeszthet elő bírósági felülvizsgálati kérelmet.

 (2) A  bírósági felülvizsgálati kérelmet az  ügyre vonatkozó iratokkal, valamint a  tulajdoni lap másolatának 
munkapéldányával együtt fel kell terjeszteni a kormányhivatalhoz. A felterjesztést megelőzően az érintett ingatlan 
tulajdoni lapjára fel kell jegyezni az ingatlanügyi hatósági határozat elleni bírósági jogorvoslati kérelem benyújtása 
tényét.

 (3) Az  ingatlan határvonalát vagy területét érintő bírósági felülvizsgálati kérelmet a  bírósági jogorvoslati kérelem 
benyújtása tényének feljegyzésével egyidejűleg meg kell küldeni valamennyi érintett ingatlan tulajdonosának is.

 (4) A  kormányhivatal a  felterjesztett iratokat a  bíróságnak a  bírósági felülvizsgálati kérelem ügyében meghozott 
döntésével együtt küldi vissza a járási hivatalnak.

7. Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás

13. §  A köztársasági elnök területszervezési döntése alapján kialakított település vagy települések az  ingatlan-
nyilvántartás átalakítására irányuló különleges eljárás lefolytatását követően kerülnek felfektetésre az  ingatlan-
nyilvántartásba. Ennek megtörténtéig a  területszervezési döntést megelőző település és helyrajzi szám szerint 
szerepelnek az ingatlan-nyilvántartásban.

8. Elektronikusan lekérdezett tulajdonilap-másolat felhasználhatósága

14. §  Az eljáró szerv az  általa elektronikus dokumentumként lekérdezett nem hiteles tulajdonilap-másolatot az  eljárása 
során, így különösen a  tényállás tisztázásához felhasználhatja, kivéve, ha jogszabály hiteles tulajdonilap-másolat 
felhasználását írja elő.

9. Adatleválogatást igénylő adatszolgáltatás elektronikusan feldolgozható formában

15. § (1) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv egyedi megállapodásban meghatározott térítés ellenében 
az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglalt keretek között:
a) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.),
b) a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár),
c) a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA)
megkeresésére az  ingatlan-nyilvántartási adatbázisból adatleválogatást végezhet, amelynek eredményét 
elektronikus dokumentumként adja át a megkeresőnek.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti elektronikus dokumentum szolgáltatási díjának megállapításánál – az  egyedi 
megállapodásban – a nem hiteles tulajdoni lap szolgáltatásának díjáról szóló jogszabályokban meghatározott díjat 
és díjmegosztást is figyelembe kell venni.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus dokumentum szolgáltatásának díja – törvényben vagy e kormányrendeletben 
meghatározott, a tulajdoni lap másolat szolgáltatásra vonatkozó díjmentesség hiányában – a megkeresőt terheli.

 (4) Díjmentes adatszolgáltatásra helyrajzi számonként évente egy alkalommal kerülhet sor, a  díjmentességről 
a megkeresőnek a vonatkozó jogszabályhely megjelölésével a megkeresésben nyilatkoznia kell.

 (5) Az MNV Zrt. részére történő, az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás az alábbi adatokra nem terjed ki:
a) a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog,
b) a tulajdoni lap III. részén bejegyzett jogosult kiskorúságának ténye, gondnokság alá helyezésének ténye,
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c) a  külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégnyilvántartásból történő 
törlésének ténye.

 (6) A Kincstár részére történő, az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás az alábbi adatokra nem terjed ki:
a) kiegészítő szöveges bejegyzés,
b) a  külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégnyilvántartásból történő 

törlésének ténye,
c) a  bejegyzés, a  feljegyzés és az  adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolatos bírósági 

döntés elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásának ténye,
d) jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való 

rendelkezés jogáról,
e) földminősítési mintatér megjelölése.

 (7) Az NFA részére történő, az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás az alábbi adatokra nem terjed ki:
a) a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog,
b) a  társasházakról szóló törvény szerinti, a  közös tulajdon átruházására a  tulajdonostársak összes tulajdoni 

hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása, továbbá az  elfogadás, 
illetve a módosítás időpontja.

16. §  Az önkormányzati adóhatóság megkeresésére a járási hivatal az illetékességi területén fekvő település – fővárosban 
kerület – vonatkozásában az építményadó, a telekadó, a magánszemély kommunális adójában az adómegállapítási 
eljárásához szükséges ingatlan-nyilvántartási adatok leválogatásával adatszolgáltatást végez, amely elektronikusan 
feldolgozható formában a tulajdoni lapon szereplő következő adatokat tartalmazza:
a) az ingatlan adatai (ingatlan címe, helyrajzi száma, területnagysága);
b) az ingatlan tulajdonosának, tulajdonosainak:

ba) természetes személyazonosító adatai, nem magánszemély székhelycíme,
bb) tulajdoni hányada;

c) bejegyzett – a helyi adókról szóló törvény szerinti – vagyoni értékű jogosultjainak:
ca) természetes személyazonosító adatai, nem magánszemély székhelycíme,
cb) jogosultsági hányada;

d) a telekalakítási vagy építési tilalom, mint tény feljegyzésének a napja.

17. §  A járási hivatal az  ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendelet szerinti 
földmérési földkönyvet elektronikusan szerkeszthető formában is szolgáltathatja.

III. FEJEZET 
A TERMŐFÖLD HASZNOSÍTÁSÁVAL, VÉDELMÉVEL ÉS A FÖLDMINŐSÍTÉSSEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK 
RÉSZLETES SZABÁLYAI

18. § (1) A  járási hivatal, valamint a  kormányhivatal az  1.  melléklet szerinti földvédelmi hatósági eljárásokban az  ott 
meghatározott feltételek fennállása esetén, az 1. melléklet A) részében megjelölt szakkérdéseket is köteles vizsgálni, 
továbbá az 1. melléklet B) részében meghatározott hatóságokat, mint kijelölt szakhatóságokat köteles megkeresni.

 (2) Az 1. melléklet A) része szerinti eljárások eredményeként kiadott határozatnak – a Ket.-ben foglalt előírásokon túl – 
tartalmaznia kell:
a) a rendelkező részben a vizsgált szakkérdésekkel összefüggő előírásokat és feltételeteket,
b) az  indokolási részben a  vizsgált szakkérdések és a  vizsgálat során tett, a  döntés szempontjából lényeges 

megállapításokat, valamint
c) a rendelkező részbe foglalt előírások és feltételek indokainak részletes bemutatását.

 (3) Ha a  fellebbezés az  elsőfokú eljárásban vizsgált olyan szakkérdést érint, amelynek elbírálására a  másodfokú 
ingatlanügyi hatóság nem rendelkezik szakértelemmel, a szakkérdés vizsgálatára az 1. melléklet A) részében foglalt 
táblázat „C” oszlopában megjelölt szerv rendelhető ki szakértőként.

 (4) Ha a  döntés felülvizsgálatára jogosult másodfokú ingatlanügyi hatóság az  1.  melléklet A) részében foglalt 
táblázat „B” oszlopában meghatározott szakkérdés kapcsán megállapítja, hogy az  elsőfokú határozatot az  (1) és 
(2) bekezdésben foglaltak figyelmen kívül hagyásával hozták meg, a határozat megsemmisítésének van helye.
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19. § (1) Ha a kormányhivatal másodfokú eljárásában vagy másodfokú szakhatósági közreműködésével, illetve szakértőként 
történő kirendelésével kapcsolatban a  hatósággal szembeni kizárási ok áll fenn, a  Kormány a  4.  mellékletben 
meghatározott kormányhivatalt jelöli ki másodfokon eljáró földvédelmi hatóságként, közreműködő 
szakhatóságként a 4. mellékletben meghatározott illetékességi területen.

 (2) A  földvédelmi szakkérdés vizsgálatára az  (1)  bekezdésben meghatározott kizárási ok fennállása esetén 
a 4. mellékletben meghatározott kormányhivatal rendelhető ki szakértőként.

20. §  A termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott, a földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati 
jogot a kormányhivatal gyakorolja.

IV. FEJEZET 
TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS

21. § (1) A  telekalakítási eljárás kérelemre induló eljárás. A  kérelem tartalma szerint a  telekalakítási eljárás típusai 
a következők:
a) telekalakítási engedélyezési eljárás, és
b) egyesített telekalakítási eljárás.

 (2) Az egyesített telekalakítási eljárás lefolytatására vonatkozó kérelem alapján
a) a telekalakítás engedélyezésére, és
b) a  telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a  földrészlet adataiban, továbbá a  bejegyzett 

jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a  telekalakítással bekövetkező változásnak az  ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetésére (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: változásátvezetési eljárás)

irányuló eljárás indul meg.
 (3) A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet benyújthat:

a) a telekalakítással érintett bármelyik földrészlet bármelyik tulajdonosa,
b) közös tulajdonban álló földrészlet esetén bármelyik tulajdonostárs,
c) aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében tulajdoni igényt érvényesít,
d) az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljárást kezdeményező,
e) a tulajdonostársaknak a földrészlet területnagyság szerinti többsége, ha a telekalakítás során legalább nyolc 

új építési telek keletkezik, valamint
f ) az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal írásban megállapodott.

 (4) Egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet az – a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtására jogosult – nyújthat 
be, aki az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására 
egyébként jogosult.

 (5) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemnek a Ket.-ben meghatározottakon túl a következő adatokat kell 
tartalmaznia:
a) természetes személy kérelmező esetén a természetes személyazonosító adatokat;
b) gazdálkodó szervezet kérelmező esetén a gazdálkodó szervezet statisztikai számjelét;
c) a  telekalakítással érintett földrészlet vagy földrészletek helyrajzi számát, a  földrészlet vagy földrészletek 

fekvése szerinti település megjelölésével;
d) a  kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telekalakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített 

telekalakítási eljárás) megjelölését;
e) a telekalakítás célját, amely lehet:

ea) telekcsoport újraosztása,
eb) telekfelosztás,
ec) telekegyesítés,
ed) telekhatárrendezés;

f ) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
 (6) Az egyesített telekalakítási eljárás megindítására irányuló kérelemnek az  (5) bekezdésben foglaltakon túl meg kell 

felelnie az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szerinti előírásoknak is.
 (7) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet a miniszter által rendszeresített, az általa irányított minisztérium, 

valamint a  földügyi szakigazgatás hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. 
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A  telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelemhez mellékelni kell a  telekalakítási dokumentációt, mely 
a 2. melléklet 1. pontjában felsorolt munkarészeket tartalmazza, a telekalakítás céljának függvényében.

 (8) Telekalakítási dokumentációt
a) ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő, vagy
b) az  a)  pont hatálya alá nem tartozó, de a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló jogszabályokban 

meghatározott földmérési és térképészeti szakképzettséggel rendelkező személy a (9) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével

készíthet.
 (9) Ha a  telekalakítási dokumentációt a  (8)  bekezdés b)  pontja szerinti szakképzettséggel rendelkező személy készíti, 

a  dokumentáció minőségét, valamint a  tartalmi és pontossági előírásoknak való megfelelőségét a  (8)  bekezdés 
a)  pontja szerinti jogosultsággal rendelkező szakember tanúsítja a  változási vázrajzon és a  telekalakítási 
helyszínrajzon.

 (10) Azokra az  ingatlanokra, amelyek a  kisajátítást kérő tulajdonában vannak és a  kisajátítási tervben szerepelnek, 
az  (1)  bekezdés szerinti telekalakítási eljárás helyett a  kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, 
záradékolásáról, valamint a  kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 
kormányrendeletben meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni és e kormányrendelet szerint záradékolt változási 
vázrajz alapján kerül sor a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére.

22. §  Telekalakítási eljárás során a  birtokösszevonási cél a  telekcsoport újraosztás esetén valósul meg, amennyiben 
az eljárást megelőzően a tulajdonos tulajdonát képező és egymástól távol elhelyezkedő földrészletek
a) egy helyrajzi számon,
b) közvetlenül egymás mellé, vagy
c) út, árok, csatorna közbeékelődésével egymás mellé
kerülnek kialakításra.

23. § (1) A telekalakítási eljárás megindítását az eljárás iránti kérelem benyújtását követő munkanapon valamennyi érintett 
tulajdoni lapon széljegyezni kell. A  telekalakítási eljárás megindítása tényét a  széljegyzést követő 8 napon belül 
hivatalból kell feljegyezni, kivéve, ha a  kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására kerül sor. Az  erről szóló 
végzésben a  széljegy törléséről rendelkezni kell, és annak jogerőre emelkedését követő napon azt az  ügyfelek 
értesítése nélkül törölni kell a tulajdoni lapról.

 (2) A telekalakítási eljárás megindítás tényét hivatalból kell törölni az ingatlan-nyilvántartásból:
a) az engedély iránti kérelem ügyében folytatott eljárást lezáró érdemi döntés vagy az azt megszüntető végzés 

jogerőre emelkedését követő napon,
b) egyesített telekalakítási eljárásban a (6), illetve a (7) bekezdés szerinti széljegyzéssel egyidejűleg,
c) egyesített telekalakítási eljárás esetén az a) pontban meghatározott napon.

 (3) A telekalakítási eljárás megindítás ténye (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerinti feljegyzésének, illetve törlésének 
ingatlan-nyilvántartási foganatosításáról az ügyfeleket – ha jogszabály másként nem rendelkezik – külön értesíteni 
nem kell.

 (4) A  telekalakítási engedély és a  hozzá tartozó telekalakítási dokumentáció az  engedélyező határozat jogerőre 
emelkedésétől számított egy évig hatályos. A telekalakítási eljárásban a változási vázrajzot a járási hivatal – ha ennek 
műszaki és jogi akadálya nincs – újra záradékolja.

 (5) Abban az esetben, ha a telekalakítás ingatlan-nyilvántartási átvezetése folyamatban lévő bírósági eljárás miatt nem 
történt meg, az  ügyfél kérelmére a  járási hivatal – ha ennek műszaki és jogi akadálya nincs – hatályossági idején 
belül egy alkalommal a  telekalakítási engedélyt egy évre meghosszabbítja, valamint a  változási vázrajzot újra 
záradékolja. A kérelemhez a bíróság által érkeztetett keresetlevelet csatolni kell.

 (6) Az  egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem esetén a  változásátvezetési eljárás a  beadvány széljegyzésével 
–  a  (7)  bekezdésben foglalt esetet kivéve – a  telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követő munkanapon 
indul meg.

 (7) Az  egyesített telekalakítási eljárás esetén amennyiben, a  telekalakítási engedély másodfokon emelkedik jogerőre, 
a  változásátvezetési eljárás a  jogerős határozat elsőfokú ingatlanügyi hatósághoz történő beérkezésének napján 
indul meg.

 (8) Egyesített telekalakítási eljárás esetén a változásátvezetési eljárási szakasz ügyintézési határideje 15 nap.
 (9) Ha egyesített telekalakítási eljárás esetén a  változásátvezetési eljárásra irányuló kérelem teljesítésére nincs 

lehetőség, a  telekalakítási engedély jogosultja a  szükséges okiratok benyújtásával a  (4)  bekezdésben megjelölt 
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időn belül külön ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításával kérheti a  földrészlet adataiban történő, továbbá 
a  bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a  telekalakítással bekövetkező változásnak az  ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetését.

24. § (1) A  járási hivatal, valamint a  kormányhivatal a  telekalakítási eljárásban a  3.  mellékletben meghatározott feltételek 
fennállása esetén, az  ott megjelölt szakkérdéseket is köteles vizsgálni, továbbá – ha a  szakkérdés vizsgálatára 
hatáskörrel nem rendelkezik – a 3. melléklet B) részében meghatározott hatóságokat, mint kijelölt szakhatóságokat 
köteles megkeresni.

 (2) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási 
hivatal hatályos záradékával ellátott változási vázrajz és területkimutatás csatolásával a  szakhatóságként kijelölt 
hatóság hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

 (3) A 3. melléklet A) része szerinti eljárások eredményeként kiadott határozatnak – a Ket.-ben foglalt előírásokon túl – 
tartalmaznia kell
a) a rendelkező részben a vizsgált szakkérdésekkel összefüggő előírásokat és feltételeket,
b) az  indokolási részben a  vizsgált szakkérdések és a  vizsgálat során tett, a  döntés szempontjából lényeges 

megállapításokat, valamint
c) a rendelkező részbe foglalt előírások és feltételek indokainak részletes bemutatását.

 (4) A  járási hivatal a  kérelem mellékleteként benyújtott telekalakítási dokumentációt 15 napon belül megvizsgálja. 
A  járási hivatal által záradékolt változási vázrajz és a  hozzá tartozó terület-kimutatás, valamint a  telekalakítási 
helyszínrajz hiteles másolata képezi az  alapját a  3.  melléklet szerinti szakkérdések vizsgálatának, valamint 
a 3. mellékletben kijelölt szakhatóság vagy szakértő megkeresésének, ha előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll 
rendelkezésre.

 (5) A  (4)  bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az  ingatlan-nyilvántartásban a  kérelem tárgyát képező 
földrészletet vagy földrészleteket érintően változtatási vagy telekalakítási tilalom van feljegyezve. Ebben az esetben 
a telekalakítási kérelmet – a szakhatóságok megkeresése nélkül – el kell utasítani.

 (6) A járási hivatal a telekalakítás engedélyezése esetén a – 2. melléklet 3. pontja szerinti záradékkal ellátott – változási 
vázrajzot a jogerős határozathoz mellékelve küldi meg a kérelmező részére.

 (7) Abban az  esetben, ha a  telekalakítási eljárás az  ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett bányatelket érint, 
a  változásátvezetési eljárásban hozott bejegyző határozatot az  illetékes bányafelügyeleti hatáskörében eljáró 
kormányhivatalnak is meg kell küldeni.

 (8) Ha a  fellebbezés az  elsőfokú eljárásban vizsgált olyan szakkérdést érint, amelynek elbírálására a  másodfokú 
telekalakítási hatóság nem rendelkezik szakértelemmel, a szakkérdés vizsgálatára a 3. melléklet A) részében foglalt 
táblázat „C” oszlopában megjelölt szerv rendelhető ki szakértőként.

 (9) Ha a  döntés felülvizsgálatára jogosult másodfokú telekalakítási hatóság megállapítja, hogy a  telekalakítási 
határozatot az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltak figyelmen kívül hagyásával hozták meg, a  határozat 
megsemmisítésének van helye.

25. § (1) Nem minősül telekalakítási eljárásnak a  tulajdonosi jogokat gyakorló NFA kérelmére induló olyan megosztási 
eljárás, amely a  Nemzeti Földalapba tartozó, kizárólagos állami tulajdonban lévő földrészlet árverés útján történő 
értékesítése céljából az erdő művelési ágú alrészlet önálló ingatlanná alakítására és a változás ingatlan-nyilvántartási 
átvezetésére irányul.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárást a  földrészlet fekvése szerint területileg illetékes telekalakítási hatóságként eljáró 
járási hivatal folytatja le.

 (3) A  megosztáshoz szükséges földmérési munkarészeket az  NFA által az  árverési értékesítés során közzétett 
hirdetményben is szereplő ingatlan-nyilvántartási adatok alapján kell elkészíteni, és a  változást az  ingatlanügyi 
hatóság által záradékolt változási vázrajz alapján kell az  ingatlan-nyilvántartásban átvezetni azzal, hogy a változási 
vázrajz elkészítéséhez helyszíni felmérés nem szükséges.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti, az  ahhoz kapcsolódó művelési ág változási, valamint a  változás átvezetésére irányuló 
eljárást rangsorban megelőző kérelmek elbírálására irányuló valamennyi eljárást soron kívül kell lefolytatni.

26. § (1) A Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügy tárgyát képező 
építési beruházás tervezett megvalósítása érdekében lefolytatott egyesített telekalakítási eljárás telekalakítási 
engedélyezési eljárási szakaszának ügyintézési határideje 15 nap, a  változásátvezetési eljárási szakasz ügyintézési 
határideje 5 nap.
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 (2) A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított telekalakítási eljárásban a  24.  § 
(1) bekezdését – a szakhatóságok bevonásának és közreműködésének feltétele tekintetében – az építési beruházást 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendeletben meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni.

 (3) A Kormány által rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított ügy tárgyát képező 
építési beruházás megvalósulását követően a  beruházónak gondoskodnia kell a  megvalósult állapotot rögzítő 
térképi adatváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetéséről.

V. FEJEZET 
FÖLD TULAJDONJOGÁNAK MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERZÉSI KÉPESSÉG IGAZOLÁSA

27. § (1) A  kormányhivatal az  ügyfél erre irányuló kérelmére, valamint a  bíróság vagy közjegyző megkeresésére hatósági 
bizonyítványt állít ki arról, hogy az  ügyfél földművesnek minősül vagy a  Földforgalmi tv. 10.  §-a alapján a  föld 
tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a  Földforgalmi tv. 16.  § (1)  bekezdésében foglaltaknak, és nem 
állnak fenn a  Földforgalmi tv. 27.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontjában foglalt elutasítási feltételek. A  hatósági 
bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, az csak
a) a kérelemben megjelölt földnek:

aa) végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő, vagy
ab) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek árverés útján történő értékesítésére irányuló

 árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását; vagy
b) a  3.  § (8)  bekezdésében meghatározott bírósági döntésben szereplő föld tulajdonjogának a  bírósági 

döntésben szereplő fél javára történő bejegyzéséhez szükséges szerzési képességet
igazolja.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja alapján az  árverésen történő részvételhez kiállított hatósági bizonyítvány 
tartalmazza a Földforgalmi tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, legfeljebb 20 km-es távolságra vonatkozó feltétel 
fennállását.

 (3) A  hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni a  mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 
2013. évi CCXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, valamint az árverezésre kerülő vagy a bírósági 
döntés alapján történő tulajdonjog bejegyzéssel érintett föld fekvésének települését és helyrajzi számát, valamint 
a szerzéssel érintett tulajdoni hányadot.

VI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

29. §  Az e  rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra az  eljárás megindulásakor hatályban lévő 
jogszabályokat kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez 1. melléklet a      /2016. (          ) Korm. rendelethez 
 
 

A) Az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld védelméről szóló törvényben 
meghatározott egyes eljárásaiban vizsgálandó szakkérdések, a vizsgálatot 

megalapozó hatáskörök, továbbá a másodfokú eljárásban szakértőként 
kirendelhető szervek kijelölése 

 
 A B C 

1. I. Újrahasznosítási eljárásban 

2. Vizsgálat feltétele Vizsgálandó szakkérdés Szakértőként kirendelhető 
szerv 

3. 
Minden esetben. Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld 

minőségi védelme követelményeinek való 
megfelelés. 

 

4. 

Ha a földrészlet az 
ingatlan-nyilvántartás 
szerint országos 
jelentőségű védett 
természeti területen 
vagy Natura 2000 
területen van. 

Természetvédelmi szakkérdés: annak 
elbírálása, hogy az újrahasznosítás a 
természet védelmére vonatkozó nemzeti 
és közösségi jogi követelményeknek 
megfelel-e. 

- 

5. 

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. 

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. 

a kulturális örökség védelméért 
felelős miniszter 
 

6. II. Termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban 

7. 
Minden esetben. Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld 

minőségi védelme követelményeinek való 
megfelelés. 
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8. 

Ha a termőföld az 
ingatlan-nyilvántartás 
szerint országos 
jelentőségű védett 
természeti területen, 
Natura 2000 területen 
vagy barlang felszíni 
védőövezetén van. 

Természetvédelmi szakkérdés: annak 
elbírálása, hogy a végleges más célú 
hasznosítás 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. 

- 

9. 

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. 

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. 

a kulturális örökség védelméért 
felelős miniszter 

10. III. A termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban 

11. 
Minden esetben. Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld 

minőségi védelme követelményeinek való 
megfelelés. 

 

12. 

Ha a termőföld az 
ingatlan-nyilvántartás 
szerint országos 
jelentőségű védett 
természeti területen 
vagy Natura 2000 
területen van. 

Természetvédelmi szakkérdés: annak 
elbírálása, hogy az ideiglenes más célú 
hasznosítás a természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek megfelel-e. 

- 

13. 

Ha a más célú 
hasznosítást olyan 
földrészleten tervezik 
megvalósítani, 
amelynek helyrajzi 
száma a nyilvántartott 
régészeti 
lelőhelyeket, 
régészeti 
védőövezeteket, 
műemléki területeket, 

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. 

a kulturális örökség védelméért 
felelős miniszter 
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nyilvántartott 
műemléki értékeket 
és műemlékeket 
tartalmazó kulturális 
örökségvédelmi 
hatósági 
nyilvántartásban 
szerepel. 
 

14. IV. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indult eljárásban 

15. 
Minden esetben. Talajvédelmi szakkérdés: a termőföld 

minőségi védelme követelményeinek való 
megfelelés. 

 

16. 

Ha a termőföld az 
ingatlan-nyilvántartás 
szerint országos 
jelentőségű védett 
természeti területen, 
Natura 2000 területen 
vagy barlang felszíni 
védőövezetén van. 

Természetvédelmi szakkérdés: annak 
elbírálása, hogy a végleges más célú 
hasznosítás vagy az eredeti állapot 
helyreállítása a természet védelmére 
vonatkozó nemzeti és közösségi jogi 
követelményeknek, valamint a tájvédelem 
jogszabályban rögzített követelményeinek 
megfelel-e. 

- 

17. 

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. 

Kulturális örökségvédelmi szakkérdés: 
annak elbírálása, hogy a más célú 
hasznosítás vagy az eredeti állapot 
helyreállítása a kulturális örökség védelme 
jogszabályban rögzített követelményeinek 
megfelel-e. 

a kulturális örökség védelméért 
felelős miniszter 
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B) Az ingatlanügyi hatóságnak a termőföld védelméről szóló törvényben 
meghatározott egyes eljárásaiban közreműködő szakhatóságok 

 
 A B C D 

1. 
Bevonás és 

közreműködés 
feltétele 

Vizsgálandó szakkérdés Első fokú 
eljárásban 

Másodfokú 
eljárásban 

2. I. Újrahasznosítási eljárásban 

3. 

Ha a földrészletre a 
vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. 
törvény (a 
továbbiakban: Vgtv.) 
27. §-ában 
meghatározott jog be 
van jegyezve vagy 
jogi jelleg fel van 
jegyezve az ingatlan-
nyilvántartásban. 

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. 

Katasztrófavéd
elmi 
Igazgatóság 

BM Országos 
Katasztrófavéd
elmi 
Főigazgatóság 

4. II. Termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban 

5. 

Ha a földrészletre a 
Vgtv. 27. §-ában 
meghatározott jog be 
van jegyezve vagy 
jogi jelleg fel van 
jegyezve az ingatlan-
nyilvántartásban. 

Annak elbírálása, hogy a végleges más 
célú hasznosítás megfelel-e az 
ivóvízbázis védelmére vonatkozó 
jogszabályi követelményeknek, valamint 
a vizek lefolyására, az árvíz és a jég 
levonulására vonatkozó 
követelményeknek. 

Katasztrófavéd
elmi 
Igazgatóság 

BM Országos 
Katasztrófavéd
elmi 
Főigazgatóság 

6. 

Ha a termőföld az 
ingatlan-nyilvántartás 
szerint helyi 
jelentőségű védett 
természeti területen 
található. 

Annak elbírálása, hogy a más célú 
hasznosítás a helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott 
természetvédelmi követelményeknek a 
kérelemben foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

települési 
önkormányzat 
jegyzője, 
fővárosban a 
főjegyző 

– 

7. III. A termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárásban 

8. 

Ha a földrészletre a 
Vgtv. 27. §-ában 
meghatározott jog be 
van jegyezve vagy 
jogi jelleg fel van 
jegyezve az ingatlan-
nyilvántartásban. 

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. 
 

Katasztrófavéd
elmi 
Igazgatóság 

BM Országos 
Katasztrófavéd
elmi 
Főigazgatóság 

9. 

Ha a termőföld az 
ingatlan-nyilvántartás 
szerint helyi 
jelentőségű védett 
természeti területen 
található. 

Annak elbírálása, hogy a más célú 
hasznosítás a helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott 
természetvédelmi követelményeknek a 
kérelemben foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e. 

települési 
önkormányzat 
jegyzője, 
fővárosban a 
főjegyző 

– 
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10. IV. A termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása miatt indult eljárásban 

11. 

Ha a termőföld az 
ingatlan-nyilvántartás 
szerint helyi 
jelentőségű védett 
természeti területen 
található. 

Annak elbírálása, hogy a más célú 
hasznosítás vagy az eredeti állapot 
helyreállítása a helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott 
természetvédelmi követelményeknek 
megfelel-e. 

települési 
önkormányzat 
jegyzője, 
fővárosban a 
főjegyző 

– 
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2. melléklet a 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

A telekalakítási eljárás iránti kérelemhez mellékelt telekalakítási dokumentáció tartalma és 
a telekalakítási dokumentáció záradéka

 1. A telekalakítási dokumentáció tartalma:
1.1. az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott záradékolt változási vázrajz,
1.2. a telekalakítási helyszínrajz,
1.3. a digitális adatállományok (telekalakítási helyszínrajz PDF formátumban) nem újraírható adathordozón.

 2. A telekalakítási helyszínrajz tartalmazza:
2.1. a méretarány-tényezőt,
2.2. a telekalakítással érintett földrészleteket,
2.3. a telekalakítás utáni állapotot,
2.4. a telekalakítással érintett földrészleteken meglévő építményeket,
2.5. az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett telki szolgalmi joggal és egyéb joggal terhelt területek határvonalát,
2.6. a bontás alatt álló épületek vonatkozásában „bontás alatt” megjegyzést,
2.7. a telekalakítással érintett földrészleten lévő összes építmény távolságát a tervezett földrészlet határtól,
2.8. a létrejövő földrészlet méreteit,
2.9. a beépített földrészlet esetén a földrészlet eredeti és a telekalakítás utáni beépítési százalékát.

 3. A telekalakítási záradék:
A járási hivatal a  telekalakítás engedélyezése esetén a  változási vázrajzot az »A telekalakítást a  .../..../20... számú 
határozatomban foglaltak szerint engedélyeztem. Az engedély a  hozzá tartozó változási vázrajzzal együtt 
a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos.« záradékszöveggel látja el.
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3. melléklet a 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez
3. melléklet a      /2016. (          ) Korm. rendelethez 

 
 

A) A telekalakítási eljárásban vizsgálandó szakkérdések, továbbá a másodfokú 
eljárásban szakértőként kirendelhető szervek kijelölése 

 
 A B C 

1. Vizsgálat feltétele Vizsgálandó szakkérdés Szakértőként 
kirendelhető szerv 

2. 

Ha a telekalakítás olyan 
ingatlant érint, amelynek 
helyrajzi száma a 
nyilvántartott vagy védetté 
nyilvánított régészeti 
lelőhelyeket, régészeti 
védőövezeteket tartalmazó 
kulturális örökségvédelmi 
hatósági nyilvántartásban 
szerepel. 

Kulturális örökségvédelmi szakkérdés: 
annak elbírálása, hogy a telekalakítás a 
kulturális örökség védelme jogszabályban 
rögzített követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további feltételek 
mellett megfelel-e. 

a kulturális örökség 
védelméért felelős 
miniszter 

3. 

Ha a telekalakítás olyan 
ingatlant érint, amelynek 
helyrajzi száma műemléki 
területeket és műemlékeket 
tartalmazó kulturális 
örökségvédelmi hatósági 
nyilvántartásban szerepel. 

Kulturális örökségvédelmi szakkérdés: 
annak elbírálása, hogy a telekalakítás a 
kulturális örökség védelme jogszabályban 
rögzített követelményeinek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további feltételek 
mellett megfelel-e. 

a kulturális örökség 
védelméért felelős 
miniszter 

4. 

Ha a telekalakítás olyan 
ingatlant érint, amelyre az 
ingatlan-nyilvántartásban 
országos jelentőségű védett 
természeti terület, törvény 
erejénél fogva védett forrás, 
láp, barlang, víznyelő, szikes 
tó, kunhalom, földvár, 
természeti terület, Natura 
2000 terület, ökológiai 
folyosó, természeti emlék, 
barlang felszíni védőövezet 
jogi jelleg ténye van 
feljegyezve. 

Természetvédelmi szakkérdés: annak 
elbírálása, hogy a telekalakítás 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. 

– 

5. 

Ha a telekalakítással új 
útterület jön létre és olyan 
földrészlet kialakítására 
irányul, amelynek 
megnevezése kivett út. 

Közlekedésbiztonsági szakkérdés: a 
tervezett telekalakítási eljárásban a 
közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek 
érvényre juttatása. 

közlekedésért felelős 
miniszter 
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6. 

Ha a telekalakítás meglévő 
út területét érinti. 

Közlekedésbiztonsági szakkérdés: a 
tervezett telekalakítási eljárásban a 
közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek 
érvényre juttatása érdekében a 
közútkezelői hozzájárulás felülbírálása. 

közlekedésért felelős 
miniszter 

7. 

Erdő megosztása. Erdészeti szakkérdés: a fenntartható 
erdőgazdálkodás vizsgálata az erdőről, 
az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény 86. §-a alapján. 

 

8. 

A víziutak medrét és a 
kikötők, átkelők, vízpartok és 
vízterületek telkét érintő 
telekalakítás esetén. 

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

közlekedésért felelős 
miniszter 

 
 
 

B) A telekalakítási eljárásban közreműködő szakhatóságok kijelölése 
 

 A B C D 

1. 
Bevonás és 

közreműködés feltétele Szakkérdés Első fokú 
szakhatóság 

Másodfokú 
szakhatóság 

2. 

Telekcsoport újraosztása, 
telek 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. 

A telekalakítás megfelel-e a 
településrendezési 
követelményeknek és a helyi 
építési szabályzatnak. 

a telekalakítás 
helye szerint 
illetékes települési, 
fővárosi kerületi 
önkormányzat 
jegyzője, a 
Fővárosi 
Önkormányzat 
által közvetlenül 
igazgatott terület 
tekintetében a 
fővárosi főjegyző 

– 
 

3. 

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. 

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

települési 
önkormányzat 
jegyzője, 
fővárosban a 
főjegyző 

– 



78806 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 

4. 

Ha a telekalakításra a 
vasúti pálya szélső 
vágányának tengelyétől 
számított 50 méteren belüli 
sávban kerül sor. 

Annak elbírálása, hogy a 
telekalakítás – a vasút 
állagára, a vasúti forgalom 
biztonságára, a vasúti 
pályahálózat működtetője 
fenntartási, üzemeltetési 
feladatainak ellátására, 
fejlesztési terveinek 
végrehajtására gyakorolt 
hatása alapján – 
engedélyezhető-e. 

közlekedésért 
felelős miniszter 

- 

5. 

Ha a telekalakítás meglévő 
állandó, ideiglenes 
működésű repülőtér 
területét érinti. 

A tervezett telekalakítás nem 
korlátozza-e indokolatlanul 
vagy indokolatlan mértékben a 
polgári célú légiközlekedést, 
illetve a repülőtéri 
létesítmények működését. 

közlekedésért 
felelős miniszter 

- 
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4. melléklet a 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

 

4. melléklet a      /2016. (          ) Korm. rendelethez 
 
 

A hatósággal szemben felmerülő kizárási ok miatt másodfokú földvédelmi 
hatáskörben eljáró, illetve szakhatóságként közreműködő, továbbá földvédelmi 

szakkérdésben szakértőként kirendelhető megyei kormányhivatalok illetékességi 
területe 

 
 A B 

1. Székhely Illetékességi terület 
(megye) 

2. Baranya Megyei Kormányhivatal Somogy 
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Pest 

4. Békés Megyei Kormányhivatal 
Csongrád, 
Jász-Nagykun-Szolnok 

5. 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 

Heves 

6. Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Békés, 
Jász-Nagykun-Szolnok 

7. Fejér Megyei Kormányhivatal 
Tolna, 
Veszprém 

8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom 
9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg 

10. Heves Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén 
11. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron 
12. Nógrád Megyei Kormányhivatal Budapest főváros 
13. Pest Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun 
14. Somogy Megyei Kormányhivatal Baranya 

15. 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal 

Hajdú-Bihar 

16. Vas Megyei Kormányhivatal Zala 

17. Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Fejér, 
Tolna 

18. Zala Megyei Kormányhivatal Vas 
19. Budapest Főváros Kormányhivatala Nógrád 

20. Tolna Megyei Kormányhivatal 
Fejér, 
Veszprém 
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A Kormány 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI.  törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a  területi 
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.  évi CXXVI.  törvény 21.  § c) és d)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányhivatal és a járási hivatal szakmai irányításának szabályai

1. § (1) A  népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: kormányhivatal) 
népegészségügyi feladatköreivel összefüggésben az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 
(a  továbbiakban: Áht.) 9.  § f )–i)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket az  egészségügyért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) gyakorolja. A  miniszter hatáskörei 
gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik.

 (2) A  kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben ellátott 
munkaegészségügyi feladatai tekintetében − a munkavédelmi hatósági hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi 
feladat- és hatáskörök kivételével – az Áht. 9. § h) és i) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására a miniszter jogosult. 
A  miniszter hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az  országos tisztifőorvos 
közreműködik.

 (3) A miniszter szakmai irányítása keretében a kormányhivatalok és a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében 
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal)
a) végrehajtják a miniszter által kiadott ellenőrzési és mintavételi terveket,
b) közreműködnek a szakmai sajtómegjelenéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,
c) az  elvégzett feladataikról közvetlenül – a  járási hivatal esetében a  kormánymegbízott útján – tájékoztatják 

a minisztert.
 (4) A kormányhivatalok és a járási hivatalok

a) részt vesznek az országos tisztifőorvos által szervezett képzéseken, valamint az ahhoz kapcsolódó vizsgákon,
b) az országos adatbázisok kialakítása és fenntartása érdekében adatgyűjtést végeznek, nyilvántartást vezetnek,
c) a  hatáskörükbe tartozó feladatokat a  miniszter által vezett minisztérium szakmai informatikai rendszerein 

keresztül látják el,
d) a szakmai feladatellátás során az országos tisztifőorvos által kiadott szakmai eljárásrendeknek, útmutatóknak 

és elvi állásfoglalásoknak megfelelően, valamint a  kiadott iratminták alapján végzik az  ellenőrzéseiket és 
szakmai tevékenységüket,

e) részt vesznek az  országos tisztifőorvos által szervezett értekezleteken, működtetett szakmai 
munkacsoportokban.

2. A kormányhivatal népegészségügyi feladatai

2. § (1) A kormányhivatal népegészségügyi feladatai keretében
a) a  népegészségügyi feladatok tekintetében ellátja a  járási hivatalok szakmai tevékenységének irányítását, 

koordinálását, szakmai felügyeletét,
b) jogszabályban meghatározott ügyekben elsőfokú hatósági jogkört gyakorol,
c) ellátja az alapító okiratban, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat

ca) a  közegészségügy (élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, környezet- és település-
egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai 
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biztonság, gyermek- és ifjúság-egészségügy) területén, mely feladatok ellátásához kémiai, 
sugáregészségügyi, bakteriológiai és aerobiológiai vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,

cb) a járványügy területén, mely feladatok ellátásához vizsgálólaboratóriumot üzemeltethet,
cc) az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi 

szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a  nem fertőző betegségek 
epidemiológiáját, az egészséghatás-értékelést) területén,

cd) az egészségügyi igazgatás és koordináció területén,
d) ellátja a  jogszabályban a  feladatkörébe utalt, az  egészségügyi szolgáltatók feletti szakfelügyelet 

működtetésével összefüggő feladatokat.
 (2) A  kormányhivatal részt vesz a  lakosság egészségének megőrzését célzó népegészségügyi programok 

kidolgozásában, irányítja, szervezi és koordinálja a programok végrehajtását.

3. § (1) Budapest Főváros Kormányhivatala a  népegészségügyi feladatait Budapest és Pest megye területére kiterjedő 
illetékességgel látja el.

 (2) A  kormányhivatal kormányrendeletben meghatározottak szerint, valamint az  1.  mellékletben meghatározott 
esetekben – figyelemmel a (3) bekezdésben és a 2. mellékletben foglaltakra is – egyes hatósági ügyekben különös 
illetékességgel jár el.

 (3) Az egyes, jogszabályban meghatározott sugáregészségügyi feladatokat a kormányhivatalok a 2. melléklet 2. pontja 
szerinti illetékességi területen látják el.

 (4) A  közegészségügyi-járványügyi kockázatok feltárása és a  hatósági feladatok ellátása a  határkikötő, a  nemzetközi 
áru- vagy személyforgalmat lebonyolító kikötő és a  nemzetközi kereskedelmi repülőtér vonatkozásában 
a népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatal feladata.

 (5) A (4) bekezdés szerinti repülőtereken és kikötőkben a kormányhivatal látja el a járási hivatal számára jogszabályban 
meghatározott népegészségügyi feladat- és hatásköröket.

3. A járási hivatal népegészségügyi feladatai

4. § (1) A  járási hivatal illetékességi területén ellátja az  egészségügyi államigazgatási szerv mindazon népegészségügyi, 
hatósági, szakmai felügyeleti feladatait, amelyet jogszabály nem utal az  országos tisztifőorvos vagy 
a kormányhivatal feladatkörébe.

 (2) A  nemdohányzók védelméről és a  dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 
1999.  évi XLII.  törvény (a  továbbiakban: Nvt.) 7.  § (1)  bekezdése szerinti feladatok tekintetében a  járási hivatal 
országos illetékességgel jár el.

5. §  A járási hivatalok illetékességi területét a 2. melléklet tartalmazza.

4. Az Országos Közegészségügyi Intézet népegészségügyi feladatai

6. §  Az Országos Közegészségügyi Intézet
 1. klinikai mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatot végez, speciális, járványügyi jelentőséggel rendelkező 

területeken diagnosztikai hátteret biztosít,
 2. a  baktériumok, vírusok és paraziták okozta zoonózisok és vektorok által terjesztett megbetegedéseket 

azonosítja,
 3. végzi a  kórokozók molekuláris epidemiológiai vizsgálatát és az  antibiotikum rezisztencia surveillance 

tevékenységet,
 4. minőségellenőrző országos körvizsgálatot szervez,
 5. nemzeti kórokozó törzsbankot, valamint tipizáló, referencia savóbankot tart fenn,
 6. országos járványügyi referencia és BSL 3-4 laboratóriumot működtet, különös tekintettel a járványt okozó és 

bioterrorizmusra alkalmas veszélyes kórokozókra, ezen kórokozók diagnosztikai képességének fenntartására,
 7. végzi a  kórokozók kimutatásához szükséges módszerek, tesztek, vészhelyzeti oltóanyagok fejlesztését, 

oltóanyag-ellenőrzéssel kapcsolatos laboratóriumi feladatok ellátását, immunbiológiai készítmények 
forgalomba hozatal előtti laboratóriumi bevizsgálását,

 8. hazai járványügyi surveillance központként nemzetközi képviseletet lát el,
 9. vizsgálja a környezettoxikológiai szempontból jelentős kockázatú környezeti szennyezőket,
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10. vizsgálja az  egészségkockázatot jelentő bel- és kültéri kémiai és biológiai levegő szennyezőket, irányítja 
az aerobiológiai hálózatot, levegő mintavevő egységeket tart fenn és üzemeltet,

11. méri, vizsgálja az  ivóvizet, az  ivóvízzel érintkező anyagokat, fürdővizet, minden szennyezőre kiterjedő 
közegészségügyi biztonsági laboratóriumot üzemeltet,

12. talajhigiénés tevékenységet lát el, vizsgálja és méri a talajszennyezőket, méri a talajkezelő anyagok hatását, 
egészségügyi szempontból vizsgálja a  hulladékokat, különös tekintettel az  egészségügyben keletkező 
hulladékokra,

13. vizsgálatokat végez a  radioaktív hulladékok biztonságos tárolásának és elhelyezésének érdekében, 
honvédelmi és polgári védelmi feladatok végrehajtásában közreműködik,

14. vizsgálja és méri a  lakossági, foglalkozási, orvosi, civilizációs és környezeti sugárterhelést és ésszerű 
csökkentésének lehetőségeit, vizsgálja és nyomon követi a  természetben található radioaktív anyagok 
felhasználását, továbbá azok bedúsulását eredményező ipari folyamatokat; ellenőrző méréseket végez 
a  felszíni vizek magyarországi szakaszain, ha azok lakossági ivóvízként vagy az  élelmiszergyártás során 
technológiai vízként kerülnek hasznosításra,

15. az ország egész területén végzi a nem-ionizáló sugárzás lakossági és munkahelyi expozícióinak mérését,
16. nyomon követi a  szabadban a  természetes külső sugárterhelés alakulását és ennek érdekében országos 

lefedettségű környezeti termolumineszcens dozimetriai (TLD) hálózatot működtet,
17. foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátási tevékenységet végez, melynek keretében járóbeteg-

szakrendeléseket működtet,
18. végzi a  behívott, illetve foglalkozási betegség gyanújával beutalt betegek szakvizsgálatát és ellátását, 

bejelenti a  foglalkozási megbetegedéseket és elbírálja a  megbetegedések foglalkozási eredetét, valamint 
a fokozott expozíciós eseteket, végzi a bejelentésekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat, a foglalkozási 
betegségeket véleményező bizottságokat működteti,

19. végzi a  jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az  ehhez 
szükséges szakorvosi vizsgálatokat, továbbá ellátja a  szakmai és személyi higiénés alkalmasság orvosi 
vizsgálatával és véleményezésével kapcsolatosan a jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat és elbírálja 
az  egészségügyi dolgozók egészségi alkalmasságát első és másodfokon, továbbá végzi másodfokon 
a tanulók beiskolázás előtti szakmai orvosi alkalmassági vizsgálatát,

20. II. fokú és soron kívüli munkapszichológiai alkalmassági vizsgálatokat végez,
21. ellátja a  kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi 

alkalmassági elbírálásával kapcsolatos foglalkozás-egészségügyi orvosi feladatokat,
22. ellátja a  munkahigiéné és foglalkozás-egészségügy területén a  munkahelyi expozíciós vizsgálatokhoz 

tartozó referencialaboratóriumi funkciókat (kémiai vizsgálatok, mérések végzése, véleményezése, 
minőségbiztosítása),

23. ellátja a  túlnyomásos munkahelyen foglalkoztatottak orvosi alkalmassági vizsgálatával kapcsolatosan 
jogszabály által hatáskörébe utalt feladatokat,

24. az  egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak foglalkozási betegsége, fokozott expocíciós 
esete szolgálattal összefüggő jellegének megállapításához, minősítéséhez jogszabály alapján véleményt ad,

25. működteti a hajózási egészségi alkalmasság másodfokú vizsgálatát végző bizottságot,
26. végzi a dolgozók, munkahelyek, munkafolyamatok zaj- és rezgésterhelésének mérését, kockázatbecslését,
27. végzi a környezeti és közlekedési zaj és környezeti rezgés vizsgálatát,
28. végzi a környezeti és munkahelyi infra- és ultrahangméréseket,
29. végzi a munkahelyek és a szabadtéri megvilágítás vizsgálatát,
30. vizsgáló laboratóriumot működtet, melynek keretében monitorozza a munkahelyi és környezeti tényezőket, 

a vegyi anyagok és metabolitjaik minőségi azonosítását és mennyiségi meghatározását végzi,
31. ellátja a  munkaegészségügyi ellátásban előforduló analitikai kémiai vizsgálatokra vonatkozó ellenőrző és 

módszertani kutató-fejlesztő tevékenységet,
32. ellátja az azbeszt- és rostmérési és szakvéleményezési feladatokat,
33. végzi a  célzott vastagbélszűrés székletvér kimutatását, melynek érdekében központi laboratóriumot 

működtet,
34. bio-dozimetriai eljárásokkal felméri a sugársérült személyek által elszenvedett sugárdózisokat,
35. elvégzi az új orvosi röntgenberendezések alkalmazás előtti átvételi vizsgálatát, valamint a radioaktív anyagot 

tartalmazó, vagy ionizáló és nem-ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések, készülékek és védőeszközök 
vizsgálatát,
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36. az európai uniós projektekkel kapcsolatos feladatok ellátásában részt vesz,
37. ellátja az egészségügyi alapellátás és egészségfejlesztés – ennek részeként a szervezett lakossági szűrések – 

területi szintű tervezési, monitoring, koordinációs és szervezési feladatait, melynek keretében biztosítja 
a lakosság egyenlő hozzáférését az ellátásokhoz és egészségfejlesztő szolgáltatásokhoz,

38. ellátja a  populációs szintű primer prevenciós szolgáltatásokat, monitorozza és elemzi a  lakosság 
egészségi állapotának és az  azt befolyásoló kockázati tényezőknek az  alakulását, valamint javaslatot tesz 
az egészségkockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekre, programokra,

39. végzi a  felnőtt és gyermek lakosság számára az  egészségfejlesztési és közegészségügyi kommunikációt, 
felkészíti a  lakosságot az  egészséget veszélyeztető ártalmakra, felhívja a  figyelmet az  egészséget fejlesztő 
öngondoskodásra, elősegíti az egészséges és biztonságos életkörülmények, életmód kialakítását.

5. Az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése

7. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként – ha kormányrendelet ettől eltérően nem rendelkezik – a járási 
hivatalt jelöli ki.

 (2) A  Kormány a  járási hivatalt jelöli ki a  magzati élet védelméről szóló 1992.  évi LXXIX.  törvényben meghatározott 
állami családvédelmi szolgálat működtetésére.

 (3) A  Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 15. § (1)–(3a), (7) és (8a) bekezdése 
alkalmazásában az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye vagy a megbetegedés helye szerint illetékes 
járási hivatalt jelöli ki.

 (4) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a tevékenység végzésének helye szerint illetékes járási hivatalt 
jelöli ki a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.)
a) 29. § (1) bekezdése,
b) 32. § (1) bekezdés a) pontja
alkalmazásában.

 (5) Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 23. § (1) bekezdésének 
alkalmazása során egészségügyi államigazgatási szervként az  egészségügyi dolgozó lakóhelye vagy 
az egészségügyi szolgáltató telephelye szerint illetékes járási hivatal jár el.

 (6) A  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009.  évi LXXVI.  törvény 
szerinti, a  szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a  járási hivatal és a  kormányhivatal jár el a  gyógyászati 
segédeszköz-forgalmazási tevékenység tekintetében.

8. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost jelöli ki
a) az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.)

aa) 4. § (1) bekezdés k), l) és o) pontja,
ab) 6. § (1) bekezdés p) pontja,

b) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
ba) 56. § (6) bekezdése,
bb) 159. § (5) bekezdés c) pontja,
bc) 159. § (6) bekezdése,
bd) 161. § (4) bekezdése,
be) 180. § (1) bekezdése,
bf ) 215. § (4) bekezdése,
bg) 243. § (7) bekezdése,

c) az Eüak.
ca) 15. § (3b) bekezdése,
cb) 19/B. §-a,

d) a Kbtv.
da) 6. § (1) és (2) bekezdése,
db) 7. §-a,
dc) 8. § (5) bekezdése,
dd) 10. § (3) bekezdése,
de) 20. § (2) bekezdése,
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df ) 23. §-a,
dg) 25. § (5) bekezdése,
dh) 26/A. §-a,
di) 32. § (2) és bekezdése,

e) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény
ea) 1/A. § (3)–(5) bekezdése,
eb) 1/I. § (8) bekezdése,
ec) 1/J. § (3) bekezdése,
ed) 2. § (7) és (8) bekezdése,
ee) 2/E. § (2) és (10) bekezdése,
ef ) 2/F. § (2) és (3) bekezdése,
eg) 4. § (2)–(4) bekezdése,
eh) 5. § (2), (3) és (5) bekezdése,
ei) 5/A. § (1), (7), (8a), (10) és (11) bekezdése,
ej) 5/B. § (1), (4) és (5) bekezdése,
ek) 7. § (7) és (11) bekezdése,
el) 10. § (2) bekezdése,
em) 11/A. § (4) bekezdése,
en) 11/B. § (1)–(3) bekezdése,
eo) 14. § (17) bekezdése,

f ) a  humángenetikai adatok védelméről, a  humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a  biobankok 
működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény
fa) 12. § (2) bekezdése,
fb) 22. § (1) bekezdése,
fc) 25. § (3) bekezdés d) pontja és (4) bekezdése,
fd) 26. § (2a), (6) és (7) bekezdése,
fe) 27. § (5) bekezdése,
ff) 28. § (5) bekezdése,

g) az  iskolai egészségfejlesztési programok tekintetében a  népegészségügyi termékadóról szóló 2011.  évi 
CIII. törvény 1. § 19. pontja,

h) az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 14. §-a
szerinti feladatok ellátására.

 (2) Az  országos tisztifőorvos kijelöli a  mikrobiológiai referencia laboratóriumokat, valamint a  járványügyi feladatok 
ellátására kijelölt laboratóriumokat. Ha a kijelölés érinti a kormányhivatalt, a kijelöléshez a közigazgatás-szervezésért 
felelős miniszter egyetértése szükséges.

 (3) Az országos tisztifőorvos munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként részt vesz
a) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák 

megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben,
b) a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében,
c) az  európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, jogharmonizációs, továbbá az  Európai Unió 

döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén,
d) a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok 

megoldásában,
e) a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.

 (4) A  Kormány alapnyilvántartást vezető szervként az  országos tisztifőorvost jelöli ki az  Eütv. 111.  § (6)  bekezdése 
szerinti feladat ellátására.

 (5) A  Kormány működési nyilvántartást vezető szervként az  országos tisztifőorvost jelöli ki az  Eütv. 112.  § 
(7a) bekezdése szerinti feladat ellátására.

 (6) A Kormány nemzeti koordinációs fókuszpontként az országos tisztifőorvost jelöli ki az Egészségügyi Világszervezet 
Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének kihirdetéséről szóló 2005.  évi III.  törvénnyel kihirdetett, 
az Egészségügyi Világszervezet Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezménye 5. Cikk 2. pont a) alpontja szerinti feladat 
ellátására.
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9. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a kormányhivatalt jelöli ki
a) az Ehi. 4/A. § (1) bekezdése,
b) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

ba) 45. § (1) bekezdése,
bb) 47. § (1) bekezdése,

c) a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény (a  továbbiakban: Ebtv.) 20.  § 
(7) bekezdése,

d) az Eütv.
da) 228. § (4) bekezdése,
db) 229. § (3) bekezdése,
dc) 232/B. § (2) bekezdése,

e) az Eüak.
ea) 15. § (1) és (2) bekezdése,
eb) 16/A. § (2)–(4) bekezdése,

f ) a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel az Nvt. 7. § (9) bekezdése,
g) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 

szóló 2011. évi CXIII. törvény 25. § (4) bekezdés f ) pontja,
h) az  egészségügyi államigazgatási feladatok tekintetében az  egyes közszolgáltatások ellátásáról és az  ezzel 

összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 2. §-a
szerinti feladatok ellátására.

 (2) A  Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a  Magyar Honvédség, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, 
a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok és a  rendvédelmi 
szervek, valamint az  Országgyűlési Őrség – ide nem értve a  büntetés-végrehajtási szervezetnek a  fogvatartottak 
elhelyezésére és foglalkoztatására létrehozott büntetés-végrehajtási szerveit – vonatkozásában a  rendvédelmi 
szervek, a  Magyar Honvédség, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az  Országgyűlési Őrség, valamint 
a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok közegészségügyi-
járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott elsőfokú 
közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlóját jelöli ki az  Nvt. 2.  § (9)  bekezdése és 7.  §-a szerinti 
feladatok ellátására.

 (3) A  Kormány hatóságként a  kormányhivatalt jelöli ki az  Eütv. 110.  § (4)  bekezdése, valamint 238.  § (3)  bekezdése 
szerinti feladatok ellátására.

10. § (1) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost és a kormányhivatalt jelöli ki
a) a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. törvény 43. § (1) bekezdés g) pontja,
b) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (3) bekezdés g) pontja,
c) az Ebtv. 10. § (4) bekezdése,
d) az Eütv.

da) 123. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése,
db) 143. §-a,

e) az Eüak.
ea) 15. § (2a)–(3b) és (8a) bekezdése,
eb) 16/A. § (1) bekezdése,
ec) 19. § (1) és (2) bekezdése,
ed) 20. § (3a) bekezdése,

f ) a Kbtv. 33. § (3) bekezdése,
g) a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 

CXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 34. § (2) bekezdése
szerinti feladatok ellátására.

 (2) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 6. §-a szerinti feladatokat a miniszter jogszabály szerint, az országos 
tisztifőorvos és a kormányhivatal útján látja el.

 (3) Az Eütv. 48. § c) pontja szerinti feladatokat az országos tisztifőorvos és a kormányhivatal látja el.
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11. §  A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az országos tisztifőorvost, a kormányhivatalt és a járási hivatalt 
jelöli ki
a) az Eüak. 5. § (3) bekezdése,
b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 37. § (4) bekezdés 

b) pontja,
c) a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 

1996. évi XX. törvény
ca) 23. § d) pontja,
cb) 24. § e) és f ) pontja

szerinti feladatok ellátására.

12. §  A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki
a) a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint 

a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII.  törvény 18/A. § (4) bekezdés b) pontja 
szerinti feladatok ellátására, valamint

b) az Ehi. 6. § (1) bekezdés g) pontja szerinti feladatok ellátására,
c) az Eütv. 217. § (7) bekezdése szerinti halottvizsgálati szaktanácsadói névjegyzéket vezető szervként,
d) az Eütv. 234/A. § (3) bekezdése szerinti egészségügyi szakértői nyilvántartást vezető szervként.

6. Hatósági eljárás, illetékesség

13. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a népegészségügyi feladatkörbe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben 
az elsőfokú eljárás a járási hivatal hatáskörébe tartozik.

 (2) A másodfokú eljárás
a) ha első fokon a járási hivatal járt el, a kormányhivatal,
b) ha első fokon a kormányhivatal vagy – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – országos intézet járt el, és 

törvény az elsőfokú döntéssel szemben fellebbezés benyújtását lehetővé teszi, az országos tisztifőorvos
hatáskörébe tartozik.

14. §  Helyszíni ellenőrzésre fényképes igazolvánnyal ellátott kormánytisztviselő, állami tisztviselő jogosult.

15. §  A közigazgatási hatósági eljárásban felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve egyéb műszeres vizsgálatok 
költségei, továbbá az  eljárás során a  tényállás tisztázásakor felmerült személyi és dologi költségek – jogszabály 
eltérő rendelkezése hiányában – egyéb eljárási költségnek minősülnek. A  felszámítható költségek mértékét 
jogszabály határozza meg.

7. A közigazgatási hatósági eljárásokban vizsgálandó szakkérdések köre és közreműködő 
szakhatóságok kijelölése

16. § (1) A Kormány a természetes fürdővízzé nyilvánítási eljárásban
a) belső határon és a  magyar–horvát határszakaszon lévő határvízen – az  államhatár rendje 

fenntarthatóságának szakkérdésében – elsőfokú eljárásban a  fürdővíz helye szerint illetékes 
rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

b) a  külső határon lévő határvízen – az  államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében – elsőfokú 
eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdővíz 
helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

c) dunai, tiszai, balatoni, valamint velencei tavi fürdőhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy 
a vízterületen nem tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a vízterületen történő fürdés nem 
veszélyezteti-e a  hajók közlekedését – elsőfokú eljárásban az  illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságot, 
másodfokú eljárásban az illetékes rendőr-főkapitányságot,

d) dunai és tiszai fürdőhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a fürdővíz használatának engedélyezése 
során a  Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatóak-e – elsőfokú eljárásban 
a honvédelemért felelős minisztert,
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e) a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a  lehetséges szennyezések 
megállapításának kérdésében elsőfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes vízvédelmi feladatkörében 
eljáró fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (a  továbbiakban: megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóság), másodfokú eljárásban a  vízvédelmi feladatkörében eljáró Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot

szakhatóságként jelöli ki.
 (2) A  fürdővíz használatának engedélyezésére irányuló eljárásban hozott határozatot a  fürdővíz helye szerint illetékes 

megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a  főváros területén a  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is 
közölni kell.

 (3) A Kormány a fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban
a) belső határszakaszon és a  magyar–horvát határszakaszon lévő határvízen – az  államhatár rendje 

fenntarthatóságának szakkérdésében – elsőfokú eljárásban a  fürdővíz helye szerint illetékes 
rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

b) a  külső határon lévő határvízen – az  államhatár rendje fenntarthatóságának szakkérdésében – elsőfokú 
eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget, másodfokú eljárásban a fürdővíz 
helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot,

c) dunai, tiszai, valamint balatoni fürdőhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a  vízterületen nem 
tilos-e fürdeni, milyen feltételek esetén szabad fürdeni, a  vízterületen történő fürdés nem veszélyezteti-e 
a  hajók közlekedését – elsőfokú eljárásban az  illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságot, másodfokú 
eljárásban az illetékes rendőr-főkapitányságot,

d) dunai és tiszai fürdőhely esetén – annak elbírálása kérdésében, hogy a  fürdőhely kijelölése során a Magyar 
Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai biztosíthatók-e – elsőfokú eljárásban a  honvédelemért 
felelős minisztert,

e) a természetes vizek minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a  lehetséges szennyezések 
megállapításának kérdésében elsőfokú eljárásban a fürdővíz helye szerint illetékes vízvédelmi feladatkörében 
eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a  vízvédelmi feladatkörében eljáró 
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot

szakhatóságként jelöli ki.
 (4) A  fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban a  vízi út 50 méteres körzetében és a  kikötő, átkelőhely, 

hajózási létesítmény környezetében található kijelölendő fürdőhely esetén a  biztonságos hajózás feltételei 
érvényesíthetősége megállapítását szakkérdésként elsőfokú eljárásban Budapest Főváros Kormányhivatala vizsgálja.

 (5) A  fürdőhely kijelölésével kapcsolatos másodfokú eljárásban szakértőként a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
rendelhető ki. A  fürdőhely kijelölésére irányuló eljárásban hozott határozatot a  fürdőhely helye szerint illetékes 
megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a  főváros területén a  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is 
közölni kell.

 (6) A Kormány a fürdővízprofil megállapítására, felülvizsgálatára és frissítésére irányuló, valamint a vízminőség romlása 
esetén lefolytatott eljárásban – a szennyező anyagok kibocsátási határértékeinek megállapítása, a természetes vizek 
minőségének védelme érdekében a vizek állapota, valamint a lehetséges szennyezések megállapítása kérdésében – 
elsőfokú eljárásban a  vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú 
eljárásban a  vízvédelmi feladatkörében eljáró Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot 
szakhatóságként jelöli ki.

 (7) A gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos eljárásban a földtani környezet és az ásványvagyon védelme szakkérdését 
az  elsőfokú eljárásban a  gyógyhely helye szerint illetékes bányafelügyeleti hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal vizsgálja. A  gyógyhellyé nyilvánítással kapcsolatos másodfokú eljárásban szakértőként a  Magyar 
Bányászati és Földtani Hivatal rendelhető ki.

 (8) A  Kormány a  természetes vizek minőségének védelme érdekében a  vizek állapota, valamint a  lehetséges 
szennyezések megállapításának kérdésében elsőfokú eljárásban a  vízvédelmi feladatkörében eljáró megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságot, másodfokú eljárásban a  vízvédelmi feladatkörében eljáró Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot szakhatóságként jelöli ki.

 (9) A Kormány
a) a  biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély kiadása iránti és 

regisztrációs eljárásban,
b) a biocid termék forgalomba hozatalához és felhasználásához szükséges engedély és a regisztráció megújítása 

és elismerése iránti eljárásban,
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c) a  biocid termék korlátozott és ellenőrzött felhasználás céljára történő forgalomba hozatalának ideiglenes 
engedélyezése iránti eljárásban,

d) az  engedélyezett, illetve a  regisztrált biocid termék további forgalmazásának megtiltására, valamint 
a módosított engedély és regisztráció kiadására, elvégzésére irányuló eljárásban, valamint

e) a  biocid termék vagy biocid termékben való felhasználásra szánt hatóanyag kísérlet vagy vizsgálat céljára 
történő forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése iránti eljárásban a  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 kérdésében

a Pest Megyei Kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki.
 (10) A  Kormány a  sírhely hamvasztáshoz szükséges megnyitására vonatkozó engedélyezési eljárásban, jogszabályban 

meghatározott rendkívüli halálesetkor és az  eltemetéstől számított 25 éven belül – annak elbírálására, hogy 
a  rendkívüli halálesethez kapcsolódó nyomozási feladatok a  hamvasztást követően biztosíthatók-e – elsőfokú 
eljárásban az  elhalálozás helye szerint illetékes rendőrkapitányságot, másodfokú eljárásban az  elhalálozás helye 
szerint illetékes rendőr-főkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.

 (11) A Kormány az emberen végzett orvostudományi 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
az Egészségügyi Tudományos Tanács (a  továbbiakban: ETT) Tudományos és Kutatásetikai Bizottságát 
szakhatóságként jelöli ki.

 (12) A  Kormány az  emberen végzett orvostudományi kutatások (Eütv. 157.  §-a) engedélyezésére irányuló eljárásban 
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 kutatásokkal kapcsolatos kutatás esetén az  ETT Humán Reprodukciós 
Bizottságát szakhatóságként jelöli ki.

8. Záró rendelkezések

17. §  Ez a rendelet 2017. április 1-jén lép hatályba.

18. §  Ez a rendelet
a) az  egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 

85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének,
b) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint 

a  nyilvánosság részvétele és az  igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a  85/337/EGK és a  96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
3. cikkének

való megfelelést szolgálja.

19. §  Hatályát veszti az  Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálatról, a  népegészségügyi szakigazgatási feladatok 
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

Különös illetékességi rendelkezések

 1. Az  atomenergiáról szóló 1996.  évi CXVI.  törvény 45.  § (1)  bekezdésében és 47.  § (1)  bekezdésében foglalt, 
a kormányhivatal hatáskörébe tartozó feladatokat
1.1. a  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar 

megyére,
1.2. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére,
1.3. a Csongrád Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyére,
1.4. a  Tolna Megyei Kormányhivatal Baranya, Somogy és Tolna megyére, továbbá az  Egészségügyi Radiológiai 

Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (a  továbbiakban: ERMAH) környezeti sugáregészségügyi laboratóriumai 
feladatokat Fejér megyére,

1.5. a  Veszprém Megyei Kormányhivatal – kivéve az  ERMAH vonatkozásában a  jogszabályban meghatározott 
feladatokat – Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyére,

1.6. a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyére, továbbá az ERMAH 
környezeti sugáregészségügyi laboratóriumai feladatokat Komárom-Esztergom és Veszprém megyére

kiterjedő illetékességgel látja el.

2. melléklet a 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelethez

 1. A népegészségügyi feladatokat ellátó járási hivatalok illetékességi területe

 A  B

1.  BARANYA MEGYE  

2.  Komlói Járási Hivatal  

3.  Székhely:  Komló

4.  Illetékességi terület:  Hegyháti járás

5.   Komlói járás

6.   Pécsváradi járás

7.  Mohácsi Járási Hivatal  

8.  Székhely:  Mohács

9.  Illetékességi terület:  Bólyi járás

10.   Mohácsi járás

11.  Pécsi Járási Hivatal  

12.  Székhely:  Pécs

13.  Illetékességi terület:  Pécsi járás

14.  Siklósi Járási Hivatal  

15.  Székhely:  Siklós

16.  Illetékességi terület:  Siklósi járás

17.   Sellyei járás

18.  Szigetvári Járási Hivatal  

19.  Székhely:  Szigetvár

20.  Illetékességi terület:  Szigetvári járás

21.   Szentlőrinci járás

22.  BÁCS-KISKUN MEGYE  

23.  Bajai Járási Hivatal  

24.  Székhely:  Baja
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25.  Illetékességi terület:  Bajai járás

26.   Bácsalmási járás

27.  Kalocsai Járási Hivatal  

28.  Székhely:  Kalocsa

29.  Illetékességi terület:  Kalocsai járás

30.   Kiskőrösi járás

31.  Kecskeméti Járási Hivatal  

32.  Székhely:  Kecskemét

33.  Illetékességi terület:  Kecskeméti járás

34.   Kunszentmiklósi járás

35.   Tiszakécskei járás

36.  Kiskunhalasi Járási Hivatal  

37.  Székhely:  Kiskunhalas

38.  Illetékességi terület:  Kiskunhalasi járás

39.   Jánoshalmai járás

40.   Kiskunfélegyházi járás

41.   Kiskunmajsai járás

42.  BÉKÉS MEGYE  

43.  Békéscsabai Járási Hivatal  

44.  Székhely:  Békéscsaba

45.  Illetékességi terület:  Békéscsabai járás

46.   Békési járás

47.   Gyomaendrődi járás

48.   Szarvasi járás

49.  Gyulai Járási Hivatal  

50.  Székhely:  Gyula

51.  Illetékességi terület:  Gyulai járás

52.   Sarkadi járás

53.   Szeghalmi járás

54.  Orosházi Járási Hivatal  

55.  Székhely:  Orosháza

56.  Illetékességi terület:  Orosházi járás

57.   Mezőkovácsházai járás

58.  BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE  

59.  Edelényi Járási Hivatal  

60.  Székhely:  Edelény

61.  Illetékességi terület:  Edelényi járás

62.   Kazincbarcikai járás

63.   Ózdi járás

64.   Putnoki járás

65.  Encsi Járási Hivatal  

66.  Székhely:  Encs

67.  Illetékességi terület:  Encsi járás

68.   Gönci járás

69.   Szikszói járás

70.  Miskolci Járási Hivatal  

71.  Székhely:  Miskolc
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72.  Illetékességi terület:  Miskolci járás

73.  Mezőkövesdi Járási Hivatal  

74.  Székhely:  Mezőkövesd

75.  Illetékességi terület:  Mezőkövesdi járás

76.   Mezőcsáti járás

77.   Tiszaújvárosi járás

78.  Szerencsi Járási Hivatal  

79.  Székhely:  Szerencs

80.  Illetékességi terület:  Cigándi járás

81.   Szerencsi járás

82.   Sárospataki járás

83.   Sátoraljaújhelyi járás

84.   Tokaji járás

85.  BUDAPEST  

86.  Budapest II. kerületi Hivatal  

87.  Székhely:  Budapest II. kerület

88.  Illetékességi terület:  I. kerület

89.   II. kerület

90.   III. kerület

91.  Budapest V. kerületi Hivatal  

92.  Székhely:  Budapest V. kerület

93.  Illetékességi terület:  IV. kerület

94.   V. kerület

95.   XIII. kerület

96.  Budapest VI. kerületi Hivatal  

97.  Székhely:  Budapest VI. kerület

98.  Illetékességi terület:  VI. kerület

99.   VII. kerület

100.   VIII. kerület

101.   IX. kerület

102.  Budapest X. kerületi Hivatal  

103.  Székhely:  Budapest X. kerület

104.  Illetékességi terület:  X. kerület

105.   XVII. kerület

106.   XVIII. kerület

107.  Budapest XI. kerületi Hivatal  

108.  Székhely:  Budapest XI. kerület

109.  Illetékességi terület:  XI. kerület

110.   XII. kerület

111.   XXII. kerület

112.  Budapest XIV. kerületi Hivatal  

113.  Székhely:  Budapest XIV. kerület

114.  Illetékességi terület:  XIV. kerület

115.   XV. kerület

116.   XVI. kerület

117.  Budapest XX. kerületi Hivatal  

118.  Székhely:  Budapest XX. kerület
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119.  Illetékességi terület:  XIX. kerület

120.   XX. kerület

121.   XXI. kerület

122.   XXIII. kerület

123.  CSONGRÁD MEGYE  

124.  Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal  

125.  Székhely:  Hódmezővásárhely

126.  Illetékességi terület:  Hódmezővásárhelyi járás

127.   Makói járás

128.  Szegedi Járási Hivatal  

129.  Székhely:  Szeged

130.  Illetékességi terület:  Szegedi járás

131.   Kisteleki járás

132.   Mórahalomi járás

133.  Szentesi Járási Hivatal  

134.  Székhely:  Szentes

135.  Illetékességi terület:  Szentesi járás

136.   Csongrádi járás

137.  FEJÉR MEGYE  

138.  Dunaújvárosi Járási Hivatal  

139.  Székhely:  Dunaújváros

140.  Illetékességi terület:  Dunaújvárosi járás

141.   Martonvásári járás

142.   Sárbogárdi járás

143.  Móri Járási Hivatal  

144.  Székhely:  Mór

145.  Illetékességi terület:  Móri járás

146.   Bicskei járás

147.  Székesfehérvári Járási Hivatal  

148.  Székhely:  Székesfehérvár

149.  Illetékességi terület:  Székesfehérvári járás

150.   Enyingi járás

151.   Gárdonyi járás

152.  GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE  

153.  Csornai Járási Hivatal  

154.  Székhely:  Csorna

155.  Illetékességi terület:  Csornai járás

156.   Kapuvári járás

157.  Győri Járási Hivatal  

158.  Székhely:  Győr

159.  Illetékességi terület:  Győri járás

160.   Pannonhalmi járás

161.   Téti járás

162.  Mosonmagyaróvári Járási Hivatal  

163.  Székhely:  Mosonmagyaróvár

164.  Illetékességi terület:  Mosonmagyaróvári járás

165.  Soproni Járási Hivatal  
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166.  Székhely:  Sopron

167.  Illetékességi terület:  Soproni járás

168.  HAJDÚ-BIHAR MEGYE  

169.  Balmazújvárosi Járási Hivatal  

170.  Székhely:  Balmazújváros

171.  Illetékességi terület:  Balmazújvárosi járás

172.   Derecskei járás

173.   Hajdúhadházi járás

174.   Nyíradonyi járás

175.  Debreceni Járási Hivatal  

176.  Székhely:  Debrecen

177.  Illetékességi terület:  Debreceni járás

178.  Hajdúböszörményi Járási Hivatal  

179.  Székhely:  Hajdúböszörmény

180.  Illetékességi terület:  Hajdúböszörményi járás

181.   Hajdúnánási járás

182.  Hajdúszoboszlói Járási Hivatal  

183.  Székhely:  Hajdúszoboszló

184.  Illetékességi terület:  Hajdúszoboszlói járás

185.   Püspökladányi járás

186.  Berettyóújfalui Járási Hivatal  

187.  Székhely:  Berettyóújfalu

188.  Illetékességi terület:  Berettyóújfalui járás

189.  HEVES MEGYE  

190.  Egri Járási Hivatal  

191.  Székhely:  Eger

192.  Illetékességi terület:  Egri járás

193.   Bélapátfalvai járás

194.   Pétervásárai járás

195.  Füzesabonyi Járási Hivatal  

196.  Székhely:  Füzesabony

197.  Illetékességi terület:  Füzesabonyi járás

198.   Hevesi járás

199.  Hatvani Járási Hivatal  

200.  Székhely:  Hatvan

201.  Illetékességi terület:  Hatvani járás

202.   Gyöngyösi járás

203.  JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE  

204.  Jászberényi Járási Hivatal  

205.  Székhely:  Jászberény

206.  Illetékességi terület:  Jászberényi járás

207.   Jászapáti járás

208.  Karcagi Járási Hivatal  

209.  Székhely:  Karcag

210.  Illetékességi terület:  Karcagi járás

211.   Kunhegyesi járás

212.   Tiszafüredi járás
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213.  Mezőtúri Járási Hivatal  

214.  Székhely:  Mezőtúr

215.  Illetékességi terület:  Mezőtúri járás

216.   Kunszentmártoni járás

217.  Szolnoki Járási Hivatal  

218.  Székhely:  Szolnok

219.  Illetékességi terület:  Szolnoki járás

220.   Törökszentmiklósi járás

221.  KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE  

222.  Esztergomi Járási Hivatal  

223.  Székhely:  Dorog

224.  Illetékességi terület:  Esztergomi járás

225.  Komáromi Járási Hivatal  

226.  Székhely:  Komárom

227.  Illetékességi terület:  Komáromi járás

228.   Kisbéri járás

229.  Tatabányai Járási Hivatal  

230.  Székhely:  Tatabánya

231.  Illetékességi terület:  Tatabányai járás

232.   Tatai járás

233.   Oroszlányi járás

234.  NÓGRÁD MEGYE  

235.  Balassagyarmati Járási Hivatal  

236.  Székhely:  Balassagyarmat

237.  Illetékességi terület:  Balassagyarmati járás

238.   Rétsági járás

239.   Szécsényi járás

240.  Salgótarjáni Járási Hivatal  

241.  Székhely:  Salgótarján

242.  Illetékességi terület:  Salgótarjáni járás

243.   Bátonyterenyei járás

244.   Pásztói járás

245.  PEST MEGYE  

246.  Ceglédi Járási Hivatal  

247.  Székhely:  Cegléd

248.  Illetékességi terület:  Ceglédi járás

249.   Nagykőrösi járás

250.  Dabasi Járási Hivatal  

251.  Székhely:  Dabas

252.  Illetékességi terület:  Dabasi járás

253.   Gyáli járás

254.  Érdi Járási Hivatal  

255.  Székhely:  Érd

256.  Illetékességi terület:  Érdi járás

257.   Budakeszi járás

258.  Gödöllői Járási Hivatal  

259.  Székhely:  Gödöllő
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260.  Illetékességi terület:  Gödöllői járás

261.   Aszódi járás

262.  Monori Járási Hivatal  

263.  Székhely:  Monor

264.  Illetékességi terület:  Monori járás

265.   Nagykátai járás

266.   Vecsési járás

267.  Szigetszentmiklósi Járási Hivatal  

268.  Székhely:  Szigetszentmiklós

269.  Illetékességi terület:  Ráckevei járás

270.   Szigetszentmiklósi járás

271.  Szentendrei Járási Hivatal  

272.  Székhely:  Szentendre

273.  Illetékességi terület:  Szentendrei járás

274.   Pilisvörösvári járás

275.  Váci Járási Hivatal  

276.  Székhely:  Vác

277.  Illetékességi terület:  Váci járás

278.   Szobi járás

279.   Dunakeszi járás

280.  SOMOGY MEGYE  

281.  Kaposvári Járási Hivatal  

282.  Székhely:  Kaposvár

283.  Illetékességi terület:  Kaposvári járás

284.  Nagyatádi Járási Hivatal  

285.  Székhely:  Nagyatád

286.  Illetékességi terület:  Nagyatádi járás

287.   Barcsi járás

288.   Csurgói járás

289.  Siófoki Járási Hivatal  

290.  Székhely:  Siófok

291.  Illetékességi terület:  Siófoki járás

292.   Tabi járás

293.  Marcali Járási Hivatal  

294.  Székhely:  Marcali

295.  Illetékességi terület:  Marcali járás

296.   Fonyódi járás

297.  SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE  

298.  Kisvárdai Járási Hivatal  

299.  Székhely:  Kisvárda

300.  Illetékességi terület:  Kisvárdai járás

301.   Záhonyi járás

302.  Mátészalkai Járási Hivatal  

303.  Székhely:  Mátészalka

304.  Illetékességi terület:  Mátészalkai járás

305.   Csengeri járás

306.   Fehérgyarmati járás
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307.   Nyírbátori járás

308.  Nyíregyházi Járási Hivatal  

309.  Székhely:  Nyíregyháza

310.  Illetékességi terület:  Nyíregyházi járás

311.   Ibrányi járás

312.   Kemecsei járás

313.   Nagykállói járás

314.   Tiszavasvári járás

315.  Vásárosnaményi Járási Hivatal  

316.  Székhely:  Vásárosnamény

317.  Illetékességi terület:  Vásárosnaményi járás

318.   Baktalórántházai járás

319.  TOLNA MEGYE  

320.  Dombóvári Járási Hivatal  

321.  Székhely:  Dombóvár

322.  Illetékességi terület:  Dombóvári járás

323.   Tamási járás

324.  Paksi Járási Hivatal  

325.  Székhely:  Paks

326.  Illetékességi terület:  Paksi járás

327.  Szekszárdi Járási Hivatal  

328.  Székhely:  Szekszárd

329.  Illetékességi terület:  Szekszárdi járás

330.   Bonyhádi járás

331.   Tolnai járás

332.  VAS MEGYE  

333.  Körmendi Járási Hivatal  

334.  Székhely:  Körmend

335.  Illetékességi terület:  Körmendi járás

336.   Szentgotthárdi járás

337.   Vasvári járás

338.  Szombathelyi Járási Hivatal  

339.  Székhely:  Szombathely

340.  Illetékességi terület:  Szombathelyi járás

341.   Kőszegi járás

342.  Sárvári Járási Hivatal  

343.  Székhely:  Sárvár

344.  Illetékességi terület:  Sárvári járás

345.   Celldömölki járás

346.  VESZPRÉM MEGYE  

347.  Ajkai Járási Hivatal  

348.  Székhely:  Ajka

349.  Illetékességi terület:  Ajkai járás

350.   Devecseri járás

351.  Balatonfüredi Járási Hivatal  

352.  Székhely:  Balatonfüred

353.  Illetékességi terület:  Balatonfüredi járás
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354.   Balatonalmádi járás

355.   Tapolcai járás

356.   Sümegi járás

357.  Pápai Járási Hivatal  

358.  Székhely:  Pápa

359.  Illetékességi terület:  Pápai járás

360.  Veszprémi Járási Hivatal  

361.  Székhely:  Veszprém

362.  Illetékességi terület:  Veszprémi járás

363.   Várpalotai járás

364.   Zirci járás

365.  ZALA MEGYE  

366.  Keszthelyi Járási Hivatal  

367.  Székhely:  Keszthely

368.  Illetékességi terület:  Keszthelyi járás

369.   Zalaszentgróti járás

370.  Nagykanizsai Járási Hivatal  

371.  Székhely:  Nagykanizsa

372.  Illetékességi terület:  Nagykanizsai járás

373.   Letenyei járás

374.  Zalaegerszegi Járási Hivatal  

375.  Székhely:  Zalaegerszeg

376.  Illetékességi terület:  Zalaegerszegi járás

377.   Lenti járás

 2. A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok illetékessége

 A B

1. A sugáregészségügyi feladatokat ellátó 

kormányhivatalok

A sugáregészségügyi feladatokat ellátó kormányhivatalok 

illetékességi területe

2. Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest és Pest megye

3. Tolna Megyei Kormányhivatal Baranya, Somogy és Tolna megye

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megye

5. Csongrád Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye

6. Veszprém Megyei Kormányhivatal Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye

7. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye

8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye
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A Kormány 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete
az egészségbiztosítási szervekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet alkalmazásában egészségbiztosítási szerv
a) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK),
b) az  egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: 

kormányhivatal),
c) a  kormányhivatalnak az  egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő 

járási hivatala, illetve a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban 
együtt: járási hivatal) és

d) az  egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 
(a továbbiakban: ONYF) Központja.

2. § (1) A  NEAK az  egészségbiztosításért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi 
hivatalként működő központi költségvetési szerv.

 (2) A NEAK az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/B. § (3) bekezdése alapján az Egészségbiztosítási Alap 
(a továbbiakban: E. Alap) kezelésére kijelölt szerv.

 (3) A NEAK költségvetését az E. Alapban kell meghatározni.

3. § (1) A NEAK-ot főigazgató vezeti. A főigazgató felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.
 (2) A  főigazgatót a  NEAK szervezeti és működési szabályzatában meghatározott főigazgató-helyettesek helyettesítik 

azzal, hogy a  NEAK szervezeti és működési szabályzata egyidejűleg több főigazgató-helyettest is kijelölhet 
a  helyettesítésre a  hozzájuk tartozó szakterületek figyelembevételével. A  főigazgató-helyetteseket a  miniszter 
nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

 (3) A  NEAK – az  (1) és (2)  bekezdés alá nem tartozó – foglalkoztatottai felett a  munkáltatói jogokat a  főigazgató 
gyakorolja.

 (4) A NEAK gazdálkodásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a miniszter által vezetett minisztérium 
gondoskodik.

4. § (1) A NEAK a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.
 (2) A  kormányhivatal illetékessége – Budapest Főváros Kormányhivatala illetékessége kivételével – megegyezik 

a megyei kormányhivatal illetékességével.
 (3) Budapest Főváros Kormányhivatala illetékessége egészségbiztosítási pénztári feladatkörében Budapest főváros és 

Pest megye területére terjed ki.
 (4) A járási hivatal illetékessége – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – a megye egész területére kiterjed.
 (5) Budapest Főváros Kormányhivatala egészségbiztosítási feladatkörében eljáró XIII. Kerületi Hivatala illetékessége 

Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.

5. §  A járási hivatal által az  egészségbiztosítási pénztári ügyekben hozott hatósági döntésekkel szembeni fellebbezést 
Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

6. § (1) A  kormányhivatal és a  járási hivatal egészségbiztosítást érintő feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és 
szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja.

 (2) A  NEAK közreműködik a  miniszternek a  kormányhivatal, valamint a  járási hivatal (1)  bekezdés szerinti szakmai 
irányításával kapcsolatos feladatai ellátásában.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 78827

7. § (1) A NEAK ellátja a jogszabályokban meghatározott feladatait, ennek keretében
a) szerződést köt és szakmai szempontból ellenőrzi azok teljesülését

aa) az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására,
ab) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatására, gyógyászati ellátás nyújtására és az  ehhez 

kapcsolódó ártámogatás elszámolására, folyósítására,
ac) a  nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, 

gyógyászati ellátás támogatással történő rendelésére,
ad) az  orvossal gyógyszer, gyógyászati segédeszköz saját maga vagy a  Polgári Törvénykönyv szerinti 

hozzátartozója részére (pro família) támogatással történő rendelésére,
ae) az egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi szakellátás igénybevételéhez szükséges beutalásra,

b) az  E. Alap kezelésének keretében végzi a  finanszírozással és ártámogatás elszámolással kapcsolatos 
feladatokat,

c) vezeti a  társadalombiztosítási támogatásban részesülő gyógyszerekről, gyógyászati segédeszközökről, 
gyógyászati ellátásokról szóló egységes nyilvántartást,

d) ellátja a  speciális finanszírozású gyógyszerek és orvostechnikai eszközök (tételes elszámolás alá eső 
hatóanyagok, egyszer-használatos eszközök és implantátumok, valamint különkeretes támogatási technikájú 
gyógyszerek) természetben történő biztosításával kapcsolatos, jogszabályban foglalt feladatokat, ennek 
keretében közbeszerzési eljárást folytat le és szerződést köt, továbbá a nem természetben biztosított, tételes 
elszámolás alá eső hatóanyagokra, egyszer-használatos eszközökre és implantátumokra az  elszámolásra 
jogosult intézmények részére pénzügyi keretet biztosít, illetve a még országosan nem elterjedt nagy értékű 
eljárásokra, beavatkozásokra országos keretszámot, szolgáltatónként keretösszeget állapít meg,

e) vezeti az egészségbiztosítási nyilvántartásokat, így különösen
ea) Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a  továbbiakban: TAJ) rendelkező személyek azonosító 

adatainak nyilvántartását, ideértve a  TAJ igazolásával és a  hatósági igazolványok kiadásával 
kapcsolatos adatokat is,

eb) a  bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartását, ideértve az  egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos adatokat is,

ec) közreműködik az  egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a  nyilvántartás 
folyamatos monitorozásával kapcsolatos feladatok szakmai irányításában a  kormányhivatalok 
vonatkozásában, illetve közreműködik ezen szervek fölötti törvényességi, szakszerűségi és 
hatékonysági ellenőrzésben a közhiteles jogviszony-nyilvántartás biztosítása érdekében,

f ) TAJ-t képez,
g) irányítja, működteti és fejleszti az  egészségbiztosítás feladatainak ellátásához szükséges informatikai 

rendszereket, gondoskodik a  statisztikai adatok gyűjtéséről, valamint azok továbbításáról, továbbá ellátja 
az egészségügyi ágazati központi informatikai tevékenységet,

h) lefolytatja a  gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával, a  gyógyászati 
ellátások, az egészségügyi technológiák befogadásával kapcsolatos eljárásokat,

i) lefolytatja a jogszabályokban előírt egyedi engedélyezési, illetve méltányossági eljárásokat,
j) részt vesz az egészségbiztosítást érintő folyamatok elemzésében és értékelésében, valamint a rövid-, közép- 

és hosszútávú fejlesztési koncepciók kidolgozásában,
k) feladatkörében közreműködik a  társadalombiztosítással kapcsolatos nemzetközi szerződések 

előkészítésében, gondoskodik azok biztosítási kötelezettséggel és egészségbiztosítással kapcsolatos 
rendelkezéseinek végrehajtásáról, kapcsolatot tart a  kijelölt illetékes teherviselővel, illetve szervekkel, 
összekötő szervként és illetékes intézményként hajtja végre az  európai uniós tagságból adódó, 
valamint az  európai közösségi rendeletek által előírt feladatokat, továbbá részt vesz az  uniós 
szakbizottságok, a  nemzetközi szervezetek szakmai munkájában, ellátja a  hatáskörébe tartozó nemzetközi 
kötelezettségvállalással összefüggő feladatokat,

l) véleményezi a  kötelező egészségbiztosítással kapcsolatos jogszabályok tervezetét, valamint javaslatot tesz 
e jogszabályok módosítására, új jogszabály megalkotására,

m) vezeti az  országos várólista nyilvántartást és ellátja az  országos várólista nyilvántartással kapcsolatban 
jogszabályban meghatározott feladatokat,

n) működteti és vezeti
na) az  implantátum beültetésével, kivételével és cseréjével kapcsolatos beavatkozáson átesett 

érintettekre vonatkozó, az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 
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101/C.  § (1)  bekezdése szerinti, az  egészségügyi szolgáltatói nyilvántartáshoz kapcsolódó 
informatikai felületet, valamint az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a  továbbiakban: Eüak.) 22/B.  §-a szerinti 
központi implantátumregisztert,

nb) az Eüak. 16/B. §-a szerinti Nemzeti Csípő- és Térdízületi Endoprotézis Beültetés Regisztert,
o) meghatározza a  területi egészségügyi ellátás megszervezésének módszertanát, és irányítja a  területi 

egészségügyi ellátás megszervezését,
p) részt vesz az egészségügyi szakellátási kapacitásokkal és ellátási területekkel kapcsolatos eljárásokban,
q) ellátja az  egészségüggyel, az  egészségügy finanszírozásával kapcsolatos fejlesztési, elemzési, értékelési, 

kutatási, szakértői és szakmai támogatási feladatokat,
r) szakértőként eljár a Kormány által meghatározott szakkérdésekben,
s) jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt és továbbít,
t) ellátja mindazon további feladatot, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

 (2) A  Kormány térségi egészségszervezésért felelős államigazgatási szervként a  NEAK-ot jelöli ki az  Eütv. 146.  § 
(1)  bekezdése szerinti feladatok ellátására azzal, hogy ezt a  feladatot az  Állami Egészségügyi Ellátó Központtal 
együttműködésben látja el.

 (3) A kormányhivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja
a) az  E. Alapnak a  feladatai ellátásához kapcsolódó előirányzatai tekintetében a  gazdálkodással és 

az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
b) a visszafizetési kötelezettséggel összefüggő eljárásokkal kapcsolatos feladatokat,
c) a foglalkoztató, valamint a kifizetőhely felügyeletével kapcsolatos feladatokat,
d) az egészségbiztosítási nyilvántartások vezetésével, így különösen

da) a TAJ-jal rendelkező személyek azonosító adatainak nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
db) a  bejelentett személyek jogviszonyadatainak nyilvántartásával, valamint az  egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultsággal és annak igazolásával kapcsolatos feladatokat,
dc) az  egészségbiztosítás jogosulti nyilvántartásának vezetésével, a  nyilvántartás folyamatos 

monitorozásával kapcsolatos feladatokat,
e) az egészségbiztosítási nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési, és adatszolgáltatási feladatokat,
f ) a miniszter felé az a)–e) pontban meghatározott feladatok, illetve a járási hivatal egészségbiztosítási feladatai 

végrehajtása során észlelt jogalkalmazási problémák jelzését,
g) a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a  továbbiakban: Ebtv.) 

VIII. fejezetében meghatározott megtérítési eljárásokkal kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,
h) az Ebtv. 35. § (5) bekezdése szerinti feladatot,
i) mindazon további feladatot, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

 (4) Budapest Főváros Kormányhivatala egészségbiztosítási feladatai keretében országos illetékességgel ellátja
a) az Ebtv. 70. § c) pontja szerinti feladatot, valamint
b) az Eütv. 207. § (2) bekezdése szerinti feladatot.

 (5) A járási hivatal az egészségbiztosítási feladatai keretében ellátja
a) a  pénzbeli ellátásokkal, valamint a  baleseti táppénzzel, a  baleset üzemiségének elbírálásával, az  utazási 

költségtérítéssel, a keresőképtelenség és keresőképesség felülvéleményezésével kapcsolatos feladatokat,
b) az  üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodás miatt igénybe vett 

gyógyszer, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás térítési díjának utólagos megtérítésével 
kapcsolatos feladatokat,

c) a közgyógyellátással kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat,
d) a  TAJ-t igazoló hatósági igazolvány, a  nemzetközi egyezmények, illetve a  szociális biztonsági rendszerek 

koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá 
az Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával kapcsolatosan a hatáskörébe tartozó feladatokat,

e) az anyatej-elszámolások fogadásával, ellenőrzésével, feldolgozásával kapcsolatos feladatokat,
f ) elektronikus ügyintézéssel történő regisztrációval kapcsolatos feladatokat,
g) a TAJ számmal rendelkező, külföldön biztosított állampolgár bejelentésének fogadását és feldolgozását,
h) egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos megállapodáskötéssel kapcsolatos feladatokat,
i) a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározott bejelentési, nyilvántartási, 

adatszolgáltatási kötelezettséget nem, vagy késedelmesen teljesítő természetes személy, foglalkoztató 
bírságolásával kapcsolatos feladatokat,
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j) a  hatósági bizonyítvány kiállítását a  családok otthonteremtési kedvezményének, illetve otthonteremtési 
kamattámogatás igénybevételéhez,

k) a hatósági bizonyítvány kiállítását a fennálló tartozásról,
l) az a)–k) ponthoz kapcsolódó adatkezelési és adatszolgáltatási feladatokat,
m) mindazon további feladatot, amelyet jogszabály vagy az alapító okirat a hatáskörébe utal.

 (6) A  NEAK, az  ONYF Központja és a  kormányhivatalok a  szakfeladataik költségtakarékos és hatékony ellátása 
érdekében egymással elektronikus levélben is tarthatnak kapcsolatot.

 (7) A  nemzetközi egyezmények, illetve a  szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról 
szóló uniós rendeletek szerinti formanyomtatvány, továbbá az  Európai Egészségbiztosítási Kártya kibocsátásával 
kapcsolatosan a járási hivatalok felügyeleti szerve a NEAK.

8. § (1) Az  E. Alap javára elszámolandó, a  kötelezett által nem teljesített befizetéseken alapuló követelések fejében 
gazdasági társaságban való érdekeltséget megtestesítő részvény vagy üzletrész, ingatlan, egyéb vagyon 
értékesítését és az  értékesítésig történő vagyonkezelést – a  működést közvetlenül szolgáló vagyonelemek 
kivételével – megállapodás alapján kizárólag a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság végezheti.

 (2) A Kormány egészségbiztosítási szervként – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a NEAK-ot jelöli ki.
 (3) A Kormány egészségbiztosítási szervként a járási hivatalt jelöli ki

a) a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 341. § c) pontjában,
b) az  egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 5.  § (2)  bekezdés a)  pontjában és 

(3) bekezdésében,
c) a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. törvény 52. § (2) bekezdésében
foglalt feladatok ellátására.

 (4) A Kormány egészségbiztosítási szervként a járási hivatalt és a kormányhivatalt jelöli ki
a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/A. § (3) bekezdés 

a) pontjában,
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/D. § h) pontjában,
c) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § l) pontjában,
d) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 47. § (2) bekezdésében,
e) a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 

1996. évi XX. törvény
ea) 3. § e) pontjában,
eb) 20. § (2) bekezdés i) pontjában,
ec) 21. § (3) és (7) bekezdésében,

f ) a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 136.  § (3)  bekezdés 
a) pontjában,

g) az Eüak.
ga) 3. § i) pontjában,
gb) 10. § (1) bekezdésében,

h) a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 
szóló 1997. évi LXXX. törvény
ha) 4. § r) pont 3. alpontjában,
hb) 42. § (1) és (3) bekezdésében,
hc) 44. § (4) bekezdésében,
hd) 44/A. § (7) és (8) bekezdésében,
he) 54. § (2) bekezdés a) pontjában,

i) az Eütv. 147. § (2) bekezdésében
foglalt feladatok ellátására.

 (5) A  Kormány az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5.  § (1)  bekezdés h)  pontjában foglalt feladat ellátására 
egészségbiztosítási szervként a NEAK-ot, a kormányhivatalt és a járási hivatalt jelöli ki.
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9. §  A Kormány az  Ebtv. 19/A.  §-a szerinti, a  NEAK által lefolytatott, egészségügyi technológiák egészségbiztosítási 
finanszírozásba történő befogadásával kapcsolatos eljárásban szakhatóságként – az új eszközt nem igénylő orvosi 
eljárás befogadására irányuló eljárás kivételével – az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet 
jelöli ki abban a  tekintetben, hogy az  adott CE jelölés a  technológiához kapcsolódó orvostechnikai eszköz adott 
indikációjára kiterjed-e.

10. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

11. §  Hatályát veszti az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

12. § (1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnevezése Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre változik.
 (2) Az  Országos Egészségbiztosítási Pénztár által beszerzett vények, nyomtatványok, illetve hatósági igazolványok 

2016. december 31. napját követően is felhasználhatóak.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelete
a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről

A Kormány a  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55.  § (1)  bekezdés h)  pontjában, továbbá a  közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelölése

1. § (1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörbe 
tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben
a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát (a továbbiakban: járási hivatal),
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalát 

(a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal),
c) a Pest Megyei Kormányhivatalt, valamint
d) a fogyasztóvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)
jelöli ki.

 (2) A  megyeszékhely szerinti járási hivatal illetékessége fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben a  megye 
egész területére terjed ki.

 (3) A megyeszékhely szerinti járási hivatal feladatait Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, 
a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala látja el.

 (4) Közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a  járási hivatal, illetve a  megyeszékhely szerinti járási hivatal, 
másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

2. § (1) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik a Kormány általános fogyasztóvédelmi hatóságként a járási hivatalt jelöli ki.
 (2) Ha e  rendelet alapján egy eljárásban a  járási hivatal és a  megyeszékhely szerinti járási hivatal hatásköre is 

megállapítható, a közigazgatási hatósági eljárást a megyeszékhely szerinti járási hivatal folytatja le.

3. § (1) A Kormány
a) a  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a  továbbiakban: Fgytv.) 43/A.  § (1)–(3)  bekezdésében, 

45/B. §-ában,
b) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 21. § (4) és (5) bekezdésében,
c) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 56/A. § (5) bekezdésében, 72. § 

(3) bekezdésében, 163. § (2) bekezdésében,
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d) a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a  továbbiakban: Get.) 63/A.  § (3)  bekezdésében, 113.  § 
(2) bekezdésében,

e) a  fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 
(a továbbiakban: Fttv.) 12. § (3) bekezdésében,

f ) a  pálinkáról, a  törkölypálinkáról és a  Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény 11.  § 
(2) bekezdés f ) pont fc) alpontjában,

g) a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 111.  § (2)  bekezdés 
m) pontjában,

h) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 5. § (1) bekezdésében
foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert jelöli ki.

 (2) A Kormány
a) az Fgytv. 17. § (5) bekezdésében,
b) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 10. § (1) bekezdés f ) pontjában,
c) az Eht. 21. § (1)–(3) bekezdésében,
d) a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. § 

(1) bekezdés a) pontjában, 9. §-ában, 10. § a) pontjában, 11. § (1) bekezdésében, 18. § e) pontjában,
e) a Vet. 163. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában
foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a minisztert és a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.

 (3) A Kormány
a) az Fgytv. 17/D. § (8) bekezdésében, 38. § (1)–(3), (7) és (8) bekezdésében, 48. § (3) bekezdésében,
b) a Get. 108/A. § (7) bekezdésében,
c) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 91. § (2a) bekezdésében,
d) a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §-ában, és
e) a  szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a  további 

rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében
foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

 (4) A Kormány
a) a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 2. § (7a) bekezdésében, a 36/A. § (2) bekezdés 

b) pontjában foglaltak,
b) az Fgytv. 16/B. §-ában, 17/D. § (2) és (6a) bekezdésében, 29. § (11) bekezdésében, 37/B. §-ában foglaltak,
c) a  gazdasági reklámok és az  üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű 

közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak,
d) az  elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontjában meghatározott elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztóvédelmi ügyek,

e) az Eht. 21. § (6) bekezdésében foglaltak,
f ) a Tszt. 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak,
g) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5/C. és 5/D. §-ában foglaltak,
h) a Vet. 57. §-ában foglaltak,
i) a Get. 64. §-ában foglaltak,
j) az Fttv. 10. § (1) bekezdésében foglaltak,
k) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 24. § 

(1) bekezdésében foglaltak,
l) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/E. §-ában foglaltak,
m) a  termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény alapján a  miniszter piacfelügyeleti 

hatáskörével összefüggő ügyek,
n) a Ht. 30. §-ában, 83. §-ában, 91. § (5) és (5a) bekezdésében foglaltak,
o) az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény 11. §-ában foglaltak,
p) a  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 

6. §-ában foglaltak
tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.

 (5) Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény 11. § (1) bekezdés e) pont ef ) alpontja szerinti esetben 
a vámtitokról a megyeszékhely szerinti járási hivatalt a miniszter útján kell tájékoztatni.



78832 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 188. szám 

 (6) A miniszter és a megyeszékhely szerinti járási hivatal:
a) szakmai segítséget nyújt a  fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek tevékenységéhez és 

a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói tudatosság erősítéséhez;
b) fogyasztói jogokat ismertető kiadványokat jelentet meg;
c) termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, illetve végeztet, és közzéteszi azok eredményét;
d) módszertani segédanyagokat készít a helyi önkormányzatok fogyasztóvédelmi tevékenységének elősegítése 

és egységessége érdekében;
e) támogatja az önkormányzati tanácsadó irodák működését;
f ) prevenciós, figyelemfelhívó és tájékoztatási jellegű feladatokat lát el a  fenntartható és egészségtudatos 

fogyasztási szokások kialakítása érdekében.
 (7) A  Kormány a  textilszál-elnevezésekről és a  textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről 

és jelöléséről, valamint a  73/44/EGK tanácsi irányelv, és a  96/73/EK és a  2008/121/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben meghatározottak követésének betartása végett piacfelügyeleti hatóságként a  minisztert és 
a megyeszékhely szerinti járási hivatalt jelöli ki.

 (8) A miniszter és a megyeszékhely szerinti járási hivatal piacfelügyeleti feladat- és hatáskörükben ellenőrzi az építési 
termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a  89/106/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4–9., 
valamint 11–16. cikkében foglalt követelmények betartását, és eljár azok megsértése esetén.

4. § (1) A  közigazgatási hatósági döntés Fgytv. szerinti közzétételével kapcsolatos feladatokat az  a  szerv végzi, amely 
az adott döntést hozta.

 (2) A  közigazgatási hatósági döntés bírósági felülvizsgálata esetén az  erre vonatkozó bírósági döntés Fgytv. szerinti 
közzétételével kapcsolatos feladatokat a Pest Megyei Kormányhivatal végzi.

 (3) A fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal által megkötendő 
hatósági szerződés érvényességéhez a Pest Megyei Kormányhivatal hozzájárulása szükséges. A hatósági szerződés 
közzétételét az a szerv végzi, amely az adott szerződést megkötötte.

 (4) A fogyasztóvédelmi hatóság honlapja alatt a miniszter által üzemeltetett honlapot kell érteni.

2. A miniszter feladatai a fogyasztóvédelmi hatóság tevékenységével összefüggésben

5. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivataloknak és a  járási hivataloknak a  fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti 
feladatainak, valamint a  termékek biztonságosságának és megfelelőségének ellenőrzésével összefüggő, 
jogszabályban meghatározott feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az  államháztartásról szóló  
2011. évi CXCV. törvény 9.  § f )–i)  pontjában meghatározott, valamint a  törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.

 (2) A miniszter
a) a több fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területét vagy a fogyasztók széles körét érintően eseti 

vizsgálatokat rendelhet el;
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat a  fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti 

feladatköréhez kapcsolódóan – a  fővárosi és megyei kormányhivatal közigazgatási hatósági eljárása 
kivételével – konkrét feladat elvégzésére, mulasztás pótlására utasíthatja;

c) évente beszámoltatja, továbbá döntése szerint beszámoltathatja a  fővárosi és megyei kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízottat a fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörébe tartozó tevékenységéről.

 (3) A  kormánymegbízott a  fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatköréhez kapcsolódóan illetékességi területén 
megszervezi és összehangolja az  éves ellenőrzési és vizsgálati programban meghatározott területi és országos 
vizsgálatokat.

 (4) A miniszter
a) véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, ha azok elkészítése nem a miniszter feladatkörébe 

tartozik;
b) szükség szerint javaslatot tesz az illetékes miniszternek a fogyasztókat érintő jogszabályok módosítására;
c) működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert;
d) jóváhagyja a fogyasztóvédelmi hatóság Ellenőrzési és Vizsgálati Programját;
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e) koordinálja a  járási hivatal és a  fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti 
feladatköréhez kapcsolódó nemzetközi kapcsolatokat;

f ) végzi, illetve végezteti a  feladatainak és a  járási hivatal fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti feladatkörének 
ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, ennek érdekében működteti az  Élelmiszer és Vegyipari 
Laboratóriumot, valamint a Mechanikai és Villamos Laboratóriumot;

g) gondoskodik a  járási hivatal és a  fővárosi és megyei kormányhivatal állami tisztviselőinek szakmai 
továbbképzéséről;

h) együttműködési megállapodást köthet a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó állami szervekkel;
i) az  Európai Fogyasztói Központok Hálózatának nemzeti tagjaként működteti a  hazai Európai Fogyasztói 

Központot;
j) ellátja a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról 

és a  339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 23.  cikk (1)  bekezdése alapján kialakított elektronikus, archiválást és információcserét 
biztosító rendszer (Information and Communication System for Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói 
feladatait;

k) ellátja a  fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázatok kezelésével 
összefüggő feladatokat.

3. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelölése

6. § (1) A Kormány 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 gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 17.  § (4) vagy 
(6) bekezdése szerinti tilalom megsértése miatt indult eljárásban szakhatóságként az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézetet (a továbbiakban: OGYÉI) jelöli ki abban a szakkérdésben, hogy
a) az eljárás tárgyát képező termék gyógyszernek minősül-e,
b) a gyógyszer milyen osztályozási kategóriába tartozik,
c) az  érintett kereskedelmi gyakorlat az  OGYÉI hatáskörébe tartozó, a  gyógyszerek forgalomba hozatalára, 

engedélyezésére, forgalmazására, klinikai vizsgálatára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban 
áll-e,

d) az eljárás tárgyát képező eszköz orvostechnikai eszköznek, gyógyászati segédeszköznek minősül-e, valamint
e) az  érintett kereskedelmi gyakorlat az  OGYÉI hatáskörébe tartozó, az  orvostechnikai eszközök, illetve 

a  gyógyászati segédeszközök forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban 
áll-e.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a fogyasztóvédelmi hatóságnak szakkérdésként kell vizsgálnia, hogy a Budapest 
Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozó, az  orvostechnikai eszközök, illetve a  gyógyászati segédeszközök 
forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel a gyakorlat összhangban áll-e.

 (3) 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 előírt, a hajók üzemképessége 
és a hajózási létesítmények engedélyezésének feltételeként meghatározott akadálymentesítéssel össze nem függő 
kötelezettség megsértése miatti eljárásban a fogyasztóvédelmi hatóság szakkérdésként vizsgálja, hogy 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 ésszerű 
intézkedés megtétele esetén sem lehetett volna elkerülni. A  másodfokú eljárásban szakértőként a  közlekedésért 
felelős miniszter jelölhető ki.

4. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

8. § (1) E rendelet
a) 1. §-a a fogyasztói védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 2009. április 

23-i 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
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b) 1. §-a, 4. § (1) bekezdése, 3. § (6) bekezdése és az 5. § (4) bekezdés c) pontja a  játékok biztonságáról szóló, 
2009. június 18-i 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) 3.  § (6)  bekezdése a  villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a  2003/54/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) 3.  § (4)  bekezdés m)  pontja az  energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,

e) 5.  § (4)  bekezdés c)  pontja az  energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának 
címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,

f ) 5.  § (4)  bekezdés i)  pontja a  fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a  2006/2004/EK rendelet 
és a  2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv)

való megfelelést szolgálja.
 (2) E rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontja a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti 
együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) 3.  § (4)  bekezdés m)  pontja a  termékek forgalmazása tekintetében az  akkreditálás és piacfelügyelet 
előírásainak megállapításáról és a  339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

c) 3.  § (7)  bekezdése a  textilszál-elnevezésekről és a  textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó 
címkézéséről és jelöléséről, valamint a  73/44/EGK tanácsi irányelv, és a  96/73/EK és a  2008/121/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet,

d) 3.  § (8)  bekezdése az  építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról 
és a  89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

9. §  Hatályát veszti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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