
Szakhatósági tevékenységek 

1. Ügyleírás: 
A Honvédelmi Hatósági Osztály honvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálja, hogy a 

honvédelmi és katonai célú létesítmények működési vagy védőterületén tervezett beruházások 

megvalósítása esetén a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai – a 

kérelemben foglaltak szerinti esetben vagy további feltételek mellett – biztosíthatóak-e. 

A honvédelmi szakhatóság illetékessége a honvédelmi és katonai célú létesítmények működési 

és védőterületére terjed ki Magyarország egész területére vonatkozóan. 

A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki állásfoglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként 

az illetékességébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát 

szakhatósági ügyként a hatáskörébe utalja. 

 

 

2. Vonatkozó jogszabály(ok): 

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény; 

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény; 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

szóló törvény; 

az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet; 

a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet; 

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet; 

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok 

kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és 

módosításáról szóló 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet; 

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet; 

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi 

szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv 

kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet; 

 a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet 

a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. 

(XII. 23.) Korm. rendelet; 

az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 

szabályairól szóló 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet; 

a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet; 

a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek 

használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési 

terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 

14.) Korm. rendelet. 

Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek vonatkozásában a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

 

3. Ügyintézés menete: 

Az ügyintézés, vagy hatósági megkeresésre, vagy amennyiben jogszabály lehetővé 



teszi, kérelemre indul. A kérelmet a szakhatósághoz a vizsgálandó dokumentáció csatolásával 

(műszaki leírás, helyszínrajz stb.) írásban, vagy ETDR alkalmazásával kell beterjeszteni. 

A szakhatóság a megkeresés megérkezését követően ellenőrzi, hogy van-e hatásköre 

és illetékessége az ügy elbírálására. Ha megállapítja illetékessége hiányát, erről tájékoztatja a 

hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást. 

A szakhatóság szükség esetén hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt, amiről a 

hatóságot értesíti. Ha az ügyfél a kérelemre indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak 

nem tesz eleget, a szakhatóság a hiánypótlás elmulasztásáról értesíti a hatóságot, amely az 

eljárást megszünteti. 

 

 

 

 

4. Ügyintézési határidő: 

A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő főszabály szerint tizenöt nap. Ettől 

rövidebb határidőt bármely jogszabály megállapíthat (általában nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházások esetében).  

Az építéshatósági eljárásokban a szakhatóság eljárására irányadó határidő huszonegy nap, 

amely nem hosszabbítható meg. 

 

5. Eljárási díj mértéke és fizetésének rendje: 

A honvédelmi szakhatóság közreműködéséért díjat nem kell fizetni. 

 


