
Veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság 

Illetékesség 

A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 

18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott veszélyes katonai objektum 

felügyeleti hatósági feladatok ellátása országos illetékességgel. 

Hatáskör 

A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági tevékenység keretében: 

• működő, leállított és újrainduló veszélyes katonai objektumok üzemeltetésének 

engedélyezése, 

• veszélyes katonai objektumok, küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektumok 

azonosítása, felügyelete, évente hatósági ellenőrzése (veszélyesanyag-nyilvántartás, 

biztonságos üzemeltetés feltételeinek megléte és a belső védelmi terv 

működőképessége), 

• a jogszabály keretei között kötelezettségek megállapítása (tiltás, korlátozás, kötelezés, 

felhívás, stb.), 

• veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetek kivizsgálása, 

• hatósági nyilvántartások vezetése, 

• javaslattétel veszélyességi övezet határainak kijelölésére a hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv illetékes területi szerve részére, 

• dominóhatás vizsgálata a biztonsági dokumentáció alapján, 

• szankció alkalmazása (üzemeltetési engedély visszavonása, tevékenység korlátozása, 

felfüggesztése). 

 

Vonatkozó jogszabály(ok) 

 

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.); 

• A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény; 

• Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet; 

• A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 

95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet. 

 

Ügyleírás: 

• A veszélyes katonai objektumok, küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektumok 

azonosítása a hét nap időtartamot meghaladó honvédségi veszélyes tevékenység 

(megkezdés, megváltoztatás, megszüntetés) előzetes bejelentése alapján hivatalból. 

• Veszélyes katonai objektum üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatása kérelemre 

az alábbi esetekben: 

o új veszélyes katonai objektumban a honvédségi veszélyes tevékenység megkezdése, 

o üzemeltetési engedéllyel működő veszélyes katonai objektumban a veszélyes anyag 

mennyiségének 25%-os növekedése következtében, vagy a honvédségi üzemeltető 



által elvégzett felülvizsgálat eredményeként módosított vagy kiegészített biztonsági 

dokumentáció alapján a honvédségi veszélyes tevékenység továbbfolytatása, 

o megszüntetett honvédségi veszélyes tevékenység újraindítása veszélyes katonai 

objektumban. 

• Veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos baleset kivizsgálása bejelentés 

alapján hivatalból. 

 

Szükséges nyomtatványok megnevezése 

 

A hét nap időtartamot meghaladó honvédségi veszélyes tevékenység (megkezdés, 

megváltoztatás, megszüntetés) előzetes bejelentéséhez a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. 

mellékletében meghatározott adattartalommal benyújtott bejelentés. 

A veszélyes katonai objektum üzemeltetési engedélyezéséhez a 95/2006. (IV. 18.) Korm. 

rendelet 5. mellékletében meghatározott adattartalommal benyújtott kérelem (hatóság által 

kiadott nyomtatvány). 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos baleset hatósági kivizsgálásához a 

95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal benyújtott 

bejelentés. 

 

Az ügyintézés menete 

 

• A hét nap időtartamot meghaladó honvédségi veszélyes tevékenység (megkezdés, 

megváltoztatás, megszüntetés) bejelentését a HM Hatósági Főosztályhoz kell előzetesen 

benyújtani a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott 

adattartalommal. 

A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a honvédségi veszélyes tevékenység 

bejelentésben szereplő katonai objektumot határozattal mint küszöbérték alatti nyilvántartott-, 

vagy mint veszélyes katonai objektum azonosítja, nyilvántartásában rögzíti, valamint utóbbi 

esetében biztonsági dokumentáció készítésére kötelezi a honvédségi üzemeltetőt. 

 

• A veszélyes katonai objektumok üzemeltetési engedélyezési eljárása kérelemre indul, 

melyet a HM Hatósági Főosztályhoz kell benyújtani a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 

5. mellékletében meghatározott adattartalommal a hatóság által kiadott nyomtatványon 

a szükséges csatolmányokkal együtt. 

 

 

A hatósági engedély iránti kérelem kormányablaknál nem előterjeszthető. 

 

 

A kérelemhez csatolni kell a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott 

tartalmi és formai követelményeknek megfelelő biztonsági dokumentációt egy írásos és két 

elektronikus adathordozón rögzített példányban. 

 

A biztonsági dokumentációban a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.7.1. c) 

alpontja szerinti mennyiségi kockázatértékelést akkor kell elvégezni, ha az eljárásban a 

veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a veszélyeztetés mértékére tekintettel előírja. 

 



A biztonsági dokumentációhoz tartozó térképet, helyszínrajzot két példányban, kinyomtatott 

formában kell a hatósághoz benyújtani. 

 

Amennyiben a biztonsági dokumentáció minősített adatot tartalmaz, minősített adatot nem 

tartalmazó biztonsági dokumentáció benyújtása is szükséges a veszélyes katonai objektum 

felügyeleti hatósághoz a fent megadott formában és példányszámban. 

 

A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a veszélyes katonai objektum üzemeltetés 

engedélyezéséről a biztonsági dokumentáció alapján, szakhatóság  bevonásával, a 95/2006. (IV. 

18.) Korm. rendelet 6. mellékletében megfogalmazott szempontrendszer alapján hoz döntést. 

 

A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság és a szakhatóság (a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve) a biztonsági dokumentáció valóságtartalmát 

az engedélyezési eljárás során szükség szerint helyszíni szemlével ellenőrzi. 

 

• A veszélyes katonai objektumban, küszöbérték alatti nyilvántartott katonai 

objektumban bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavart 

haladéktalanul be kell jelenteni a HM Hatósági Főosztályhoz a 95/2006. (IV. 18.) Korm. 

rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal. 

 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetnek minősülő veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavart a veszélyes katonai objektum felügyeleti 

hatóság kivizsgálja, a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja a honvédségi üzemeltetőt és 

az anyagnem-felelős honvédségi szervezetet. 

 

A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági eljárások elektronikus úton nem intézhetők. 

 

 

Ügyintézési határidő 

 

Az Ákr. szerinti teljes eljárásban 60 nap. 

 

Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje 

 

A költségvetési-, valamint a NATO szervek az eljárásban illetékmentességet élveznek. 
 


