
Veszélyes katonai objektumok üzemeltetésének hatósági engedélyezése  
 

Ügyleírás: 
az alábbi esetekben szükséges: 

 új létesítésű veszélyes katonai objektumokban veszélyes tevékenység 
megkezdése, 

 működő veszélyes katonai objektumban a veszélyes anyag mennyiségének 25%-

os növekedése következtében módosított biztonsági elemzés vagy jelentés 

alapján a veszélyes tevékenység folytatása, 

 leállított veszélyes tevékenység újraindítása. 

Vonatkozó jogszabály(ok): 

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 

 A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 

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

 
Szükséges nyomtatványok megnevezése: 
„Nyomtatvány veszélyes katonai objektum engedélyezéséhez a 95/2006. (IV. 18.) Korm. 
rendelet 5. mellékletében meghatározott adattartalommal”, melyet a HM Hatósági 
Hivatal a honlapján tesz közzé. 
 
Ügyintézés menete: 
A veszélyes katonai objektumok üzemeltetési engedélyezési eljárásában a HM Hatósági 
Hivatal, mint első fokú veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság jár el országos 
illetékességgel. Az eljárásba a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a veszélyes 
katonai objektum fekvése szerint területileg illetékes hivatásos katasztrófavédelmi 
szervet, mint szakhatóságot vonja be. 
 
A veszélyes katonai objektumok üzemeltetési engedélyezési eljárása kérelemre indul, 
melyet a HM Hatósági Hivatalhoz, mint elsőfokú veszélyes katonai objektum felügyeleti 
hatósághoz kell benyújtani a 3. pont szerinti nyomtatvány és a szükséges csatolmányok 
formájában. 
 
A kérelemhez szükséges csatolni: 
 

 felső küszöbértékű veszélyes katonai objektum esetében a biztonsági jelentést, 

 alsó küszöbértékű veszélyes katonai objektum esetében a biztonsági elemzést (a 

továbbiakban együtt: biztonsági dokumentáció) 

két kinyomtatott, illetve két elektronikus adathordozón rögzített példányban. 
 
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 üzemeltetési engedélyezési eljárások elektronikus úton 
nem intézhetők. 
 
Ügyintézési határidő: 
A veszélyes katonai objektum üzemeltetési engedélyezési eljárások ügyintézési 
határideje a szakhatósági és a hatósági szakban három-három hónap. 
  
Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje: 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott általános tételű eljárási 
illeték (összege: 3000 forint) melynek megfizetését az eljárást kezdeményező iraton 
illetékbélyeggel kell igazolni. 

 


