
Honvédelmi szakhatósági tevékenység 

Ügyleírás 
A Településrendezési Hatósági Osztály, a honvédelemért felelős miniszter 
nevében szakhatóságként általános és sajátos építményfajták építési 
engedélyezési és hatósági eljárásaiban 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 
– biztosíthatók-e. 
A honvédelmi szakhatóság illetékessége Magyarország egész területére kiterjed. 
 

Vonatkozó jogszabályok 
• a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben 

bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény; 
• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény; 
• a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. 
törvény; 

• a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvény; 

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

• a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII törvény; 
• az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
• a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú 

építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások 
szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet 

• az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 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; 

Ügyintézés menete 
Az ügyintézés hatósági megkeresésre, vagy amennyiben jogszabály nem zárja 
ki, kérelemre indul. A kérelmet a szakhatósághoz a vizsgálandó dokumentáció 
csatolásával (műszaki leírás, helyszínrajz stb.) írásban, papír alapon vagy 
elektronikusan lehet beterjeszteni. A szakhatóság a megkeresés megérkezését 
követően ellenőrzi, hogy van-e hatásköre az ügy elbírálására, valamint, hogy az 
eljárás lefolytatásának törvényi feltételei fenn állnak-e. A szakhatóság szükség 
esetén hiánypótlásra hívhatja fel a kérelmezőt, amiről – amennyiben hatósági 
eljárás folyamatban van – a hatóságot értesíti. Ha az ügyfél a kérelemre indult 



eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, az eljárás az eljáró 
hatóság által megszüntetésre kerül. 
Indokolt esetben a Településrendezési Hatósági Osztály a kérelem előterjesztését 
megelőzően egyeztetési lehetőséget biztosít annak érdekében, hogy a 
beruházások engedélyezési eljárása gyorsabbá és zökkenőmentesebbé 
válhasson. 

Ügyintézési határidő 
A szakhatóság eljárására az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 
eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-
ában meghatározott ügyintézési határidő az irányadó. Főszabály szerint az 
eljárástól függően tizenöt vagy huszonegy nap. Ettől eltérő határidőt jogszabály 
állapíthat meg (általában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé 
nyilvánított beruházások esetében). 

Eljárási díj mértéke és fizetési rendje 
A honvédelmi szakhatóság közreműködéséért díjat nem kell fizetni. 
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