
1. számú táblázat ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

II. Tevékenységre vonatkozó adatok

4. Ügyfajta Hatáskörrel rendelkező szerv
Illetékességi 

területe
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Eljárási illetékek Eljárási szabályok

Eljárást megindító irat 

benyújtásának módja, 

helye, ideje

Ügyfélfogadás ideje
Ügyintézés 

határideje

Útmutatók, 

tájékoztatók, 

letölthető 

formanyomtatvá-nyok

Elérhető 

elektronikus 

programok

Időpont 

foglalás
Jogszabályok jegyzése

Tájékoztatás az ügyfeleket 

megillező jogokról, 

kötelezettségekről

4.1 Talajjavítási engedélyezési eljárás
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye kérelem, talajvédelmi terv 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 49. § (1) a), 49. § (4) személyesen, ügyiratban

4.2
Mezőgazdasági célú tereprendezés 

engedélyezési eljárás

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye kérelem, talajvédelmi terv, kiviteli terv 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 49. § (1) b), 49. § (5), (6)

328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 28. § (4) a), b)

másodfok: 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatalról 22. § (4) a), b)

személyesen, ügyiratban

4.3

Talajvédelmi műszaki beavatkozások, 

létesítmények megvalósításának 

engedélyezése

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye kérelem, talajvédelmi terv, kiviteli terv 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 49. § (1) c), 49. § (5), (6) személyesen, ügyiratban

4.4

Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági 

felhasználásának engedélyezése, 

engedély meghosszabbítása

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye kérelem, talajvédelmi terv 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 49. § (1) e), 49. § (5), (6)

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól 4. § (2), (7), (8), 18. § (1)

328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 28. § (2) a), b), (3) b)

másodfok: 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatalról 22. § (2) a), b), (3) b), (5)

személyesen, ügyiratban

4.5

Szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági 

felhasználásának engedélyezése, 

engedély meghosszabbítása

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye kérelem, talajvédelmi terv 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 49. § (1) e), 49. § (5), (6)

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól 4. § (2), (7), (8), 18. § (1)

328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 28. § (2) a), b), (3) b)

másodfok: 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatalról 22. § (2) a), b), (3) b), (5)

személyesen, ügyiratban

4.6

Hígtrágya termőföldön történő 

felhasználásának engedélyezése, 

engedély meghosszabbítása

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye kérelem, talajvédelmi terv 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 49. § (1) d), 49. § (4),

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 

szembeni védelméről 19. § (1),

328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 28. § (1)

másodfok: 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatalról 22. § (1)

személyesen, ügyiratban

4.7

Nem mezőgazdasági eredetű nem 

veszélyes hulladék termőföldön történő 

felhasználásának engedélyezése, 

engedély meghosszabbítása

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye kérelem, talajvédelmi terv 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 49. § (1) f), 49. § (5),

328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 28. § (2) a), b)

másodfok: 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági Szakigazgatási 

Hivatalról 22. § (2) a), b), (5)

személyesen, ügyiratban

4.8

Mezőgazdasági termelés során keletkező 

nem veszélyes hulladék termőföldön 

történő felhasználásának engedélyezése, 

kivéve a mezőgazdasági táblán keletkező 

növényi maradványokat 

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye kérelem, talajvédelmi terv 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 49. § (1) g), 

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, 

tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 16. § (6)

személyesen, ügyiratban

4.9

A talajvédelmi követelmények, valamint a 

termőföld használat követelményei 

teljesítésének igazolása

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 8 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 52. § (2) személyesen, ügyiratban

4.10

Ültetvénytelepítést megalapozó 

talajvédelmi terv és a szőlőtelepítést 

megalapozó egszerűsített talajvédelmi 

terv jóváhagyása

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet a talajvédelmi terv készítésének részletes 

szabályairól 1. §(1)c), (3)d), 3/A.§(1), 3/A .§(2)
személyesen, ügyiratban

4.11 Talajvédelmi hatósági ellenőrzés
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 88. § (1),

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 53. § (1) a) - d)

személyesen, ügyiratban

4.12 Talajvédelmi hatósági intézkedés 
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 94. § (1) a),

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 54. § a), b)

személyesen, ügyiratban

4.13 Talajvédelmi járulék
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 55. § (4) személyesen, ügyiratban

4.14 Talajvédelmi bírság
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 56. § (1) a) - c), 3. melléklet személyesen, ügyiratban

4.15
A nitrát rendelet előírásainak betartásával 

kapcsolatos ellenőrzések

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 

szembeni védelméről 10. § (1)

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 53. § (1) d)

személyesen, ügyiratban

4.16

A nitrát rendeletben előírt 

kötelezettségszegés esetén a tevékenység 

felfüggesztése, korlátozása, tiltása

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 94. § (1) b),

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 

szembeni védelméről 10. § (2) a) - c)

személyesen, ügyiratban

4.17 Nitrátszennyezési bírság
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 

szembeni védelméről 11. § (2) a)
személyesen, ügyiratban

4.18 Nitrát adatszolgáltatási bírság
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 

szembeni védelméről 11. § (2) b)
személyesen, ügyiratban
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1. számú táblázat ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

II. Tevékenységre vonatkozó adatok

4.19

Szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap 

komposzt mezőgazdasági 

felhasználásának ellenőrzése

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 88. § (1),

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 53. § (1) a), b), c),

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól 19. § (1), 19. § (3)

személyesen, ügyiratban

4.20

Szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap 

komposzt mezőgazdasági 

felhasználásának korlátozása, 

felfüggesztése

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 94. § (1) b),

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól 19. § (1)

személyesen, ügyiratban

4.21

Szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap 

komposzt engedély nélküli mezőgazdasági 

felhasználása esetén, vagy határérték 

túllépés esetén a tevékenység 

folyatásának megtiltása, szennyező 

források felszámolásának elrendelése

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 94. § (1) b),

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági 

felhasználásának és kezelésének szabályairól 19. § (2)

személyesen, ügyiratban

4.22

Engedélyköteles termésnövelő anyagok 

forgalombahozatalának, felhasználásának 

ellenőrzése

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 88. § (1),

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 37. § (2) b), 

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, 

tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 13. § (1)

személyesen, ügyiratban

4.23

Engedélyköteles termésnövelő anyagok 

forgalombahozatalának, felhasználásának 

korlátozása, tiltása

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 94. § (1) b),

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 57. § a), 

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, 

tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 13. § (2)

személyesen, ügyiratban

4.24
Engedélyköteles termésnövelő anyag-

tétel zárolása

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 94. § (1) b),

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 57. § a), 

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, 

tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 13. § (5)

személyesen, ügyiratban

4.25

Engedélyköteles termésnövelő anyag 

használati érték csökkenésének jelölésére 

kötelezés

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 94. § (1) b),

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 57. § a), 

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, 

tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 13. § (6)

személyesen, ügyiratban

4.26 "EK-műtrágyák"  hatósági ellenőrzése
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 88. § (1),

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 37. § (2) b),

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az "EK-műtrágya"-ként megjelölt műtrágyák 

forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről 2. § (1), 3. § (3)

személyesen, ügyiratban

4.27
"EK-műtrágyák" forgalomba hozatalának, 

felhasználásának tiltása

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 94. § (1) b),

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az "EK-műtrágya"-ként megjelölt műtrágyák 

forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről 3. § (1) - (4),

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, 

tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 13. § (2), (6)

személyesen, ügyiratban

4.28 Növényvédelmi bírság kiszabása
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 60. § (1) e), 

h),

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő 

bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 5. §, 6. §, 1. melléklet B), C)

személyesen, ügyiratban

4.29 Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 63. § (1) aa), 

ab),

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő 

bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 11. § (1), 5. melléklet

személyesen, ügyiratban

4.30

Intézkedés a talajszennyezést 

eredményező, illetve a nem engedélyezett 

anyagok termőföldön történő 

felhasználása, továbbá termőföldön 

történő lerakása esetén

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 94. § (1) b),

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 37. § (3) d)

személyesen, ügyiratban

4.31

A talaj- és agrárkörnyezet-védelem 

élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos egyes 

feladatainak ellátása

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 37. § (3) e) személyesen, ügyiratban

4.32 Szabálysértési eljárás kezdeményezése
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 94. § (1) c)
személyesen, ügyiratban

4.33 Eljárási bírság
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól 61. § (1)
személyesen, ügyiratban

4.34
Atomenergia termelése során termőföld 

szennyeződésről tájékoztatás
Atomenergia-felügyeleti szerv Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0 Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 45. § (1) személyesen, ügyiratban

4.35
Célkitermelőhely létesítésének 

engedélyezése
Bányafelügyelet Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály

írásban, személyesen, e-

mail
H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 4/A. 

§ (4), 
személyesen, ügyiratban

4.36
Bányaüzemi kitermelés befejezési MÜT 

jóváhagyásának eljárása
Bányafelügyelet Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 3. 

melléklet 4. pont
személyesen, ügyiratban

4.37
Bányaüzemi tájrendezési MÜT 

jóváhagyásának eljárása
Bányafelügyelet Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 3. 

melléklet 4. pont
személyesen, ügyiratban
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4.38

Tájrendezési feladatokkal összefüggő 

bányahatósági eljárások, a felszín alatti 

vízkészletet érintő bányatavak 

fennmaradása és hasznosítása 

feltételeinek meghatározása

Bányafelügyelet Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 3. 

melléklet 4. pont
személyesen, ügyiratban

4.39

Bányaüzem bezárási MÜT, (szénhidrogén 

mező felhagyási MÜT - 2009. március 1. 

előtt) jóváhagyásának eljárása

Bányafelügyelet Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 3. 

melléklet 4. pont
személyesen, ügyiratban

4.40

Föld alatti bányatérségek és egyéb 

bányászati létesítmények más célú 

hasznosítása jóváhagyásának eljárása

Bányafelügyelet Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 3. 

melléklet 4. pont
személyesen, ügyiratban

4.41

Szén-dioxid geológiai tárolásának 

engedélyezési eljárása (2012.07.10-től 

hatályos)

Bányafelügyelet Baranya megye
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 3. 

melléklet 4. pont

4.42
Szén-dioxid tárolóhaly bezárására 

irányuló eljárás (2012.07.10-től hatályos)
Bányafelügyelet Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 3. 

melléklet 4. pont
személyesen, ügyiratban

4.43

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó 

sajátos építményekre vonatkozó építési 

engedélyezés

Bányafelügyelet Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 2. 

melléklet 3. pont
személyesen, ügyiratban

4.44

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó 

sajátos építményekre vonatkozó 

fennmaradási engedélyezés

Bányafelügyelet Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

267/2006. (XII.20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 2. 

melléklet 3. pont
személyesen, ügyiratban

4.45

A talajvédelmi hatóság polgári védelmi 

feladata: a termőtalaj védelme megfelelő 

módon és körülmények közötti 

megvalósulása

Eljárás függő Baranya megye
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

2/1998. (I. 12.) FM rendelet a földművelésügyi ágazat polgári védelmi feladatairól 

4. § (2), 5. § (1)
személyesen, ügyiratban

4.46

A nem veszélyes hulladéknak a Ht. 13.§(2) 

bekezdésében és 14.§ (1) bekezdésében 

meghatározott kereskedelmének, 

közvetítésének, szállításának, 

hasznosításának, ártalmatlanításának 

engedélyezési eljárása 

Környezetvédelmi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

    2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 13.§(2), 14.§(1),

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/B.§(1), (3), 5. 

melléklet 3. pont

személyesen, ügyiratban

4.47
Építési engedélyezési és bejelentési 

eljárás
Építésügyi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az 

építésügyi hatósági ellenőrzésről 6. § (1), 5. melléklet 2. pont személyesen, ügyiratban

4.48
Építésügyi fennmaradási engedélyezési 

eljárás
Építésügyi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az 

építésügyi hatósági ellenőrzésről 6. § (1), 5. melléklet 2. pont személyesen, ügyiratban

4.49
Összevont építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárás
Építésügyi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 12. 

§(1), 6. melléklet 2. pont

személyesen, ügyiratban

4.50
Építési engedély hatályának 

meghosszabbítási eljárása
Építésügyi hatóság Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:11 16

312/2012 (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 12. 

§(1), 52. §(4), 6. melléklet 2. pont

4.51
Katonai építésügyi hatósági engedélyek - 

építési engedélyezési eljárás
Katonai építésügyi hatóság Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

40/2002. (III. 21). Korm. rendelet 

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre 

vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól 1. melléklet 9. 

b) pont

személyesen, ügyiratban

4.52
Katonai építésügyi hatósági engedélyek - 

fennmaradási engedélyezési eljárás
Katonai építésügyi hatóság Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

40/2002. (III. 21). Korm. rendelet 

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre 

vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól 1. melléklet 9. 

b) pont

személyesen, ügyiratban

4.53
Katonai építésügyi hatósági engedélyek - 

telekalakítási engedélyezési eljárás
Katonai építésügyi hatóság Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

40/2002. (III. 21). Korm. rendelet 

a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre 

vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól 1. melléklet 9. 

b) pont

személyesen, ügyiratban

4.54

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatal építésügyi hatáskörébe tartozó 

sajátos építményfajták építési 

engedélyezési eljárásai (13. § (2) szerint)   

Összevont telepítési eljárás, Integrált 

építési engedélyezési szakasz - Építési 

engedélyezési eljárás

Építésügyi/mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatóság
Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 13. § (2), 3. 

melléklet 2.  312/2012. (XI.8) Korm rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról 1. §(3)a) pont, 30 nap ügyintézési határidő: 29. §(11)

személyesen, ügyiratban

4.55

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatal építésügyi hatáskörébe tartozó 

sajátos építményfajták fennmaradási 

engedélyezési eljárásai (13. § (2) szerint)

Építésügyi/mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatóság
Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 13. § (2), 3. 

melléklet 2.    312/2012. (XI.8) Korm rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról 1. §(3)a) pont, 30 nap ügyintézési határidő: 29. §(11)

személyesen, ügyiratban

4.56

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatal építésügyi hatáskörébe tartozó 

sajátos építményfajták összevont 

építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásai  (13. § (2) szerint)

Építésügyi/mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatóság
Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 13. § (2), 3. 

melléklet 2.,  312/2012. (XI.8) Korm rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról 1. §(3)a) pont, 30 nap ügyintézési határidő: 29. §(11)

személyesen, ügyiratban
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4.57

Villamosenergia-ipari építési 

engedélyezési eljárás - vezetékjog 

(termelői, magán- és közvetlen vezeték 

építése is)

Építésügyi/mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatóság
Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 13. § (2), 5. 

melléklet 1.

ügyintézési határidő: 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari 

építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 13. § (2) A közcélú hálózat 

építésével kapcsolatban a helyszíni szemlén megjelent szakhatóságok a tervek 

tekintetében nyilatkozhatnak, továbbá a közművek, kezelők és üzemeltetők az 

érdekeltségi területüket illetően, az ügyfelek a tulajdonosi nyilatkozat tekintetében 

a helyszíni szemle szervezőjének nyilatkoznak, vagy nyilatkozatukat 15 napon belül 

írásban megadják.

személyesen, ügyiratban

4.58

Villamosenergia-ipari építési 

engedélyezési eljárás - használati jog 

(erőművek építése is)

Építésügyi/mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatóság
Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 13. § (2), 5. 

melléklet 1.

személyesen, ügyiratban

4.59
Villamosenergia-ipari használatbavételi 

engedélyezési eljárás

Építésügyi/mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatóság
Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

382/2007.(XII.23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági 

enegdélyezési eljárásokról 6.§ 4. melléklet 1.a) pont
személyesen, ügyiratban

4.60
Villamosenergia-ipari fennmaradási 

engedélyezési eljárás

Építésügyi/mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatóság
Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 13. § (2), 5. 

melléklet 1.

személyesen, ügyiratban

4.61
Villamosenergia-ipari egyszerűsített 

engedélyezési eljárás

Építésügyi/mérésügyi és műszaki 

biztonsági hatóság
Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 13. § (2), 5. 

melléklet 1.

személyesen, ügyiratban

4.62

A településrendezési tervek és a helyi 

építési szabályzat előzetes véleményezési 

eljárása és véleményezési eljárása

Érintett önkormányzat Baranya megye
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 30. §(5)., 31. § (1). 9. melléklet 16. 

pont.      312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról 29. §(1)d), 7. melléklet II.1. szakasz 15. pont; 30 nap ügyintézési 

határidő: 29. §(11).

személyesen, ügyiratban

4.63

A településrendezési eszközök 

(településszerkezeti terv, helyi építési 

szabályzat) elfogadásának előzetes 

tájékoztatási szakasza, elfogadásának 

véleményezési szakasza, elfogadásának 

végső szakmai véleményezési szakasza és 

hatálybalépési szakasza.  Összevont 

telepítési eljárás, telepítési hatásvizsgálati 

szakasz-településrendezési eszköz 

módosításának, elfogadásának 

egyeztetési szakasza.

Érintett önkormányzat Baranya megye
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 30. §(5)., 31. § (1). 9. melléklet 16. 

pont.      312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásról 29. §(1)d), 7. melléklet II.1. szakasz 15. ponr; 30 nap ügyintézési 

határidő: 29. §(11).

4.64
Elektronikus hírközlési építmények építési 

engedélyezése
Hírközlési hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában 

közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 

közreműködések megszüntetéséről és módosításáról 1. melléklet 5. b) pont

személyesen, ügyiratban

4.65
Elektronikus hírközlési építmények 

fennmaradási engedélyezése
Hírközlési hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában 

közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, valamint egyes szakhatósági 

közreműködések megszüntetéséről és módosításáról 1. melléklet 5. b) pont

személyesen, ügyiratban

4.66
Termőföld időleges más célú 

hasznosításának engedélyezése
Ingatlanügyi hatóság Baranya megye 400 m2 felett talajvédelmi terv 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és 

Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási 

eljárás részletes szabályairól 2. melléklet III. 2.

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 7. § (2)

személyesen, ügyiratban

4.67
Eredeti állapot helyreállításának 

ellenőrzése
Ingatlanügyi hatóság/NTI Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 8 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 14. § (4) személyesen, ügyiratban

4.68

Művelés alól kivett terület 

újrahasznosítására készített terv 

ingatlanügyi hatóság által történő 

jóváhagyására vonatkozó eljárás

Ingatlanügyi hatóság Baranya megye 400 m2 talajvédelmi terv 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és 

Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási 

eljárás részletes szabályairól 2. melléklet I. 2.

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 7. § (2)

személyesen, ügyiratban

4.69 Az újrahasznosítás ellenőrzése Ingatlanügyi hatóság/NTI Baranya megye
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 8 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 6. § (4) személyesen, ügyiratban

4.70

Termőföld végleges más célú 

hasznosítása. Összevont telepítési eljárás, 

telepítési hatásvizsgálati szakasz-végleges 

más célú hasznosítás.

Ingatlanügyi hatóság Baranya megye 400 m2 felett talajvédelmi terv 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és 

Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási 

eljárás részletes szabályairól 2. melléklet II. 2.

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 7. § (2).     312/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról 29. §(1)d), 7. melléklet II.1. szakasz 

15. pont; 30 nap 

személyesen, ügyiratban

4.71

Termőföld engedély nélküli más célú 

hasznosítás esetén a más célú 

hasznosításhoz való hozzájárulás 

megadására irányuló eljárás

Ingatlanügyi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési és 

Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási 

eljárás részletes szabályairól 2. melléklet IV. 2.

2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről 7. § (2)

személyesen, ügyiratban

4.72
Egyes tervek, programok környezeti 

vizsgálata
Kidolgozásért felelős szerv Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti 

vizsgálatáról 4. § (2), 3. melléklet I.1. c) (FVM), II.2. e)
személyesen, ügyiratban

4.73 Előzetes vizsgálati eljárás DD. KTVF Baranya megye
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/A. § (1), 4. 

melléklet 5. pont

személyesen, ügyiratban

4.74

Környezeti hatásvizsgálat.  Összevont 

telepítési eljárás, telepítési hatásvizsgálati 

szakasz-végleges más célú hasznosítás.

DD. KTVF Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/A. § (1), 4. 

melléklet 5. pont.     312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról 29. §(1)d), 7. melléklet II.1. szakasz 15. pont; 30 nap 

ügyintézési határidő: 29. §(11).

személyesen, ügyiratban
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1. számú táblázat ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

II. Tevékenységre vonatkozó adatok

4.75

Egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás.  Összevont 

telepítési eljárás, telepítési hatásvizsgálati 

szakasz-egységes környezethasználati 

engedélyezés

DD. KTVF Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/A. § (1), 4. 

melléklet 5. pont   312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról 29. §(1)d), 7. melléklet II.1. szakasz 15. pont; 30 nap 

ügyintézési határidő: 29. §(11).

személyesen, ügyiratban

4.76

Környezetvédelmi felülvizsgálat (az 

egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás keretein belül)

DD. KTVF Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/A. § (1), 4. 

melléklet 5. pont,

12/1996 (VII. 4.) KTM r. a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges 

szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat 

dokumentációjának tartalmi követelményeiről 2. melléklet 3.4.

személyesen, ügyiratban

4.77

A települési hulladékokkal kapcsolatos 

engedélyezési eljárások (Begyűjtés és üz-

letszerű szállítás, a települési folyé-

kony hulladék elhelyezésére igénybe 

vehető szennyvíztisztító telep meghatá-

rozására irányuló eljárás, Előkezelés, 

tárolás, Hasznosítás, Ártalmatlanítás)

DD. KTVF Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/B. § (1), 5. 

melléklet 3. pont

személyesen, ügyiratban

4.78

Veszélyes hulladékkal kapcsolatos 

engedélyezési eljárás (2009. március 1-

től: begyűjtés, szállítás kivételével; 

kezelés és ártalmatlanítási eljárásban)

DD. KTVF Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/C. § (1) c)
személyesen, ügyiratban

4.79 Utak elvi építési engedélyezése Közlekedési hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 8/A. § (2), 3. 

melléklet 4. pont
személyesen, ügyiratban

4.80 Utak építési engedélyezése Közlekedési hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 8/A. § (2), 3. 

melléklet 4. pont
személyesen, ügyiratban

4.81
Utak építési engedélyben foglaltaktól 

eltérés engedélyezése
Közlekedési hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 8/A. § (2), 3. 

melléklet 4. pont
személyesen, ügyiratban

4.82 Utak korszerűsítésének engedélyezése Közlekedési hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 8/A. § (2), 3. 

melléklet 4. pont
személyesen, ügyiratban

4.83 Utak forgalomba helyezési engedélyezése Közlekedési hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 8/A. § (3), 3. 

melléklet 4. pont
személyesen, ügyiratban

4.84
Utak ideiglenes forgalomba helyezési 

engedélyezése
Közlekedési hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 8/A. § (2), 3. 

melléklet 4. pont
személyesen, ügyiratban

4.85 Utak fennmaradási engedélyezése Közlekedési hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 8/A. § (2), 3. 

melléklet 4. pont
személyesen, ügyiratban

4.86 Utak megszüntetésének engedélyezése Közlekedési hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 8/A. § (2), 3. 

melléklet 4. pont
személyesen, ügyiratban

4.87

Régészeti feltárás engedélyezése 

(beleértve a próba feltárást is).   

Összevont telepítési eljárás, telepítési 

hatásvizsgálati szakasz-próbafeltárás 

engedélyezési eljárása.

Kulturális Örökségvégelmi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

393/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték 

védelmével kapcsolatos szabályokról 24. §.(1).   312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról 29. §(1)ga), 7. melléklet II.1. szakasz 14. pont; 

30 nap ügyintézési határidő: 29.§(11).

személyesen, ügyiratban

4.88

Régészeti megelőző feltárás 

engedélyezése.   Összevont telepítési 

eljárás, telepítési hatásvizsgálati szakasz-

megelőző régészeti feltárás engedélyezési 

eljárása.

Kulturális Örökségvégelmi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

393/2012. (XI.8.) Korm. rendelet a régészeti örökség és a műemléki érték 

védelmével kapcsolatos szabályokról 24. §.(1).   312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról 29. §(1)ga), 7. melléklet II.1. szakasz 14. pont; 

30 nap ügyintézési határidő: 29.§(11).

személyesen, ügyiratban

4.89
Polgári repülőtér létesítésének 

engedélyezése
Légiközlekedési hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 8/B. § (2) d) személyesen, ügyiratban

4.90

Repülőtér létesítésének, fejlesztésének és 

megszüntetésének szabályairól szóló 

kormányrendelet hatálya alá tartozó 

általános építmények fennmaradásának 

engedélyezése

Légiközlekedési hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

2010.05.07-től (159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, 

fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és 

megszüntetésének szabályairól):

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 8/B. § (2) d)

személyesen, ügyiratban

4.91

Repülőtér létesítésének, fejlesztésének és 

megszüntetésének szabályairól szóló 

kormányrendelet hatálya alá tartozó 

általános építmények fejlesztésének 

engedélyezése

Légiközlekedési hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

2010.05.07-től (159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a repülőtér létesítésének, 

fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és 

megszüntetésének szabályairól):

263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 8/B. § (2) d)

személyesen, ügyiratban

4.92
Csemege- és alanyszőlő telepítésének 

engedélyezése
OMMI Baranya megye talajvédelmi terv 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

231/2010. (VIII. 18.) Korm. rendelet a csemegeszőlő és alanyszőlő ültetvény 

telepítésének engedélyezéséről 3/A. § (1)

3/A. § (2) Az MgSzH szakhatósági megkereséséhez mellékeli a 3. § (4) 

bekezdésének c) és d) pontjaiban meghatározott dokumentációkat.

személyesen, ügyiratban

4.93

Az öntözés mezőgazdasági üzemi és 

közösségi létesítményeinek fejlesztésére 

igényelt támogatáshoz a talajvédelmi 

hatóság nyilatkozata

MVH Baranya megye
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 8

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és 

közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről 7. § (4) b) ba)-bb)

személyesen, ügyiratban

4.94

A melioráció mezőgazdasági üzemi és 

közösségi létesítményeinek fejlesztésére 

igényelt támogatáshoz a talajvédelmi 

hatóság nyilatkozata

MVH Baranya megye
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 8

34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és 

közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes 

feltételeiről 7. § (5) b) ba)-bb)

személyesen, ügyiratban

4.95

A kölcsönös megfeleltetés teljesülésének 

ellenőrzése, felszín alatti vizek egyes 

veszélyes anyagok által okozott 

szennyezés elleni védelme

MVH Baranya megye
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10

külön 

elj.szerint

322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását 

ellenőrző szervekről 1. § d), 3. § (1), 4. §, 1. melléklet 2.
személyesen, ügyiratban

4.96
A kölcsönös megfeleltetés teljesülésének 

ellenőrzése, szennyvíziszap
MVH Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10

külön elj. 

szerint

322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását 

ellenőrző szervekről 1. § d), 3. § (1), 4. §, 1. melléklet 3.

328/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 24. § (1)

személyesen, ügyiratban
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4.97
A kölcsönös megfeleltetés teljesülésének 

ellenőrzése, nitrát
MVH Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10

külön elj. 

szerint

322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását 

ellenőrző szervekről 1. § d), 3. § (1) a), 4. §, 1. melléklet 4.

328/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 24. § (1)

személyesen, ügyiratban

4.98
Az agrár-környezetgazdálkodási 

minimumkövetelmények ellenőrzése
Növény és Talajvédelmi Igazgatóság Baranya megye

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 0

328/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről 24. § (1)
személyesen, ügyiratban

4.99 Gyümölcstelepítések engedélyezése Telepítési hatóság (jegyző) Baranya megye talajvédelmi terv 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

314/2007. (XI. 21.) Korm. rendelet a gyümölcsültetvény telepítését engedélyező 

telepítési hatóság kijelöléséről 2. §
személyesen, ügyiratban

4.100
Kármentesítés kapcsán a tényfeltárási 

terv elfogadása
Természetvédelmi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/F. § (1) a)
személyesen, ügyiratban

4.101

Kármentesítési eljárás során a 

tényfeltárási záródokumentáció 

elbírálása, valamint a szennyezettséggel, 

károsodással kapcsolatos további 

feladatok eldöntése (a természetben 

okozott károsodással kapcsolatos 

beavatkozás elvégzésének szükségessége 

megállapítására, a beavatkozás 

megvalósítási tervének elkészítésére és 

benyújtására való kötelezésre irányuló, a 

beavatkozási munkálatok ellenőrzésével 

kapcsolatos, a beavatkozás elégtelensége 

esetén annak folytatásáról, a további 

tényfeltárás elrendeléséről)

Természetvédelmi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/F. § (1) a)
személyesen, ügyiratban

4.102
A műszaki beavatkozási 

záródokumentáció elfogadási eljárása
Természetvédelmi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/F. § (1) a)
személyesen, ügyiratban

4.103
Kármentesítési monitoringgal kapcsolatos 

eljárás
Természetvédelmi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/F. § (1) a)
személyesen, ügyiratban

4.104

Szennyező anyagok földtani közegbe, 

felszín alatti vízbe elhelyezésének és 

bevezetésének engedélyezése, ha 

határértékek megállapításához kötött az 

engedélyezési eljárás 

Vízügyi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/D. § (4) b)
személyesen, ügyiratban

4.105
Kármentesítés kapcsán a tényfeltárási 

terv elfogadása
Vízügyi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/D. § (5) b)
személyesen, ügyiratban

4.106

Kármentesítési eljárás során a 

tényfeltárási záródokumentáció 

elbírálása, valamint a szennyezettséggel, 

károsodással kapcsolatos további 

feladatok eldöntése (kármentesítési 

célállapot megállapítása, műszaki 

beavatkozás szükségessége)

Vízügyi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/D. § (5) b)
személyesen, ügyiratban

4.107

Kármentesítés kapcsán műszaki 

beavatkozás folytatásáról, további 

tényfeltárás elrendeléséről szóló eljárás

Vízügyi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/D. § (5) b)
személyesen, ügyiratban

4.108
A műszaki beavatkozási 

záródokumentáció elfogadási eljárása
Vízügyi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/D. § (5) b)
személyesen, ügyiratban

4.109
Kármentesítési monitoringgal kapcsolatos 

eljárás
Vízügyi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/D. § (5) b)
személyesen, ügyiratban

4.110
Kármentesítés befejezéséről szóló döntés 

meghozatala iránti eljárás
Vízügyi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/D. § (5) b)
személyesen, ügyiratban

4.111 Vízjogi létesítési engedélyezés Vízügyi hatóság Baranya megye öntözéshez talajvédelmi terv 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/E. § (3) a)

30 nap: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról 27. § (1)

személyesen, ügyiratban

4.112 Vízjogi üzemeltetési engedélyezés Vízügyi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/E. § (3) a)

30 nap: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról 27. § (1)

személyesen, ügyiratban

4.113 Vízjogi fennmaradási engedélyezés Vízügyi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/E. § (3) a)

30 nap: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról 27. § (1)

személyesen, ügyiratban

4.114

Vízbázisok védőterületein belüli 

tevékenység végzésének eseti 

engedélyezése

Vízügyi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/D. § (3) a)

30 nap: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról 27. § (1)

személyesen, ügyiratban
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4.115
Vízbázisok védőterületeinek kijelölésével 

kapcsolatos engedélyezés
Vízügyi hatóság Baranya megye 63/2012 VM Rendelet szerint

Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 30

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 32/D. § (2) c) 

30 nap: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról 27. § (1)

személyesen, ügyiratban

4.116

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházások eljárásaiban 

való közreműködés

Baranya megye
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:10 15+8

2006. évi LIII. törvény a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről 2. § (1) b), (2) b),

kijelölő Korm. rendeletek

határidő: 5. § (1)

személyesen, ügyiratban

4.117

A kereskedelmi tevékenység 

bejelentésével kapcsolatos hatósági 

ellenőrzés

Baranya megye
Ket. és a szakági 

jogszabály
írásban H-Cs: 7:10-15:40, P: 7:10-13:11 30

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről 6. §(3)
személyesen, ügyiratban

4.118

Vetőmagvak szántóföldi ellenőrzése Megyei Kormányhivatalok Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatóság Vetőmag- és 

Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

Baranya, Somogy, 

Tolna megye

• 2003. évi LII. Törvény a növényfajták 

elismeréséről valamint a szaporítóanyagok 

forgalomba hozatalról • 48/2004. (IV.21.) FVM 

rendelet a szántóföldi növényfajok 

vetőmagvainak előállításáról és forgalomba 

hozataláról 

FVM 121/2005 (XII.26) rendelete 

alapján díjköteles szolgáltatási 

tevékenység helyette VM 63/2012 

rendelete alapján

Megyei Kormányhivatalok 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság Vetőmag- és 

Szaporítóanyag 

Felügyeleti Osztálynál 

személyesen, interneten, 

• 48/2004. (IV.21.) FVM 

rendelet által 

meghatározott időben

H-Cs 8:00-15:30 A bejelentett  

növények 

vegetácijának 

függvénye

www.nebih.gov.hu www.nebih.go

v.hu

Vigor a 

hozzáférésh

ez jogosultak 

számára

• 2003. évi LII. Törvény a növényfajták elismeréséről valamint a szaporítóanyagok 

forgalomba hozatalról• 48/2004. (IV.21.) FVM rendelet a szántóföldi növényfajok 

vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

 NTI Vetőmag felügyelőknél

4.119

Vetőmagvak fémzárolása Megyei Kormányhivatalok Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatóság Vetőmag- és 

Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

Baranya, Somogy, 

Tolna megye

• 2003. évi LII. Törvény a növényfajták 

elismeréséről valamint a szaporítóanyagok 

forgalomba hozatalról• 48/2004. (IV.21.) FVM 

rendelet a szántóföldi növényfajok 

vetőmagvainak előállításáról és forgalomba 

hozataláról

FVM 121/2005 (XII.26) rendelete 

alapján díjköteles szolgáltatási 

tevékenység helyette VM 63/2012 

rendelete alapján

Megyei Kormányhivatalok 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság Vetőmag- és 

Szaporítóanyag 

Felügyeleti Osztálynál 

személyesen, interneten, 

• 48/2004. (IV.21.) FVM 

rendelet által 

meghatározott időben

H-Cs 8:00-15:30 A bejelentett  

növények 

vegetációjának 

függvénye

www.nebih.gov.hu www.nebih.go

v.hu

Vigor a 

hozzáférésh

ez jogosultak 

számára

• 2003. évi LII. Törvény a növényfajták elismeréséről valamint a szaporítóanyagok 

forgalomba hozatalról • 48/2004. (IV.21.) FVM rendelet a szántóföldi növényfajok 

vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról

NTI Vetmagfelügyelőknél

4.120

Kertészeti (szőlő, gyümölcs, disznövény, 

zöldségpalánta) növények hatósági 

szemléje

Megyei Kormányhivatalok Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatóság Vetőmag- és 

Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

Baranya, Somogy, 

Tolna, Bács-

Kiskun megye

• 2003. évi LII. Törvény a növényfajták 

elismeréséről valamint a szaporítóanyagok 

forgalomba hozatalról • 50/2004. (IV. 22.) 

FVM rendelet a zöldség-szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról • 

45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet a dísznövény 

szaporítóanyagok forgalomba hozataláról • 

64/2004. (IV. 27.) FVM rendelet a gyümölcs 

szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 

hozataláról • 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 

a szőlő szaporítóanyagok előállításáról és 

forgalomba hozataláról

FVM 121/2005 (XII.26) rendelete 

alapján díjköteles szolgáltatási 

tevékenység helyette VM 63/2012 

rendelete alapján

 Megyei 

Kormányhivatalok Növény- 

és Talajvédelmi 

Igazgatóság Vetőmag- és 

Szaporítóanyag 

Felügyeleti Osztálynál 

személyesen, interneten, 

• 48/2004. (IV.21.) FVM 

rendelet által 

meghatározott időben

H-Cs 8:00-15:30 A bejelentett  

növények 

vegetációjának 

függvénye

www.nebih.gov.hu www.nebih.go

v.hu

Vigor a 

hozzáférésh

ez jogosultak 

számára

• 2003. évi LII. Törvény a növényfajták elismeréséről valamint a szaporítóanyagok 

forgalomba hozatalról• 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet a zöldség-

szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról• 45/2008. (IV. 11.) FVM 

rendelet a dísznövény szaporítóanyagok forgalomba hozataláról• 64/2004. (IV. 

27.) FVM rendelet a gyümölcs szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 

hozataláról• 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet a szőlő szaporítóanyagok 

előállításáról és forgalomba hozataláról

Szaporítóanyag felügyelőknél

4.121

Erdészeti szaporítóanyagok hatósági 

ellenőrzése

Megyei Kormányhivatalok Növény- és 

Talajvédelmi Igazgatóság Vetőmag- és 

Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

Baranya, Somogy, 

Tolna, Bács-

Kiskun, Csongrád 

megye

• 2003. évi LII. Törvény a növényfajták 

elismeréséről valamint a szaporítóanyagok 

forgalomba hozatalról • 110/2003. (X. 21.) 

FVM rendelet az erdészeti 

szaporítóanyagokról

FVM 121/2005 (XII.26) rendelete 

alapján díjköteles szolgáltatási 

tevékenység helyette VM 63/2012 

rendelete alapján

Megyei Kormányhivatalok 

Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság Vetőmag- és 

Szaporítóanyag 

Felügyeleti Osztálynál 

személyesen, interneten, 

• • 110/2003. (X. 21.) 

FVM rendelet  által 

meghatározott időben

H-Cs 8:00-15:30 A bejelentett  

növények 

vegetációjának 

függvénye

www.nebih.gov.hu www.nebih.go

v.hu

Vigor a 

hozzáférésh

ez jogosultak 

számára

• 2003. évi LII. Törvény a növényfajták elismeréséről valamint a szaporítóanyagok 

forgalomba hozatalról • 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet az erdészeti 

szaporítóanyagokról

Szaporítóanyag felügyelőknél

4.122

Növényvédőszer és termésnövelő 

anyagok biológiai hatékonysági vizsgálata 

hatósági engedélyeztetési eljárásokhoz

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága Károsító Diagnosztikai 

Osztály

Baranya megye témalap, kísérleti engedély, megbízási 

szerződés

165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 2008 évi XLVI tv Papíralapon személyesen, 

postán ügyfélszolgálaton
H-Cs: 710-1540; P: 710-1310 megbízási 

szerződésben 

maghatározott

ak alapján

 - nincs nincs 2012. évi XVIII Tv.a  2008 évi XLVI tv az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

módosítása;  NÉBIH elnöki utasítás; BAMKH SZMSZ és a NTI ügyrendje

ügyfélszolgálaton

4.123

növényvédelmi károsítóhelyzet előrejelzés 

ismertetése

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága Károsító Diagnosztikai 

Osztály

Baranya megye helyzetismertetés nincs 2008 évi XLVI tv Papíralapon személyesen, 

postán ügyfélszolgálaton
H-Cs: 710-1540; P: 710-1310 esethez 

mérten, 

megbeszélés 

alapján az ügy 

helyzetété 

figyelembe 

véve, kétheti 

ejeltések 

alapján

www.bamkh.hu 

oldalon az "előrejelzés"-

re keresve

nincs nincs 2012. évi XVIII Tv.a  2008 évi XLVI tv az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

módosítása;  NÉBIH elnöki utasítás; BAMKH SZMSZ és a NTI ügyrendje

ügyfélszolgálaton

4.124

mezőgazdasági termelők növény-

egészségügyi, növényvédelmi és 

talajvédelmi ismereteinek fejlesztésében, 

az új védekezési eljárások 

elterjesztésében és a szaktanácsadásban

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága Károsító Diagnosztikai 

Osztály

Baranya megye helyzetismertetés 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 2008 évi XLVI tv Papíralapon személyesen, 

postán ügyfélszolgálaton
H-Cs: 710-1540; P: 710-1310 esethez 

mérten, 

megbeszélés 

alapján az ügy 

helyzetété 

figyelembe 

véve

www.nebih.gov.hu nincs nincs 2012. évi XVIII Tv.a  2008 évi XLVI tv az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

módosítása;  NÉBIH elnöki utasítás; BAMKH SZMSZ és a NTI ügyrendje

ügyfélszolgálaton
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1. számú táblázat ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

II. Tevékenységre vonatkozó adatok

4.125

növény-egészségügyi és növényvédelmi 

károsító diagnosztikai vizsgálatokat

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága Károsító Diagnosztikai 

Osztály

Baranya megye írásos megrendelő, növényi minta 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 2008 évi XLVI tv Papíralapon személyesen, 

postán ügyfélszolgálaton
H-Cs: 710-1540; P: 710-1310 egyedi 

vizsgálatok: 

Laboratóriumi 

vizsgálati 

módszertanok

ban 

meghatározott

ak szerint

AIR nincs nincs  2012. évi XVIII Tv.a  2008 évi XLVI tv az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

módosítása;  NÉBIH elnöki utasítás; BAMKH SZMSZ és a NTI ügyrendje

ügyfélszolgálaton

4.126

zárszolgálati intézkedések megalapozását 

szolgáló laboratóriumi vizsgálatokat

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága Károsító Diagnosztikai 

Osztály

Baranya megye mintavételi jegyzőkönyv, növényi minta 165/2004. (XI. 22.) FVM rendelet 2008 évi XLVI tv Papíralapon személyesen, 

postán ügyfélszolgálaton
H-Cs: 710-1540; P: 710-1310 egyedi 

vizsgálatok: 

Laboratóriumi 

vizsgálati 

módszertanok

ban 

meghatározott

ak szerint

AIR nincs nincs 2012. évi XVIII Tv.a  2008 évi XLVI tv az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

módosítása;  NÉBIH elnöki utasítás; BAMKH SZMSZ és a NTI ügyrendje

ügyfélszolgálaton

4.127
Nv szer bolt működési enegedély 

(szakhatósági)

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye Jogosultság igazolás (zöld könyv) nincs

engedély iránti 

kérelem a jegyzőnél

írásban, a területileg 

illetékes 

Önkormányzatnál

nem értelmezhető 15 nap nincs nincs nincs 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet, 2012. évi XVIII Tv. a 2008. évi XLVI Tv. módosítása NTI nv-i felügyelő

4.128
Nv szer bolt telep       enegedély 

(szakhatósági)

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye Jogosultság igazolás (zöld könyv) nincs

engedély iránti 

kérelem a jegyzőnél

írásban, a területileg 

illetékes 

Önkormányzatnál

nem értelmezhető 15 nap nincs nincs nincs 43/2010 (IV.23.) FVM rendelet NTI nv-i felügyelő

4.129
I-II növényvédőszer vásárlási 

jogosultsághoz  igazolvány kiadás

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye

jelentkezési lap, végzettséget igazoló 

bizonyítvány ,- oklevél másolat
3.000 Ft Ket.

Baranya Megyei 

Növényvédő Mérnöki és 

Növényorvosi Kamaránál 

írásban v. személyesen.

Kamara
nem 

értelmezhető
nincs nincs nincs 43/2010 (IV.23.) FVM rendelet Kamara, NTI

4.130 Légi növényvédelem engedélyezése
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye bejelentőlap, technológiai leírás 3.000 Ft

írásban,az NTI-hez,  a 

munka kezdete előtt 1 

hónap

H-P munkaidőben azonnal nincs nincs nincs
44/2005. (V.26.) FVM-GKM-KvVM rendelet módosítás után, 34/2012 (IV.6.) VM 

rendelet
NTI nv-i felügyelő

4.131 Nv szerrel okozott kár kivizsgálás
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye Írásos bejelentő nincs

ügyféllel közös 

helyszíni szemle

Írásban az NTI-hez, a kár 

észlelését követően 

haladéktalanul

H-P munkaidőben 30 nap nincs nincs nincs nincs helyszínen

4.132 Méh és halpusztulás kivizsgálása
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye Írásos bejelentő nincs

ügyféllel közös 

helyszíni szemle

Írásban az NTI-hez, a kár 

észlelését követően 

haladéktalanul

H-P munkaidőben 30 nap nincs nincs nincs Éltv.;- 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet NTI nv-i felügyelő

4.133 Nv szer eseti felhasználás iránti kérelem
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye kérelem nyomtatvány nincs Ket.

Nyomtatvány benyújtása 

az NTI-hez a védekezés 

megkezdése előtt

H-P munkaidőben azonnal www.nebih.gov.hu nincs nincs 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet NTI nv-i felügyelő

4.134
Parlagfű elleni véd. elmulasztása 

bejelentés

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság (külterület, Jegyző belterület)

Baranya megye,- 

Ök. Illetékességi 

területe

nincs nincs Ket.;- Éltv.
Írásos, v. telefonos. (NTI- 

hez v. Ök-hoz)
H-P munkaidőben 30 nap nincs nincs nincs Ket.;- Éltv.;- 221/2008 (VIII. 30.) Korm rend. NTI nv-i felügyelő

4.135 Részletfizetési kérelem
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye írásos kérelem 3.000 Ft Ket.;- Éltv.

Postai úton az NTI-hez, a 

fizetési határidő (15 nap) 

lejárta előtt.

H-P munkaidőben 8 nap nincs nincs nincs Ket.;- Éltv. NTI nv-i felügyelő

4.136
Növényegészségügyi export vizsgálat 

iránti kérelem

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye nincs nincs

7/2001 (I.17.) FVM 

rendelet

bejelentés az NTI-hez az 

export feladás előtti nap 

15:00 óráig

nem értelmezhető vizsgálat napja nincs nincs nincs 7/2001. (I.17.) FVM rendelet NTI nv-i felügyelő

4.137 Termelői regisztráció
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye Nyilvántartási űrlap 3.000 Ft Ket.

Postai úton az NTI-hez, a 

tevékenység megkezdése 

előtt

H-P munkaidőben 8 nap www.nebih.gov.hu nincs 7/2001. (I.17.) FVM rendelet NTI nv-i felügyelő

4.138 Szaporítóanyag szemle megrendelése
BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye Bejelentő nvEü vizsgálatokhoz nincs

7/2001 (I.17.) FVM 

rendelet

Postai úton az NTI-hez, 

minden év február 28.-ig
H-P munkaidőben

jogszabályban 

rögzített 

időpontban

www.nebih.gov.hu nincs 7/2001. (I.17.) FVM rendelet 10.sz melléklet NTI nv-i felügyelő

4.139
Növényegészségügyi vizsgálatok 

támogatási kérelme

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye kérelem űrlap nincs Ket.

Postai úton az NTI-hez, 

minden év február 28.-ig
H-P munkaidőben

nem 

értelmezhető

117/2010. (X.10.) FVM. 

rend. 1.sz. melléklete
nincs 7/2001. (I.17.) FVM rendelet,- 117/2010. (X.10.) FVM. rend. NTI nv-i felügyelő

4.140
Növényútlevél saját jogú kiadása iránti 

kérelem

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye írásos kérelem 3.000 Ft Ket.

Postai úton az NTI-hez, a 

forgalmazási időszakot 

megelőzően

H-P munkaidőben 8 nap nincs nincs nincs 7/2001. (I.17.) FVM rendelet NTI nv-i felügyelő

4.141
Zöldség- gyümölcs minőségi kifogás,- 

szermaradék gyanú bejelentése

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye vásárlás helyét igazoló dokumentum (számla) nincs Ket.

telefonon,- írásban az NTI-

hez, az észlelést követően 

azonnal

H-P munkaidőben azonnal nincs nincs nincs NTI z-gy felügyelő

4.142
Élelmiszer vállalkozók bejelentési 

kötelezettsége

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye bejelentési űrlap 4.000 Ft Ket.

Bejelentési űrlap postai 

úton történő megküldése,- 

folyamatos

H-P munkaidőben Ket. szerint www.nebih.gov.hu nincs nincs 68/2007 (VII.26.) FVM-EüM- SzMM együttes rend. 6.§ (3) NTI z-gy felügyelő

4.143
Friss Zöldség- gyümölcs export- import 

bejelentés

BAMKH Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatóság
Baranya megye vizsgálati igénybejelentő lap nincs

82/2004. (V.11.) 

FVM rendelet

bejelentés az NTI-hez az 

export feladás előtti nap 

12:00 óráig

H-P munkaidőben vizsgálat napja

82/2004. (V.11.) FVM 

rendelet 3.sz. 

melléklete

nincs nincs 82/2004. (V.11.) FVM rendelet NTI z-gy felügyelő
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