
166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 
a tájvédelmi szakhatósági hatáskörbe tartozó engedélyezési eljárásokról 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 7. §-ának (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány a következőket rendeli el: 

1. § A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és az esztétikai adottságok megóvása érdekében az 
illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség) tájvédelmi 
szakhatóságként működik közre 

a) a települések külterületén és 
b) a települések belterületén egyedi tájérték [Tvt. 6. § (3) bekezdés], természeti terület [Tvt. 15. § (2) bekezdés] és 

az országos jelentőségű védett természeti terület esetén 
az e rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek hatósági engedélyezési eljárásaiban. 
2. § Amennyiben az adott ügyben a felügyelőség egyéb hatósági (szakhatósági) jogkörben is eljár, a tájvédelmi 

előírásokat ezen jogkörben kiadott határozatában, illetve állásfoglalásában érvényesíti. 
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 

Melléklet a 166/1999. (XI. 19.) Korm. rendelethez 

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség az alábbi hatósági engedélyezési 
eljárásokban tájvédelmi szakhatóságként működik közre 

1. Telekalakítás, továbbá építmény, építményrész, épületegyüttes megépítésének, átalakításának, bővítésének, 
helyreállításának, lebontásának, használatbavételének és fennmaradásának építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárásában. 

2. Villamos energia termelésével, szállításával és szolgáltatásával kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásban, 
az alábbi esetekben: 

a) a nyomvonal kijelölésére irányuló vezetékjogi eljárás, 
b) erőmű (20 MW feletti) létesítése. 
3. Gázszolgáltatási, gázértékesítési hatósági engedélyezési eljárásban a gázszolgáltatási berendezések telepítése, 

megszüntetése esetében. 
4. A termőföld más célú hasznosítása hatósági engedélyezési eljárásban az alábbi esetekben: 
a) külterületi föld belterületbe vonása, 
b) külterületi föld végleges más célú hasznosítása. 
5. Erdészeti hatósági engedélyezési eljárásban, az alábbi esetekben: 
a) burkolt erdészeti feltáró út létesítése, bővítése, megszüntetése, 
b) erdőnek, illetve fásításnak minősülő földrészletek igénybevétele az alábbi esetekben: 
ba) mezőgazdasági művelésbe vonása, 
bb) termelésből kivonása. 
6. Bányafelügyeleti hatósági engedélyezési eljárásban, az alábbi esetekben: 
a) felszíni vagy a felszínre hatással lévő kutatás, 
b) felszíni vagy a felszínre hatással lévő bánya bányatelkének megállapítása, módosítása, 
c) felszíni vagy felszínre hatással lévő bánya tájrendezési tervének jóváhagyása, 
d) felszíni szénhidrogén-szállító és -elosztó vezetékek, illetve tartozékaik építése. 
7. Hírközlési hatósági engedélyezési eljárásban a sajátos távközlési építmények létesítése, átalakítása, bontása, 

megszüntetése eseteiben, amelyek magukban foglalják: 
a) a felszíni vezetékeket, a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő - felszíni burkoló, tartó, 

védő, jelző stb. - műtárgyakat, 
b) felszíni tartozékokat, tartószerkezeteket, oszlopokat, kábelszekrényeket, föld feletti jelzőket, védőműtárgyakat. 
8. Közlekedési hatósági engedélyezési eljárásban, az alábbi esetekben: 
a) autópálya, autóút, közút vagy magánút létesítése, megszüntetése, 
b) közforgalmú és saját használatú vasúti pálya és tartozékainak létesítése, megszüntetése, 
c) az állami és polgári légi közlekedési hatósági engedélyezési eljárásban repülőtér létesítése, átalakítása, 

megszüntetése. 
9. Régészeti feltárások, illetve a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 63. § (2) bekezdés 

a) pontjában meghatározott tevékenység engedélyezése esetén. 


