CompLex TEÁOR ’08
1. HATÓSÁGI ENGEDÉLLYEL VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK
- adószakértői tevékenység (69.20)
- atomerőmű létesítése (24.46)
- állatgyógyászati készítmény előállítása, forgalmazása (75.00)
- állatkert létesítése, működtetése (91.04)
- állatszállítás (75.00)
- ásatás - muzeális értékeknél (91.01, 91.03)
- ásványvíz feltárása, kutatása (11.07)
- átmeneti hulladéktároló üzemeltetése (38.32, 46.77, 38.11, 38.21, 38.32)
- baromfikeltető állomás létesítése (01.47, 10.12)
- bányató vízkészletének hasznosítása (08.99, 09.99, 43.13, 71.11, 71.12)
- belföldi közúti fuvarozás (49.31, 49.39)
- betegszállítás - mentőszolgálat (46.90)
- bizonyos áruk export-import kereskedelme (46, 47)
- biztosító létesítése (66.29)
- borászati termék előállítása, kiszerelése (01.21, 01.27, 11.02, 46.34, 47.25)
- bor nem palackozott kiszerelése (46.34, 47.25, 56.30)
- cirkuszi menazséria létesítése és működtetése (90.01)
- családvédelmi szolgálat (88.99)
- csomagolóanyag felhasználása (82.92)
- elektronikus hírközlési építmények létesítése, használatbavétele, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése
(61.10, 61.20, 61.30, 61.90, 60.10, 60.20)
- elszámolóházi tevékenység (66.11)
- erdészeti magánút (02.10)
- egészségügyi vállalkozás, egészségügyi szolgáltatás (86.21, 86.22, 87.3)
- emberen végzett orvostudományi kutatás (72.11, 72.20)
- élelmiszer adalékanyag előállítása, új élelmiszer gyártása (10.1)
- építmény (közlekedési, hírközlési és vízi) tervezése (36.00, 42.11, 42.12, 42.99, 61.10, 71.11, 71.12)
- értékpapír előállítása (18.12, 66.12)
- értékpapír letéti ügylet (66.12, 66.19)
- faiskola létesítése (01.61)
- felsőoktatási intézményben új szak létesítése (85.41, 85.42)
- földmérési jel megszüntetése (71.11, 71.12)
- földgáz határon keresztül történő szállítása (35.22, 35.23, 49.50)
- frekvencia használat (61.10, 61.20, 61.30, 61.90, 60.10, 60.20)
- gázértékesítés és gázszolgáltatás (35.22, 35.23)
- gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás (87.20, 87.30, 87.90, 88.99)
- gyógyfürdő tervezése, átalakítása (96.04)
- gyógyszer előállítása (21.10, 21.20)
- gyógyszerészi magántevékenység (86.21, 86.22)
- gyógyszer nagykereskedelem (46.46)
- gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények forgalombahozatala (46.46, 47.73)
- gyógyszeres takarmánykeverék előállítása (10.91)
- gyógyszertárak létesítése, üzemeltetése (47.73, 86.10)
- gyógyvíz feltárása, kutatása (11.07)
- haditechnikai termékek behozatala, kivitele (25.40)
- haditechnikai termékek gyártása és haditechnikai szolgáltatások nyújtása (25.40)
- hajózási tevékenység (50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 52.22)
- halászati terméket előállító létesítmény üzemeltetése (03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.20)

1

- halkeltető állomás üzemeltetése (50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 52.22)
- használt gumiabroncs behozatala (45.31, 45.32)
- hőtermelő létesítmény létesítése, bővítése, átalakítása, megszüntetése (35.30)
- hulladékanyag hasznosításra történő behozatala (46.77)
- hulladékégető, együttégető művek üzemeltetése (46.77, 38.11, 38.21, 38.32)
- hulladékkezelési közszolgáltatás (38.11, 38.21, 38.32)
- hulladékolaj begyűjtése, hasznosítása (46.77, 38.11, 38.21, 38.32)
- hulladékok lerakása (46.77, 38.11, 38.21, 38.32)
- hulladékgyűjtő, gyűjtősziget létesítése (46.77, 38.11, 38.21, 38.32)
- jármű egyedi előállítása, összeszerelése (29.10)
- járművezető-képzés (85.53)
- internetcímek, elektronikus levél címek, más azonosítók használata (61.90)
- iskolai bizonyítvány, nyomtatványok előállítása (18.12)
- ipari takarmány előállítása, forgalmazása (10.91, 46, 47.78)
- kabotázs - határon belüli nem magyar lobogójú tevékenység (50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 52.22)
- kábítószerek gyártásához használt vegyi anyagokkal végzett tevékenység (21.10, 21.20, 46.46, 52.10, 86.10,
75.00)
- kábítószer előállítására alkalmas növények termesztése, forgalmazása (01.11, 01.19)
- kiskereskedelmi üzlet működtetése (46, 47)
- kiállítás rendezése - országos, művészeti (91.01, 91.03)
- kikötő létesítése (42.11, 42.12, 42.99, 52.22)
- kazán, fűtött nyomástartó edény vegyi kezelése (25.21, 25.30)
- kontingentált vállalkozói export tevékenység (46, 47)
- könyvvizsgálói tevékenység természetes személy által (69.20)
- könyvvizsgálói tevékenység gazdasági társaság által (69.20)
- közcélú és kábeles elosztási szolgáltatás nyújtása (60.10, 61.10, 61.20, 61.30, 61.90, 60.10, 60.20)
- közforgalmú gyógyszertár létesítése (47.73, 86.10)
- közoktatási intézmény létesítése (85)
- közúti járművezető-képzés (85.53)
- komp- és révátkelőhely létesítése (50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 52.22)
- kulturális javak kivitele (91.01, 91.03)
- külföldi felsőoktatási intézmény képzése (85.41, 85.42)
- külföldi jelzésű járművel közúti szolgáltatás végzése (49.31, 49.39)
- külföldi kibocsátó értékpapírjainak belföldi forgalmazása (66.12)
- látványossági célú repülés (77.35, 93.29, 93.19)
- légiforgalmi berendezés létesítése, üzembe helyezése (52.23)
- légi jármű gyártása (30.30)
- légi jármű üzemben tartása (51.10, 51.20, 77.35)
- légi jármű karbantartó szakszolgálat, oktató szervezet (51.10, 51.20, 77.35)
- légiközlekedési tevékenység végzése (51, 77.35, 93.29, 93.19)
- légtér nem repülési célú igénybevétele (52.23)
- liberalizált bányászati tevékenységek (06.10, 06.20)
- lőfegyver gyártása, kereskedelme, lőtér üzemeltetése (80.10, 80.20, 80.30)
- magánnyomozói tevékenység (80.10, 80.20, 80.30)
- magánnyugdíjpénztári tevékenység (65.11, 65.20, 65.30)
- mák (ipari mák) termesztése (01.11, 01.19)
- mezőgazdasági repülés (01.61)
- mesterséges termékenyítő állomás működtetése (01.61, 01.62, 01.70)
- méhanyanevelő telep üzemeltetése (01.49)
- minősítő eszközök hitelesítése (10.11)
- mozgóárusítás engedélyezése (47.99)
- munkaerő-közvetítés külföldre (78.10, 78.20, 78.30)
- munkaügyi szakértői tevékenység (85.59, 70.22, 71.11, 71.12)
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- muzeális intézmény alapítása (91.01, 91.03)
- műsorelosztás, -szórás (60.10, 60.20, 60.10, 60.20)
- nemesfém feldolgozása, átalakítása, felelősségjel megszerzése (07.29)
- nemzetközi közúti árutovábbítás (49.41)
- nemzetközi utazásszervező, közvetítő tevékenység (79.12)
- növényfajta ideiglenes szaporítása (01.11, 01.19)
- növényvédő szer forgalmazása és használata (01.61, 20.20, 46.21, 47.78)
- nukleáris export, import (46.71, 46.77)
- nukleáris létesítmény telepítése, létesítése, üzembe helyezése, átalakítása, megszüntetése (24.46)
- nukleáris létesítmények tervezése (71.11, 71.12)
- nyersanyagkutatás (71.11, 71.12)
- nyugdíjpénztári (magán) tevékenység (65.11, 65.20, 65.30)
- örökbefogadást segítő tevékenység (88.99)
- orvosi magángyakorlat (86.21, 86.22)
- orvostechnikai eszközök, diagnosztikumok (46.46)
- orvosi röntgenberendezés beszerzése (32.50)
- PB-gázpalack cseretelep létesítése (35.22, 35.23)
- pénzintézeti tevékenység (64.11, 66, 66.19)
- pénznyerő automata és sorsjegyek behozatala (92.00)
- pénztári vagyonkezelés (64.11, 66, 66.19)
- pénzváltási tevékenység (64.11, 66, 66.19)
- pirotechnikai termékek vásárlása, behozatala stb. (71.11, 71.12)
- polgári légi jármű üzemben tartása (51.10, 51.20, 77.35)
- postai - egyetemes postai - szolgáltatás (53.10)
- radioaktív anyag előállítása (24.46)
- radioaktív hulladék szállítása (24.46, 46.71)
- radioaktív hulladék tárolása (38.32, 46.77, 38.11, 38.21, 38.32)
- raktározás - telepen (52.10)
- rádióállomás üzemben tartása (61.10, 61.20, 60.10, 60.20)
- rádióamatőr szolgálat (61.10)
- reklám elhelyezése műemléképületen (73.11, 73.12)
- repülőtér létesítése (42.11, 42.12, 42.99, 52.23)
- repülés - látványossági célból (93.29)
- robbantó anyag forgalmazása, robbantási tevékenység (20.51)
- sorsolásos játékok (92.00)
- sportrendezvény, sportszövetségi verseny szervezése (93.19)
- spermatároló (állati) üzemeltetése (01.4)
- statisztikai szakértői tevékenység (62.01, 63.12)
- szabályozott anyag gyártása, forgalomba hozatala stb. (20.12, 32.50)
- szállítóvezeték (szénhidrogén) létesítése (49.50)
- személyvédelmi tevékenység (80.10, 80.20, 80.30)
- személytaxi-szolgáltatás (49.32)
- személyszállítás autóbusszal (49.31, 49.39)
- szerencsejátékok szervezése (92.00)
- szőlő és gyümölcsös telepítése, kivágása (01.21, 01.27, 11.02)
- szociális intézmény működtetése (86.21, 86.22, 46.90, 87.3, 87.20, 87.30, 87.90)
- takarmány előállítása, tárolása és forgalomba hozatala (10.91, 46.21, 47.78)
- tápszer előállítása, forgalomba hozása (21.10, 21.20, 46.46, 47.73, 86.10)
- távhő termelése és szolgáltatása (35.30)
- térképek sokszorosítása (71.11, 71.12)
- temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatás (96.03)
- tenyésztett vad vágása (01.70)
- telepengedélyhez kötött tevékenységek (10.11)
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- települési hulladék gyűjtése és tárolása (46.77, 38.11, 38.21, 38.32)
- tervezése közlekedési, hírközlési és vízi építménynek (36.00, 42.11, 42.12, 42.99, 61.90, 71.11, 71.12)
- térképek kiadása (58.11, 71.11, 71.12)
- tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék gyártása (28.29, 84.25)
- tűzvédelmi szakértő (71.11, 71.12)
- új élelmiszer-előállító hely létesítése (10.11)
- új gyógyszertár létesítése (47.73, 86.10)
- utazásszervezők idegenforgalmi szolgáltató tevékenysége (79.11, 79.12, 79.90)
- útépítés (42.11, 42.12, 42.99)
- zöldségpalánta forgalmazó üzem működtetése (01.13, 10.32, 10.39)
- vagyonvédelmi tevékenység (80.10, 80.20, 80.30)
- vasúti járművezető-képzés (49.10, 49.20, 52.21, 85.53, 85.59)
- vasúti személyszállítás és árufuvarozás (49.10)
- vasúti pályahálózat működtetése (49.10)
- vasúti vontatási szolgáltatás (49.10, 49.20, 52.21)
- vágósertések, vágómarhák minősítése (10.11)
- vámszabad területen áruraktározás (52.10)
- vetőmag importálása (46)
- versenysport (93.19)
- vegyi alapanyag gyártása (20.13, 20.14, 25.40)
- veszélyes eb tartása (01.49)
- veszélyes hulladék kezelése (38.11, 38.21, 38.32, 39.00)
- védett állatfajok tartása, bemutatása, hasznosítása (01.62, 01.70, 91.04)
- védőoltóanyag használata (86.10)
- villamosenergia-szállítás (49.50)
- vízi munka elvégzése (36.00)
- vízi sportpályák létesítése (93.19)
- vízi személyfuvarozás (50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 52.22)
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2. TELEPENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGEK A 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
alapján
1.1. Bejelentés-köteles tevékenységek
1. alsóruházat gyártása (14.14)
2. ágybetét gyártása (31.03)
3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása (27.12)
4. bőr, szőrme kikészítése (15.11)
5. bőrruházat gyártása (14.11)
6. csap, szelep gyártása (28.14)
7. csapágy, erőátviteli elem gyártása (28.15)
8. csiszolótermék gyártása (23.91)
9. csomagolás (82.92)
10. egészségügyi kerámia gyártása (23.42)
11. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása (23.69)
12. egyéb bútor gyártása (31.09)
13. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása (27.32)
14. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása (16.19)
15. egyéb kerámiatermék gyártása (23.49)
16. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek
gyártása (14.39)
17. egyéb műanyag termék gyártása (22.29)
18. egyéb nem vas fém gyártása (24.45)
19. egyéb papír-, kartontermék gyártása (17.29)
20. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása (14.19)
21. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó tevékenységek
közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárműv(ek)et külön jogszabály
szerint telephelyen kell tárolni (49.39)
22. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés (13.99)
23. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása (28.13)
24. elektronikus orvosi berendezés gyártása (26.60)
25. emelő-, anyagmozgató gép gyártása (28.22)
26. evőeszköz gyártása (25.71)
27. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása (28.93)
28. építési betontermék gyártása (23.61)
29. építési gipsztermék gyártása (23.62)
30. épületasztalos-ipari termék gyártása (16.23)
31. falemezgyártás (16.21)
32. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) (14.13)
33. fűtőberendezés, kemence gyártása (28.21)
34. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása (28.24)
35. gépjárműjavítás, -karbantartás (45.20)
36. gumiabroncs újrafutózása, felújítása (22.11)
37. háztartási kerámia gyártása (23.41)
38. háztartási villamos készülék gyártása (27.51)
39. hangszergyártás (32.20)
40. illóolajgyártás (20.53)
41. irodabútor gyártása (31.01)
42. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) (28.23)
43. irodai papíráru gyártása (17.23)
44. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása (29.31)
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45. játékgyártás (32.40)
46. kerámiacsempe, -lap gyártása (23.31)
47. kerámia szigetelő gyártása (23.43)
48. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása (30.92)
49. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) (13.92)
50. konyhabútorgyártás (31.02)
51. kőmegmunkálás (23.70)
52. kötéláru gyártása (13.94)
53. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása (14.31)
54. kötött, hurkolt kelme gyártása (13.91)
55. lábbeligyártás (15.20)
56. lakat-, zárgyártás (25.72)
57. munkaruházat gyártása (14.12)
58. műszaki kerámia gyártása (23.44)
59. műszaki textiláru gyártása (13.96)
60. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) (13.95)
61. nem veszélyes hulladékok gyűjtése
62. nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (38.21)
63. nem villamos háztartási készülék gyártása (27.52)
64. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek (18.1)
65. orvosi eszköz gyártása (32.50)
66. papír csomagolóeszköz gyártása (17.21)
67. parkettagyártás (16.22)
68. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya,
nitrogénvegyület raktározása, tárolása) (52.10)
69. síküveg továbbfeldolgozás (23.12)
70. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása (32.30)
71. számítógép, perifériás egység gyártása 26.20)
72. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a
közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg
kijelölt várakozóhely (52.21)
73. szerszámgyártás (25.73)
74. szőrmecikk gyártása (14.20)
75. tároló fatermék gyártása (16.24)
76. testápolási cikk gyártása (20.42)
77. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása (28.94)
78. táskafélék, szíjazat gyártása (15.12)
79. textilszálak fonása (13.10)
80. textilszövés (13.20)
81. textil, szőrme mosása, tisztítása (96.01)
82. tűzálló termék gyártása (23.20)
83. villamos világítóeszköz gyártása (27.40)
2.2.Telepengedély-köteles tevékenységek
1. acélcsőgyártás (24.20)
2. acél tárolóeszköz gyártása (25.91)
3. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium- oxid) gyártása (24.42)
4. bányászati, építőipari gép gyártása (28.92)
5. dohánytermék gyártása (12.00)
6. egyéb gumitermék gyártása (22.19)
7. előre kevert beton gyártása (23.63)
8. égetett agyag építőanyag gyártása (23.32)
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9. festék, bevonóanyag gyártása (20.30)
10. fémalakítás, porkohászat (25.50)
11. fém épületelem gyártása (25.12)
12. fémfelület-kezelés (25.61)
13. fémmegmunkálás (25.62)
14. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek (24.5)
15. fémszerkezet gyártása (25.11)
16. fémtartály gyártása (25.29)
17. fűrészárugyártás (16.10)
18. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása (29.20)
19. gőzkazán gyártása (25.30)
20. gumiabroncs, gumitömlő gyártása (22.11)
21. habarcsgyártás (23.64)
22. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása (17.22)
23. hidegen hajlított acélidom gyártása (24.33)
24. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása (24.32)
25. hidegen húzott acélhuzal gyártása (24.34)
26. hidegen húzott acélrúd gyártása (24.31)
27. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása (28.12)
28. huzaltermék gyártása (25.93)
29. kohászati gép gyártása (28.91)
30. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása (25.92)
31. kötőelem, csavar gyártása (25.94)
32. központi fűtési kazán, radiátor gyártása (25.21)
33. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása (29.32)
34. kőolaj-feldolgozás (19.20)
35. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása (28.29)
36. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása (25.99)
37. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása (30.99)
38. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása (23.99)
39. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása (28.99)
40. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása (20.59)
41. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása (20.20)
42. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása (28.30)
43. mész-, gipszgyártás (23.52)
44. motorkerékpár gyártása (30.91)
45. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű- motor) (28.11)
46. műanyag csomagolóeszköz gyártása (22.22)
47. műanyag építőanyag gyártása (22.23)
48. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása (22.21)
49. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása (28.96)
50. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása (20.15)
51. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása (28.25)
52. nemesfémgyártás (24.41)
53. ólom, cink, ón gyártása (24.43)
54. papírgyártás (17.12)
55. papíripari gép gyártása (28.95)
56. ragasztószergyártás (20.52)
57. rézgyártás (24.44)
58. szálerősítésű cement gyártása (23.65)
59. száloptikai kábel gyártása (27.31)
60. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása (20.17)
61. szőnyeggyártás (13.93)
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62. tapétagyártás (17.24)
63. tisztítószer gyártása (20.41)
64. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása (24.10)
65. vegyi szál gyártása (20.60)
66. villamos motor, áramfejlesztő gyártása (27.11)
2.3. Tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez, illetve szakhatósági állásfoglalásához kötött tevékenységek
I. Szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek
1. egyéb gumitermék gyártása (22.19)
2. festék, bevonóanyag gyártása (20.30)
3. fűrészárugyártás (16.10)
4. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása (29.20)
5. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása (22.11)
6. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása (17.22)
7. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása (29.32)
8. kőolaj-feldolgozás (19.20)
9. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása (20.59)
10. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása (20.20)
11. motorkerékpár gyártása (30.91)
12. műanyag csomagolóeszköz gyártása (22.22)
13. műanyag építőanyag gyártása (22.23)
14. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása (22.21)
15. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása (20.15)
16. papírgyártás (17.12)
17. ragasztószergyártás (20.52)
18. szőnyeggyártás (13.93)
19. tapétagyártás (17.24)
20. tisztítószer gyártása (20.41)
21. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása (20.17)
22. vegyi szál gyártása (20.60)
II. Ellenőrzéshez kötött tevékenységek
1. egyéb bútor gyártása (31.09)
2. egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása (16.29)
3. egyéb papír-, kartontermék gyártása (17.29)
4. épületasztalos-ipari termék gyártása (16.23)
5. falemezgyártás (16.21)
6. gépjárműjavítás, karbantartás (45.20)
7. hangszergyártás (32.20)
8. illóolajgyártás (20.53)
9. irodabútor gyártása (31.01)
10. irodai papíráru gyártása (17.23)
11. játékgyártás (32.40)
12. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) (13.92)
13. konyhabútorgyártás (31.02)
14. kötött, hurkolt kelme gyártása (13.91)
15. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek (18.1)
16. papír csomagolóeszköz gyártása (17.21)
17. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása (32.30)
18. tároló fatermék gyártása (16.24)
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19. testápolási cikk gyártása (20.42)
20. textilszálak fonása (13.10)
21. textilszövés (13.20)
22. textil, szőrme mosása, tisztítása (96.01)
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3. KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT-KÖTELES TEVÉKENYSÉGEK a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet alapján
Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás
1. Baromfitelep több mint 85 ezer férőhellyel broilerek vagy 60 ezer férőhellyel tojók számára (01.47, 01.62)
2. Sertéstelep több mint 3 ezer férőhellyel 30 kg feletti hízók vagy 900 férőhellyel kocák számára (01.46,
01.62)
3. Vadaskert védett természeti területen és erdőterületen (91.04)
4. Erdőterület igénybevétele (02.10, 02.40)
nem termőföldként való további hasznosítás esetén 30 ha-tól,
termőföldként való további hasznosítás esetén 50 ha-tól
Halászat
5. Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelő üzemben országos jelentőségű védett természeti
területen (03.22)
Bányászat
6. Szénbányászat 100 ezer t/év szén bányászatától, külszíni bányászat esetén 25 ha területtől is; a külszíni
bányászat esetén védett természeti területen vagy annak védőövezetén méretmegkötés nélkül (05.10, 05.20)
7. Tőzegkitermelés 25 ha területtől; védett természeti területen méretmegkötés nélkül (08.92)
8. Kőolaj-kitermelés 500 t/nap-tól, földgázkitermelés 500 ezer m3/nap-tól (06.10, 06.20)

9. Uránércbányászat 100 ezer t/év uránérc bányászatától (07.21)
10. Fémtartalmú ércek bányászata: vasérc esetén 1 millió t/év, nemvas fémek esetén 100 ezer t/év
bányászatától; külszíni bányászat esetén 25 ha területtől (07.10, 07.29)
11. Egyéb külszíni bányászat 25 ha területtől; védett természeti területen méretmegkötés nélkül (08)
Feldolgozóipar
12. Papír- és kartongyártás 200 t/nap késztermékgyártástól (17.12, 17.21)
13. Papíripari rostos alapanyag előállítása fából és más hasonló szálas nyersanyagból (17.11)
14. Szén vagy bitumenpala elgázosítása vagy cseppfolyósítása 500 t/nap szén vagy bitumenpala
felhasználástól (19.10)
15. Kőolajfinomító, kivéve a kőolajból kizárólag kenőanyagokat előállító üzemeket (19.20)
16. Nukleáris üzemanyagot előállító vagy dúsító létesítmény (24.46)
17. Kiégett nukleáris üzemanyagot újrafeldolgozó létesítmény (24.46)
18. Kiégett nukleáris üzemanyag átmeneti vagy végleges tároló (24.46)
19. Radioaktív hulladékot feldolgozó telep (38.32)
20. Radioaktív hulladéktároló telep átmeneti vagy végleges tárolásra (38.32)
21. Komplex vegyiművek, azaz olyan létesítmények, amelyekben több gyártóegység funkcionálisan
összekapcsolva csatlakozik egymáshoz, és amelyekben kémiai átalakítási folyamatokkal ipari méretben
történik: (20.13, 20.14, 20.15)
szerves vegyi alapanyagok gyártása, vagy
szervetlen vegyi alapanyagok gyártása, vagy
foszfor-, nitrogén- és káliumalapú műtrágya gyártása, vagy
növény-egészségügyi hatóanyagok és biocidek gyártása, vagy
biológiai vagy kémiai eljárással gyógyszer hatóanyaggyártás, vagy
robbanóanyag-gyártás
22. Cementgyártás 500 t/nap termelési kapacitástól (23.51)
23. Azbesztcement termékek gyártása 20 ezer t/év késztermék-előállítástól (23.65)
24. Azbeszt súrlódóanyag előállítása 50 t/év késztermék-előállítástól (23.99)
25. Azbeszttartalmú termékek előállítása 200 t/év azbesztfelhasználástól (23.99)
26. Kohómű (vas, acél) (24.3)
27. Nemvas fémek előállítása ércből, koncentrátumokból vagy másodlagos nyersanyagokból kohászati, vegyi
vagy elektrolitikus eljárásokkal (24.4)
Villamosenergia-, gőz-, vízellátás
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28. Hőerőmű 20 MW villamos teljesítménytől, egyéb égető berendezés 300 MW kimenő hőteljesítménytől
(35.11, 35.12, 35.13, 35.14)
29. Vízerőmű országos jelentőségű védett természeti területen (35.11)
30. Szélerőmű telep 10 MW összteljesítménytől országos jelentőségű védett természeti területen (35.11)
31. Atomerőmű, atomreaktor, valamint atomerőmű, atomreaktor üzemidejének meghosszabbítása, továbbá
atomerőmű, atomreaktor felhagyása, azaz a nukleáris üzemanyag és a létesítmény egyéb radioaktív és
radioaktív anyaggal szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítása (35.11)
32. Villamos légvezeték 220 kV feszültségtől és 15 km hosszúságtól (35.11)
33. Atomfűtőmű, valamint atomfűtőmű felhagyása, ideértve minden nukleráris üzemanyag és a létesítmény
egyéb radioaktív és radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását (35.21, 35.22, 35.23)
34. Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból 5 millió m3/év
vízkivételtől (35.30, 36.00)

35. Felszíni vizet átvezető létesítmény 100 millió m3/év vízszállító kapacitástól (nem tartozik ide az ivóvíz
vezetékben történő átvezetése) (35.30, 36.00)
Szállítás, raktározás
36. Országos közforgalmú vasútvonal (49.10)
37. Gyorsforgalmi út (autópálya, autóút) (49.41)
38. Négy- vagy több forgalmi sávos út, legalább 10 km hosszan egybefüggő új pályától (ha nem tartozik a 37.
pontba) (49.41)
39. Meglévő út négy- vagy több forgalmi sávúra bővítése a meglévő vagy módosított nyomvonalon, legalább
10 km hosszan egybefüggő új pályától, illetve forgalmi sávtól (49.41)
40. Gáz-, kőolaj- vagy vegyianyag-szállító vezeték 800 mm átmérőtől és 40 km hossztól (49.50)
41. Vízi út 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára (50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 52.22)
42. Kikötő 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók számára, ideértve kikötőn kívüli hajórakodót a parttal
összekötött mólóval 1350 tonnánál nagyobb hordképességű hajók be- és kirakodására. A kompmóló és a
kikötésre szolgáló ponton nem tartozik ide. (50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 52.22)
43. Repülőtér 2100 m alaphosszúságú futópályától (51.10, 51.20)
44. Kőolaj, kőolajtermék tárolása 200 ezer t össztároló kapacitástól (52.10)
45. Földgáz tárolása 200 ezer m3 össztároló kapacitástól (52.10)

46. Vegyi termék tárolása 200 ezer t össztároló kapacitástól (52.10)
47. Állandó árvízvédelmi mű létesítése országos jelentőségű védett természeti területen (84.25)
Egyéb közösségi szolgáltatás
48. Szennyvíztisztító telep 50 ezer lakosegyenérték kapacitástól (37.00, 38.11, 38.21, 38.32, 39.00)
49. Nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel ártalmatlanító létesítmény 100 t/nap kapacitástól
(37.00, 38.11, 38.21, 38.32, 39.00)
50. Nem veszélyes hulladék lerakó létesítmény napi 200 t hulladék lerakásától, vagy 500 ezer t teljes befogadó
kapacitástól (37.00, 38.11, 38.21, 38.32, 39.00)
51. Veszélyes hulladék ártalmatlanító (lerakás, égetés, kémiai és biológiai kezelés) létesítmény (37.00, 38.11,
38.21, 38.32, 39.00)
Sport
52. Sípálya (a kapcsolódó létesítményekkel együtt) országos jelentőségű védett természeti területen (93.11)
53. 18 vagy többlyukú golfpálya (a kapcsolódó létesítményekkel együtt) országos jelentőségű védett
természeti területen (93.11)
Nómenklatúrába nem besorolt tevékenységek, illetve létesítmények
54. Kutató vagy oktató atomreaktor, valamint ezek felhagyása, ideértve minden nukleáris üzemanyag és a
létesítmény egyéb radioaktív és radioaktívan szennyezett alkotórészeinek végleges eltávolítását (38.22,
39.00)
55. Duzzasztómű vagy víztározó, 2 millió m3 duzzasztott, illetve tározott vízmennyiségtől (42.21)
56. Vízbesajtolás felszín alatti vízbe 3 millió m3/év víz bejuttatásától (36.00)
57. Halastó vagy tórendszer, ha több mint 30 ha-on fed országos jelentőségű védett természeti területet (36.00,
81.30)
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4. BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGEK
- ajándéksorsolás (92.00)
- bányakutatás (43.13)
- bor nem palackozott kiszerelése (46.34, 47.25, 56.30)
- elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatások (63.11, 62.01, 63.12, 62.09)
- erdőbirtokossági társulat (02.10, 02.40)
- élelmiszer-előállító tevékenység (10.11)
- fajtaelismerés (01.41, 01.42, 46.23)
- felszíni előkutatás (06.10, 06.20)
- felsőoktatási (magyar és külföldi) intézmény közös képzése (85.41, 85.42)
- filmforgalmazási tevékenység (59.13)
- földmérési munka (71.11, 71.12)
- futárpostai szolgáltatás (53.20)
- gépjármű-fenntartói tevékenység (45)
- halgazdaság üzemeltetése (50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 52.22)
- hanghordozók (filmszalag, videokazetta, hanglemez) gyártása, sokszorosítása és kiadása (59.20)
- időszaki lap előállítása (58.14)
- játékautomaták üzemeltetése (92.00)
- jövedéki termékek termelése (12.00)
- jövedéki termékek alkalmi és mozgó bolti értékesítése (47.25, 47.26)
- ideiglenes repülőtér üzemeltetése (52.23)
- könyvkiadói tevékenység üzletszerű végzése (58.11)
- közúti közlekedési szolgáltatás (49.31, 49.39)
- kozmetikai termékek gyártása (46.90)
- külföldiek kereskedelmi képviselete, információs iroda (84.21)
- magyar és külföldi felsőoktatási intézmény közös képzése (85.41, 85.42)
- menetrendszerű személyszállítás (49.31, 49.39)
- moziüzemeltetés, nyilvános videovetítés (59.14)
- műsoros előadás-rendezési tevékenység (60.10, 60.20)
- művészközvetítési tevékenység (74.90, 78.10, 78.90)
- növényfajtajelölt állami minősítése (01.11, 01.19)
- pénzügyi tevékenység egyéb jogi személy által (66.19)
- postai - nem egyetemes - szolgáltatás (53.10)
- statisztikai adatgyűjtés (62.01, 63.12)
- személytaxi-szolgáltatás (49.32)
- szeszes ital alkalmi árusítása (46, 47)
- tápszer nagykereskedelem (46.46)
- távközlési szolgáltatás nyújtása (61.10, 61.20, 61.30, 61.90, 60.10, 60.20)
- térképezési munka (71.11, 71.12)
- vendéglátó üzlet besorolása, átsorolása (55.90, 56.10, 56.30)
- veszélyes anyag osztályozása, bejelentése (38.11, 38.21, 38.32, 39.00)
- vetőmag-szaporítás (01.11, 01.19)
- vadászat határterületen (01.70)
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5. EGYÉB ELŐÍRÁSOKHOZ KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGEK
A) NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ KÖTÖTT TEVÉKENYSÉGEK
- baromfi tenyésztés (01.47)
- bányamérő (hites) tevékenység (09.90, 08.99, 09.99, 43.13)
- biztosításközvetítői tevékenység (66.29)
- cirkuszi menazséria létesítése, működtetése (90.01)
- családvédelmi szolgálat (88.99)
- csatlakozó vezeték tervezése (71.11, 71.12)
- csomagküldő tevékenység (47.91)
- denaturált szesz kiszerelése (11.01)
- egészségügyi szolgáltató tevékenysége (86.21, 86.22, 87.3)
- egyéni egészségügyi vállalkozó (86.21, 86.22, 46.90, 88.99)
- elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás (62.09)
- erdőbirtokossági társulat (02.10, 02.40)
- erdőgazdálkodói tevékenység (02.10, 02.40)
- élelmiszer-nagykereskedelem (46, 46.17, 46.34, 46.35)
- élelmiszer-kiskereskedelem (47.11, 47.22)
- ékszerek, nemesfémből készült tárgyak értékesítése (47.78)
- építéstervezés (71.11, 71.12)
- felnőttképzés (85.59)
- felsőoktatási intézmények, diákotthonok (85.41, 85.42)
- festékek, lakkok forgalomba hozása (47.52)
- falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység (55.10, 55.3)
- gázszerelési munkák (43.22)
- géntechnológiai tevékenység (10.91, 10.86)
- gyermekvédelmi szakértő (87.20, 87.30, 87.90, 88.99)
- gyógyszerészi magántevékenység (86.21, 86.22)
- gyógyszertárban beszerzett és kiadott szerek (46.46, 47.73, 86.10)
- helyi építési szabályzat tervezése (71.11, 71.12)
- haditechnikai termékek (25.40)
- halkeltető állomás létesítése, üzemeltetése (50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 52.22)
- hivatásos gondnok (87.20, 87.30, 87.90, 88.99)
- hulladék nyilvántartása (38.12, 38.32, 46.77, 38.11, 38.21, 38.32)
- hulladékanyag-nagykereskedelem (46.77)
- idegenvezetői tevékenység (79.11, 79.12, 79.90)
- ingatlanközvetítés (68.10, 68.20, 68.31)
- ingatlanrendező földmérői tevékenység (71.11, 71.12)
- igazságügyi szakértői tevékenység (69.10)
- játékautomata üzemeltetése (92.00)
- kereskedő nagykereskedelme (46, 47)
- kereskedő kiskereskedelme (46, 47)
- klinikai központ létrehozása (86.10, 86.21, 86.22, 46.90)
- könyvviteli szolgáltatást végzők (69.20)
- könyvvizsgálói tevékenység (69.20)
- közvetítő nagykereskedelem (46)
- közvetítői tevékenység (69.10, 74.90)
- külföldiek kereskedelmi képviselete (46, 84.21)
- külkereskedelmi jogtanácsosi tevékenység (69.10)
- légi jármű lajstromba vétele (51.10, 51.20, 77.35, 52.23)
- légiközlekedési szakértő (51, 71.11, 71.12)
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- lobbitevékenység végzése (70.22, 94.99)
- lovas szolgáltató tevékenység (93.19)
- mezőgazdasági termék nagykereskedelem (46.11)
- magán-munkaközvetítés (78.10, 78.20, 78.30)
- magánnyomozói tevékenység (80.10, 80.20, 80.30)
- magánnyugdíjpénztári tevékenység (65.11, 65.20, 65.30)
- magánnyugdíjpénztárakat minősítő tevékenység (65.11, 65.20, 65.30)
- mesterséges termékenyítési tevékenység (01.62)
- motorkerékpár értékesítése (45.40)
- munkaerő-kölcsönzés (78.10, 78.20, 78.30)
- munkaügyi szakértői tevékenység (70.22, 71.11, 71.12, 85.59)
- munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezője (66.12., 66.19)
- műsorelosztó rendszer által történő műsorszolgáltatás (60.10, 60.20, 60.10, 60.20)
- művészeti alkotások elbírálása (93.03)
- nemesfém kivitele (32.12, 32.13, 47.78)
- növényvédelmi tevékenység (01.11, 01.19, 01.61, 20.20)
- növényvédő szer forgalmazása (01.11, 01.19, 20.20, 46.21, 47.11, 47.78)
- nukleáris anyagokkal kapcsolatos tevékenység, telephely (24.46, 46.71)
- orvostechnikai eszköz forgalomba hozatala (46.46)
- ökológiai termelés (01.11, 01.19)
- pénznyerő automatát üzemeltető (92.00)
- postai szolgáltatást végzők (53.10)
- radioaktív anyag termelés, előállítása, forgalmazása, tárolása (24.46)
- szakfordítói tevékenység (74.30)
- szakmai ellenőrzés oktatási intézményben (85)
- szálláshely-szolgáltatás, nem üzleti célú, szabadidős, szállásadói tevékenység (55.30, 55.90)
- személyvédelmi tevékenység (80.10, 80.20, 80.30)
- szerzői és szomszédos jogok közös jogkezelése (74.90, 84.13, 90.02)
- szőlő, gyümölcsös ültetvény telepítése (01.21, 01.27, 11.02)
- takarmány előállítása (10.91)
- távközlési szolgáltatás nyújtása (61.10, 61.20, 61.30, 61.90)
- tervezési (területrendezési, telekalakítási) tevékenység (71.11, 71.12)
- tolmácsolási tevékenység (74.30)
- tojótyúkot tartó telep (01.47)
- új és használt személygépkocsik kereskedelmi forgalmazása (45.11, 45.19)
- úszólétesítmény (50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 52.22)
- utazásszervező és -közvetítő tevékenység (79.11, 79.12, 79.90)
- vadászatra jogosultság (01.70)
- vadhúsvizsgálat (01.70, 10.11, 10.12, 10.13, 46.32, 47.22)
- vagyonvédelmi tevékenység (80.10, 80.20, 80.30)
- vágósertések, vágómarhák minősítése (10.11)
- vásár rendezése, piac fenntartása (47.81, 47.89, 47.99)
- vasúti járművezetők képzése (49.10, 49.20, 52.21, 85.53, 85.59)
- vegyes cikk nagykereskedelem (46.19)
- vegyi anyagok gyártása, felhasználása, feldolgozása, tárolása (20.13, 20.14)
- vizsgáztatás oktatási intézményben (85)
- vízi sporteszközök nyilvántartása (93.19)
- zálogjogi nyilvántartás (64.92, 66.19, 69.10)
B) ÖNKORMÁNYZAT HATÓSÁGI ENGEDÉLYÉVEL VÉGEZHETŐ TEVÉKENYSÉGEK
- építéstervezői névjegyzékbe való felvétel, törlés stb. a jegyző hatásköre (71.11, 71.12)
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- a gázszolgáltatásba be nem kapcsolt települések, területek gázszolgáltatójának kijelöléséről a helyi
képviselő-testület véleményezése után dönt a Hivatal (35.22, 35.23)
- helyi közforgalmú vasúti pálya szerződéses üzemeltetéséről a képviselő-testület dönt, a jegyző jár el (49.10)
- járdák építését a települési önkormányzat jegyzője engedélyezi (42.11, 42.12, 42.99)
- játékterem engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a települési önkormányzat jegyzőjének határozatát a
hozzájárulásról (92.00)
- kereskedő köteles üzletének megnyitásához az üzlet fekvése szerint illetékes jegyzőtől működési engedélyt
kérni (46, 47)
- közoktatási intézmény - ha nem az önkormányzat alapítja - működésének megkezdését a jegyző engedélyezi
(85.20, 85.31, 85.32)
- kommunális szennyvízberendezés építését a jegyző engedélyezi (37.00)
- kút létesítését a jegyző engedélyezi (43.99)
- mozgóárusítást az árusítás helye szerinti jegyző engedélyezhet (47.99)
- pedagógiai szakszolgálat - ha nem az önkormányzat tartja fenn - szakértői és rehabilitációs tevékenységet
csak közoktatási megállapodás alapján végezhet (85)
- raktározási tevékenység (rendeletben meghatározott esetekben) telepengedélyhez kötött, amit a jegyző ad
meg (52.10)
- reklám- és hirdetési tevékenység céljára közterület igénybevételéhez szükséges engedélyt a jegyző adja ki
(73.11, 73.12)
- szakfordítói igazolvány kiadását a jegyző végzi (74.30)
- szerencsejáték szervezése (92.00)
- szeszes ital nem gazdálkodó szerv általi alkalmi árusításának engedélyezését a jegyző látja el (46, 47)
- szociális intézmény (állandó, nem állandó) működése (87.20, 87.30, 87.90, 88.10, 88.99)
- szőlő telepítése, kivágása az ültetvény fekvése szerint illetékes jegyző, hegyközségi településen a hegybíró
engedélye alapján végezhető (01.21, 01.27, 11.02)
- településtisztítási szolgáltatáson belül lerakóhely kijelölése a képviselő-testület hatásköre (38.11, 38.21,
38.32, 39.00)
- temetkezési szolgáltatás engedélyezett telephelyen végezhető, melyet a jegyző engedélyez (96.03)
- vásár rendezőjét, piac fenntartóját az illetéke település jegyzője veszi nyilvántartásba (47.81, 47.89, 47.99)
- veszélyes eb tartását a jegyző engedélyezi (01.49)
- víziállás létesítését a jegyző engedélyezi (36.00)
C) EGYÉB (HOZZÁJÁRULÁSHOZ, BEJELENTÉSHEZ, NYILVÁNTARTÁSHOZ KÖTÖTT)
TEVÉKENYSÉGEK
- állat-egészségügyi gyógyszertár és állatorvos részére kézi gyógyszertár létesítésének engedélyezéséhez a
földművelésügyi miniszter egyetértése is kell (47.73, 86.10)
- állatgyógyászati készítmények engedélyezéséhez az ÁOGYTI szakvéleménye szükséges; a
nagykereskedelmi tevékenység engedélyezéséhez a földművelésügyi miniszter véleménye kell (75.00)
- állattenyésztő szervezetkénti elismerését az OMMI javaslata alapján a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium bírálja el, a kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani (01.62)
- egészségügyi vállalkozókat működési nyilvántartásba kell venni (86.21, 86.22, 46.90, 88.99)
- egészségügyi intézményben keletkező hulladékról nyilvántartó lapot kell vezetni (86.10, 38.11, 38.21, 38.32)
- értékpapír-kezelési szabályzatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével (PSZÁF) jóvá kell hagyatni
(64.11, 66, 66.12)
- felsőoktatási intézményben kar létesítéséhez, megszüntetéséhez a Kormány hozzájárulása kell (85.41, 85.42)
- fiókgyógyszertár - kettőnél több létesítéséhez a Kamara egyetértése szükséges (47.54, 86.10)
- fogyasztói vezetékhálózat létesítéséhez - ha az más vezetékhálózatot keresztez - az üzemeltető hozzájárulása
kell (35.30)
- gépjármű-fenntartói tevékenység bejelentéséhez csatolni kell az illetékes Területi Műszaki-Biztonsági
Felügyelet által adott szakvéleményt (45)
- gyógyfürdő tervezéséhez, átalakításához az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság előzetes
egyetértése kell (96.04)
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- gyógyszer előállításának és forgalomba hozatalának engedélyezéséhez a egészségügyi miniszter előzetes
hozzájárulása kell (21.10, 21.20)
- gyógyszeres takarmánnyal kapcsolatos hatósági feladatokat a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium, illetve a takarmányozási hatóság és a takarmányfelügyelet látja el. (10.91, 47.78)
- gyógyszertár (közforgalmú) létesítéséhez és működtetéséhez kiadott engedélyhez a Kamara véleménye
szükséges; új gyógyszertár iránti engedélyhez csatolni kell a Magyar Gyógyszerész Kamara véleményét (47.78,
86.10)
- halkeltető állomás létesítéséhez, üzemeltetéséhez kiadott engedélyeket az OMMI nyilvántartja, halgazdaság
üzemeltetését a működés helye szerinti állomásnak be kell jelenteni (50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 52.22)
- hulladék anyag hasznosításra történő behozatalának engedélyezéséhez az ÁNTSZ helyi intézetének előzetes
hozzájárulása kell (46.77)
- idegenvezetői tevékenységet Magyarországon kiállított idegenvezetői igazolvánnyal rendelkező és az
idegenvezetők nyilvántartásába bejegyzett természetes személy végezhet (79.11, 79.12, 79.90)
- klinikai központot az egyetem közhasznú társaságként (OM miniszter előzetes hozzájárulásával) hozhat létre,
mely a cégbírósági bejegyzéssel jön létre (86.10, 86.21, 86.22, 46.90)
- kozmetikai termékek gyártása, forgalomba hozatala (20.42, 46.45, 47.75)
- közforgalmú gyógyszertár körzeten kívülre helyezésének engedélyezéséhez a Kamara egyetértése szükséges
(47.73, 86.10) és az OTH engedélyezi
- ha a közoktatási intézményt helyi önkormányzat alapítja, akkor engedélyt a jegyző, szakértői véleményt az
országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő ad: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 79. § (1), (3)
bek. (85.10, 85.20)
- közvetítői - permegelőző, konfliktuskezelő - tevékenységet végzőkről az IM névjegyzéket vezet (69.10,
74.90)
- külföldiek kereskedelmi képviseletet, információs szervizirodát a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
hozzájárulásával nyithat (46, 84.21)
- meteorológiai adatok üzletszerű felhasználásához a Szolgálat hozzájárulása kell (71.11, 71.12)
- mezőgazdasági termék nagykereskedelmi tevékenység engedélyezéséhez a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium egyetértése szükséges (46.11)
- muzeális intézmény alapításához a miniszter engedélye kell (91.01, 91.03)
- muzeális intézmény őrzésében, kezelésében és birtokában lévő kulturális javakról vezetett nyilvántartásából
való törléshez a miniszter engedélye kell (91.01, 91.03)
- nemesfémek feldolgozása, átdolgozása stb. esetén nyilvántartásba vétel és a felelősségjel megszerzése
szükséges (07.29)
- nyilvános könyvtárakról a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma jegyzéket vezet (91.01)
- növényvédő szerek kis- és nagykereskedelmi tevékenységéhez a Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat ill. megyei szolgálat állásfoglalása is szükséges (01.61, 20.20, 46.21, 47.78)
- orvostechnikai eszközök forgalmazása bejelentéshez, nyilvántartáshoz kötött (46.46)
- orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek alapnyilvántartása, működési nyilvántartása (86.21, 86.22)
- palack forgalomba hozatala előtt a gyártói azonosító jelet a gazdasági és közlekedési miniszter által kijelölt
szervezetnek jóvá kell hagynia (46.34, 47.25)
- pénznyerő automata iránti engedélyhez a jegyző nyilatkozata kell (92.00)
- radioaktív hulladék szállítása (24.46, 46.71)
- sportági szövetségek, szakszövetségek, mint a Nemzeti Sportszövetség tagjait a minisztérium tart nyilván
(93.19)
- szerencsejáték szervezésére kiírt koncessziós pályázathoz a települési önkormányzat egyetértése szükséges
(92.00)
- szociális tevékenység végzésére jogosult szakértők névjegyzéke (85.59, 86, 87)
- szőlő, szőlőmust csak borkísérő okmánnyal szállítható (01.21, 01.27, 11.02, 11.02, 46.34, 47.25)
- tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvjegyzék (85)
- tartási helyek létesítése (01.4)
- tenyészállatot és szaporítóanyagot az ország területére behozni a földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter által alapított tenyésztési hatóság engedélyével lehet (01.11, 01.19, 01.61, 01.62, 01.70, 46)
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- termelői csoport működtetéséhez az elismerési kérelmet a megyei földművelésügyi hivatalhoz kell
benyújtani (01.61, 01.62, 02.40, 03.11)
- terveket a véglegesítés előtt a tervtanácshoz véleményezésre be kell nyújtani (71.11, 71.12)
- tőzsde alapítását a PSZÁF engedélyezi (66.11)
- utazásszervező, illetőleg -közvetítő tevékenységet csak az a belföldi székhelyű utazási vállalkozó folytathat,
akit GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala által vezetett közhitelű hatósági nyilvántartásba bejegyeztek
(79.11, 79.12, 79.90)
- ügyvédi tevékenység, alkalmazott ügyvédi tevékenység és külföldi jogi tanácsadó tevékenység végzéséhez a
névjegyzékbe történő felvétel szükséges (69.10,)
- vagyonvédelmi tevékenység megkezdéséről értesíteni kell az illetékes rendőrkapitányságot (80.10, 80.20,
80.30)
- vásár, piac, vásárcsarnok létesítéséhez és nyilvántartásához az illetékes ÁNTSZ és állat-egészségügyi
hatóság hozzájárulása szükséges (47.81, 47.89, 47.99)
- vendéglátó üzlet be- és átsorolását írásban be kell jelenteni a GKM Engedélyezési és Közigazgatási
Hivatalának (55.90, 56.10, 56.30)
- veszélyes hulladékkal összefüggő tevékenységet végezni a környezetvédelmi és közegészségügyi hatóság
hozzájárulásával lehet (38.11, 38.21, 38.32)
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