
Hatósági ügy 

fajtája/eljárás típusa

Hatáskörrel 

rendelkező szerv

Hatáskör 

átruházása esetén a 

ténylegesen eljáró 

szerv 

Az eljáró szerv 

illetékességi területe

az ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok

eljárási illetékek 

(igazgatási 

szolgáltatási 

díjak)

alapvető 

eljárási 

szabályok

az eljárást 

megindító irat 

benyújtásának 

módja (helye, 

ideje)

ügyfélfogadás 

ideje

az ügyintézés 

határideje 

(elintézési, 

fellebbezési 

határidő)

Útmutatók, 

formanyomt

atványok 

(linkkel)

az igénybe 

vehető 

elektronikus 

programok 

elérése, 

időpontfoglalás

az 

ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok 

jegyzéke

tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről

eljár - a 259/2011. (XII. 

7.) Korm. r. (3) 

bekezdés i) pontjában 

meghatározott kivétellel - 

a Ttv. 12. § (1) 

bekezdés a)-d) 

pontjában 

meghatározott 

tevékenységekkel 

kapcsolatos 

közigazgatási hatósági 

eljárásokban

Veszprém MKI 

Hatósági Osztály
Veszprém Megye

http://veszprem.

katasztrofavedel

em.hu/kozerdek

u-adatok-

adatbazisa

3000 ft Ákr. szerint

postai úton

8200 

Veszprém, 

Dózsa György 

u. 31.) vagy

személyesen.

Előre 

egyeztetett 

időpontban

Ügyintézési 

határidő: 21 

nap.

Jogorvoslati 

határidő: 21 

nap.

1996. évi 

XXXI. törvény

45/2011. (XII. 

7.) BM 

rendelet

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

Ákr. szerint

a polgári repülőterek, a 

metró és földalatti vasúti 

létesítmények, valamint 

az Országház, 

Országgyűlési Irodaház, 

Miniszterelnökség 

létesítményei 

tekintetében a 

259/2011. (XII.7.) Korm. 

r. (1) bekezdés a)-g) és 

k) pontjában 

meghatározott 

esetekben eljár

Veszprém MKI 

Hatósági Osztály
Veszprém Megye 3000 ft Ákr. szerint

postai úton

8200 

Veszprém, 

Dózsa György 

u. 31.) vagy

személyesen.

Előre 

egyeztetett 

időpontban

Ügyintézési 

határidő: 21 

nap.

Jogorvoslati 

határidő: 21 

nap.

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

28/2011. (IX. 

6.) BM 

rendelet

Ákr. szerint

A kormányrendeletben 

meghatározott 

nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt 

jelentőségű 

beruházások 

megvalósítása során a 

beépített tűzjelző, 

tűzoltó berendezések 

létesítési és 

használatbavételi 

ügyeiben eljár.

Veszprém MKI 

Hatósági Osztály
Veszprém Megye

http://www.katas

ztrofavedelem.h

u/index2.php?pa

geid=tuzmegelo

zes_hatosagi_m

uszaki_kovetelm

eny

3000 ft Ákr. szerint

postai úton

8200 

Veszprém, 

Dózsa György 

u. 31.) vagy

személyesen.

Előre 

egyeztetett 

időpontban

Ügyintézési 

határidő: 21 

nap.

Jogorvoslati 

határidő: 21 

nap.

http://www.k

atasztrofave

delem.hu/in

dex2.php?p

ageid=tuzm

egelozes_h

atosagi_mu

szaki_kovet

elmeny

-

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

vonatkozó 

műszaki 

követelmény

Ákr. szerint

http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/kozerdeku-adatok-adatbazisa
http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/kozerdeku-adatok-adatbazisa
http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/kozerdeku-adatok-adatbazisa
http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/kozerdeku-adatok-adatbazisa
http://veszprem.katasztrofavedelem.hu/kozerdeku-adatok-adatbazisa


A kormányrendeletben 

meghatározott 

nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt 

jelentőségű 

beruházások 

megvalósítása során a 

jogszabályban rögzített 

tűzvédelmi hatósági 

egyeztetésekkel 

kapcsolatos eljárásokat 

lefolytatja.

Veszprém MKI 

Hatósági Osztály
Veszprém Megye Ákr. szerint

postai úton

8200 

Veszprém, 

Dózsa György 

u. 31.) vagy

személyesen.

Előre 

egyeztetett 

időpontban

Ügyintézési 

határidő: 21 

nap.

Jogorvoslati 

határidő: 21 

nap.

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

2009. évi VII. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

Ákr. szerint

a 259/2011. (XII.-7.) 

Korm. r. 3. § (2) 

bekezdés c) pontjában 

meghatározott 

esetekben az 

építmények beépített 

tűzjelző, tűzoltó 

berendezések létesítési 

és használatbavételi 

ügyeiben eljár, valamint 

a tűzoltóságok 

beavatkozásával 

kapcsolatos 

követelmények alól 

eltérést engedélyezhet,

Veszprém MKI 

Hatósági Osztály
Veszprém Megye 3000 ft

az Ákr. és a 

47/2011. (XII. 

15.) BM 

rendelet 

szerint

postai úton

8200 

Veszprém, 

Dózsa György 

u. 31.) vagy

személyesen.

Előre 

egyeztetett 

időpontban

Ügyintézési 

határidő: 21 

nap.

Jogorvoslati 

határidő: 21 

nap.

http://www.k

atasztrofave

delem.hu/in

dex2.php?p

ageid=tuzm

egelozes_s

zakertok

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

47/2011. (XII. 

15.) BM 

rendelet

Ákr. szerint

azon beépített tűzoltó 

berendezések létesítési 

és használatbavételi 

ügyeiben eljár, amelyek 

tervezése és 

kivitelezése 

jogszabályban, nemzeti 

szabványban teljes 

körűen nem 

szabályozott

Veszprém MKI 

Hatósági Osztály
Veszprém Megye - Ákr. szerint

postai úton

8200 

Veszprém, 

Dózsa György 

u. 31.) vagy

személyesen.

Előre 

egyeztetett 

időpontban

Ügyintézési 

határidő: 21 

nap.

Jogorvoslati 

határidő: 21 

nap.

-

28/2011. (IX. 

6.) BM 

rendelet

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

Ákr. szerint

eljár - az 1. § (1) 

bekezdés j) pontjában 

meghatározott kivétellel - 

a Ksktv. 12. §-ában 

meghatározott hatósági 

felügyeleti eljárásokban

Veszprém MKI 

Hatósági Osztály
Veszprém Megye Ákr. szerint

postai úton

8200 

Veszprém, 

Dózsa György 

u. 31.) vagy

személyesen.

Előre 

egyeztetett 

időpontban

Ügyintézési 

határidő: 21 

nap.

Jogorvoslati 

határidő: 21 

nap.

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet 

347/2012. 

(XII. 11.) 

Korm. r.

Ákr. szerint



 tűzvédelmi 

szakvizsgára kötelezett 

foglalkozási ágakról, 

munkakörökről, a 

tűzvédelmi 

szakvizsgával 

összefüggő 

oktatásszervezésről és 

a tűzvédelmi szakvizsga 

részletes szabályairól 

szóló miniszteri 

rendeletben 

meghatározott esetben 

megtiltja a tűzvédelmi 

szakvizsga megtartását, 

továbbá dönt a 

tűzvédelmi szakvizsga-

bizonyítványok 

érvénytelenítéséről

Veszprém MKI 

Hatósági Osztály
Veszprém Megye Ákr. szerint

postai úton

8200 

Veszprém, 

Dózsa György 

u. 31.) vagy

személyesen.

Előre 

egyeztetett 

időpontban

Ügyintézési 

határidő: 21 

nap.

Jogorvoslati 

határidő: 21 

nap.

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

45/2011. (XII. 

7.) BM 

rendelet

Ákr. szerint

a létesítmény, az 

építmény, a helyiség 

vagy szabadtér 

területén a tűzvédelmi 

létesítési és használati 

szabályok betartását 

ellenőrzi.

Veszprém MKI 

Hatósági Osztály
Veszprém Megye Ákr. szerint

postai úton

8200 

Veszprém, 

Dózsa György 

u. 31.) vagy

személyesen.

Előre 

egyeztetett 

időpontban

Ügyintézési 

határidő: 21 

nap.

Jogorvoslati 

határidő: 21 

nap.

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

Ákr. szerint

A 259/2011. (XII. 7.) 

Korm. rendelet, illetve 

egyéb kormányrendelet 

szerint I. fokú 

tűzvédelmi 

szakhatóságként jár el.

Veszprém MKI 

Hatósági Osztály
Veszprém Megye

13.000 ft 

(16/2012. IV. 

3.) BM r. 

szerinti 

esetkben)

Ákr. szerint

Az eljáró 

hatóság 

hivatalbóli 

megkeresésév

el, illetve 

előzetes 

szakhatósági 

kérelem 

esetén postai 

úton (8200 

Veszprém, 

Dózsa György 

u. 31.) vagy 

személyesen .

Előre 

egyeztetett 

időpontban

Ügyintézési 

határidő: 21 

nap.

Jogorvoslati 

határidő: 21 

nap.

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

Ákr. szerint



Az épületek, 

építmények tűzvédelmi 

használati előírásai, 

valamint a tűzoltóságok 

beavatkozásával 

kapcsolatos 

követelmények alól 

eltérést engedélyezhet a 

(2) 

bekezdés f)  pontjában 

meghatározottak 

kivételével,

Illetékes 

katasztrófavédelmi 

kirendeltség 

hatósági osztálya

 A katasztrófavédelmi 

kirendeltségek 

illetékességi 

területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint

- 3000 ft Ákr. szerint

postai úton

vagy

személyesen

Előre 

egyeztetett 

időpontban

21 nap (15 

nap)
- -

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

28/2011. (IX. 

6.) BM 

rendelet

-

A beépített tűzjelző, 

tűzoltó berendezések 

létesítési és 

használatbavételi 

ügyeiben eljár

Illetékes 

katasztrófavédelmi 

kirendeltség 

hatósági osztálya

 A katasztrófavédelmi 

kirendeltségek 

illetékességi 

területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint

- 3000 ft Ákr. szerint

postai úton

vagy

személyesen

Előre 

egyeztetett 

időpontban

21 nap (15 

nap)
- -

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

28/2011. (IX. 

6.) BM 

rendelet

-

a létesítmény, az 

építmény, a helyiség 

vagy a szabadtér 

területén a tűzvédelmi 

létesítési és használati 

szabályok betartását, 

továbbá a tűz elleni 

védekezésről, a műszaki 

mentésről és a 

tűzoltóságról szóló 

1996. évi XXXI. törvény 

(a továbbiakban: Ttv.) 

12. § (1) bekezdésének 

hatálya alá nem tartozó 

tűzvédelmi szolgáltatási 

tevékenységet ellenőrzi

Illetékes 

katasztrófavédelmi 

kirendeltség 

hatósági osztálya

 A katasztrófavédelmi 

kirendeltségek 

illetékességi 

területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint

Az eljárások 

alapvetően 

hivatalból 

indulnak.

- Ákr. szerint

Az eljárások 

alapvetően 

hivatalból 

indulnak.

Előre 

egyeztetett 

időpontban

21 nap (15 

nap)
- -

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

28/2011. (IX. 

6.) BM 

rendelet

-

Az 1996. XXXI. törvény 

20. § (1) bekezdésében 

meghatározott 

bejelentési 

kötelezettség ügyében 

eljár

Illetékes 

katasztrófavédelmi 

kirendeltség 

hatósági osztálya

 A katasztrófavédelmi 

kirendeltségek 

illetékességi 

területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint

- Ákr. szerint

postai úton

vagy

személyesen

Előre 

egyeztetett 

időpontban

21 nap (15 

nap)
- -

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

28/2011. (IX. 

6.) BM 

-



A jogszabályok keretei 

között megállapítja a 

tűzvédelmi 

kötelezettségeket

Illetékes 

katasztrófavédelmi 

kirendeltség 

hatósági osztálya

 A katasztrófavédelmi 

kirendeltségek 

illetékességi 

területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint

Az eljárások 

alapvetően 

hivatalból 

indulnak.

- Ákr. szerint -

Előre 

egyeztetett 

időpontban

21 nap (15 

nap)
- -

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

28/2011. (IX. 

6.) BM 

rendelet

-

Az üzemeltetést, a 

tevékenységet a 

tűzvédelmi 

követelmények 

érvényesítéséig, de 

legalább a 

szabálytalanság 

megállapításától 

számított 24 órára 

megtiltja.

Illetékes 

katasztrófavédelmi 

kirendeltség 

hatósági osztálya

 A katasztrófavédelmi 

kirendeltségek 

illetékességi 

területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint

Az eljárások 

alapvetően 

hivatalból 

indulnak.

- Ákr. szerint

Az eljárások 

alapvetően 

hivatalból 

indulnak.

Előre 

egyeztetett 

időpontban

21 nap (15 

nap)
- -

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

28/2011. (IX. 

6.) BM 

rendelet

-

A jogszabályban előírt 

hatósági egyeztetéseket 

lefolytatja.

Illetékes 

katasztrófavédelmi 

kirendeltség 

hatósági osztálya

 A katasztrófavédelmi 

kirendeltségek 

illetékességi 

területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint

Az eljárások 

alapvetően 

hivatalból 

indulnak.

- Ákr. szerint

Ügyfél 

megkeresésér

e indul

Előre 

egyeztetett 

időpontban

21 nap (15 

nap)
- -

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

28/2011. (IX. 

6.) BM 

rendelet

-

Lefolytatja a tűzoltó 

készülékek 

karbantartása 

tevékenység tűzvédelmi 

jogszabályban foglaltak 

szerinti végzésének 

helyszíni ellenőrzését.

Illetékes 

katasztrófavédelmi 

kirendeltség 

hatósági osztálya

 A katasztrófavédelmi 

kirendeltségek 

illetékességi 

területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint

Az eljárások 

alapvetően 

hivatalból 

indulnak.

- Ákr. szerint -

Előre 

egyeztetett 

időpontban

- - -

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

28/2011. (IX. 

6.) BM 

rendelet

-



Eljár a kéményseprő-

ipari közszolgáltatásról 

szóló 2012. évi XC. 

törvény (a 

továbbiakban: Ksktv.) 

12. § (2) 

bekezdés b) , e) és f) p

ontjában meghatározott 

hatósági felügyeleti 

eljárásokban.

Illetékes 

katasztrófavédelmi 

kirendeltség 

hatósági osztálya

 A katasztrófavédelmi 

kirendeltségek 

illetékességi 

területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint

Az eljárások 

alapvetően 

hivatalból 

indulnak.

- Ákr. szerint

Az eljárások 

alapvetően 

hivatalból 

indulnak.

Előre 

egyeztetett 

időpontban

21 nap (15 

nap)
- -

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

28/2011. (IX. 

6.) BM 

rendelet

-

Azt a munkavállalót, aki 

a munkakörével 

kapcsolatos tűzvédelmi 

előírásokat, vagy a 

tűzjelzésre vagy 

tűzoltásra szolgáló 

eszközök, felszerelések 

használatát nem ismeri, 

a szükséges ismeretek 

megszerzéséig az ott 

folytatott 

tevékenységtől eltiltja.

Illetékes 

katasztrófavédelmi 

kirendeltség 

hatósági osztálya

 A katasztrófavédelmi 

kirendeltségek 

illetékességi 

területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint

Az eljárások 

alapvetően 

hivatalból 

indulnak.

- Ákr. szerint -

Előre 

egyeztetett 

időpontban

- - -

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

28/2011. (IX. 

6.) BM 

rendelet

-

Lefolytatja a 

tűzvizsgálati eljárást.

Illetékes 

katasztrófavédelmi 

kirendeltség 

hatósági osztálya

 A katasztrófavédelmi 

kirendeltségek 

illetékességi 

területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint

Az eljárások 

alapvetően 

hivatalból 

indulnak.

- Ákr. szerint

Az eljárások 

hivatalból 

indulnak.

Előre 

egyeztetett 

időpontban

45 nap - -

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

44/2011. (XII. 

5.) BM 

rendelet

-

Eljár az Országos 

Tűzvédelmi 

Szabályzatról szóló 

miniszteri rendeletben 

(a továbbiakban: OTSZ) 

meghatározott azon 

engedélyezési 

ügyekben, melyeket e 

rendelet nem utal a 

hivatásos 

katasztrófavédelmi 

szerv területi vagy 

központi szerve 

hatáskörébe.

Illetékes 

katasztrófavédelmi 

kirendeltség 

hatósági osztálya

 A katasztrófavédelmi 

kirendeltségek 

illetékességi 

területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint

- - Ákr. szerint -

Előre 

egyeztetett 

időpontban

21 nap (15 

nap)
- -

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

28/2011. (IX. 

6.) BM 

rendelet

-



Az OTSZ-ben 

meghatározott esetben 

a szabadtéri rendezvény 

megtartását 

megtilthatja, illetve a 

rendezvény azonnali 

befejezését rendelheti 

el.

Illetékes 

katasztrófavédelmi 

kirendeltség 

hatósági osztálya

 A katasztrófavédelmi 

kirendeltségek 

illetékességi 

területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint

Az eljárások 

alapvetően 

hivatalból 

indulnak.

- Ákr. szerint -

Előre 

egyeztetett 

időpontban

- - -

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

28/2011. (IX. 

6.) BM 

rendelet

Külön jogszabályokban 

meghatározott 

esetekben részt vesz 

szakhatósági 

eljárásokban

Illetékes 

katasztrófavédelmi 

kirendeltség 

hatósági osztálya

 A katasztrófavédelmi 

kirendeltségek 

illetékességi 

területéről szóló 

43/2011. (XI. 30.) BM 

rendelet 1. számú 

melléklete szerint

-

16/2012. (IV. 

3.) BM 

rendeletben 

meghatározott 

esetekben

Ákr. szerint

Hatósági 

megkeresés 

alapján

Előre 

egyeztetett 

időpontban

15 nap - -

1990. évi 

XCIII. törvény

1996. évi 

XXXI. törvény

2016. évi CL. 

törvény

259/2011. 

(XII. 7.) Korm. 

rendelet

28/2011. (IX. 

6.) BM 

rendelet

-


