Tűzvédelmi hatóság
Illetékesség
A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.)
Korm. rendelet 5. § (1), ill. (2) bekezdés alapján tűzvédelmi hatósági és szakhatósági feladatok
ellátása, országos illetékességgel.
Hatáskör
A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe tartozó ingatlan és ingó vagyontárgyak
tekintetében
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési és használati előírásai, valamint a
tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérés engedélyezése;
eljárás a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi
ügyeiben;
a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési
és használati szabályok betartásának ellenőrzése;
eljárás a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 20. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési
kötelezettség ügyében;
eljárás a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a
továbbiakban: Kstv.) 7. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott hatósági
eljárásokban,
a jogszabályok keretei között a tűzvédelmi kötelezettségek megállapítása;
az üzemeltetésnek, a tevékenységnek a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig való
megtiltása;
eljárás az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott engedélyezési ügyekben;
a jogszabályban előírt hatósági egyeztetések lefolytatása;
a tűzvizsgálati eljárás lefolytatása és tűzvizsgálati jelentés kiadása;
eljárás azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben,
amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen
nem szabályozott;
a vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű
biztonságot nyújtó műszaki megoldás elbírálása;
szankció alkalmazása (tűzvédelmi bírság kiszabása).

A hatósági tevékenységet meghatározó jogszabályok
•
•
•
•

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Ttv.);
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.);
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011.
(XII. 7.) Korm. rendelet;

•
•
•
•

•
•

a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016.
(V. 13.) Korm. rendelet;
a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017.
(XII. 29.) Korm. rendelet;
a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról szóló 490/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet;
a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és
megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló
491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet;
a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet;
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet;

Főbb ügytípusok
•
•
•
•
•

Beépített tűzvédelmi berendezés létesítésének és használatbavételének engedélyezése;
Tűzvédelmi jogszabályi előírások alóli eltérés engedélyezése;
Tűzvizsgálati hatósági eljárás lefolytatása;
Tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadása;
Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági egyeztetések lefolytatása;

Beépített tűzvédelmi berendezés létesítésének engedélyezése
Ügyleírás: A beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések létesítésének engedélyezése a
jogszabály által előírt engedélyköteles esetekben.
Vonatkozó jogszabályok:
•
•
•

•
•

•

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.);
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény;
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.
7.) Korm. rendelet;
a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII.
29.) Korm. rendelet;
a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és
megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló
491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet;

Szükséges nyomtatványok megnevezése:
•

Kérelem beépített tűzvédelmi berendezés létesítésére a 491/2017. (XII. 29.) Korm.
rendelet szerinti tartalommal

•

•
•

Meghatalmazás az ügyfél (megrendelő) részéről a kérelmező részére a hatósági
eljárással kapcsolatos ügyek intézésére (amennyiben az ügyfél és a kérelmező nem
azonos)
Létesítési tervdokumentáció a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet vonatkozó
melléklete szerinti tartalommal
A tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata

Az ügyintézés menete: Az eljárás kérelemre indul. A kérelem benyújtását megelőzően, illetve
az eljárás bármely szakaszában – az ügyfél vagy kérelmező igénye szerint, előzetesen
egyeztetett időpontban – lehetőség van hatósági egyeztetés lefolytatására. A kérelem
beérkezését követően, a tervdokumentáció sikeres elbírálása esetén létesítési engedély kerül
kiadásra.
Ügyintézési határidő: Az Ákr. szerinti 60 nap a kérelem beérkezésétől számítva.
Illeték vagy eljárási díj mértéke, fizetésének rendje:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott általános tételű eljárási illeték
(összege: 3000 forint), melynek megfizetését az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel
kell igazolni. A költségvetési, valamint a NATO-szervek az eljárásban illetékmentességet
élveznek.

Beépített tűzvédelmi berendezés használatbavételének engedélyezése
Ügyleírás: Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések használatbavételének engedélyezése a
jogszabály által előírt engedélyköteles esetekben.
Vonatkozó jogszabályok:
•
•
•

•
•

•

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.);
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény;
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.
7.) Korm. rendelet;
a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII.
29.) Korm. rendelet;
a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és
megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól szóló
491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet;

Szükséges nyomtatványok megnevezése:
•

Kérelem beépített tűzvédelmi berendezés használatbavételére a 491/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet vonatkozó melléklete szerinti tartalommal

•

•
•
•
•
•
•
•

Meghatalmazás az ügyfél (megrendelő) részéről a kérelmező részére a hatósági
eljárással kapcsolatos ügyek intézésére (amennyiben az ügyfél és a kérelmező nem
azonos)
Megvalósulási tervdokumentáció a 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet vonatkozó
melléklete szerinti tartalommal
Kivitelezői nyilatkozat
A kivitelezésért felelős műszaki vezető vagy a kivitelező tűzvédelmi szakvizsgabizonyítványának másolata
Üzembe helyező mérnök nyilatkozata
Üzembe helyezési jegyzőkönyv
A rendszer állandó felügyeletét ellátó személyek oktatását igazoló dokumentum
Az ügyfél (megrendelő) nyilatkozata a rendszer állandó felügyeletéről

Az ügyintézés menete: Az eljárás kérelemre indul. A kérelem beérkezését követően – az ügyfél
vagy kérelmező igénye szerint előzetesen egyeztetett időpontban – a hatóság helyszíni szemle
keretében megtekinti a rendszer kipróbálását. Sikeres próba esetén használatbavételi engedély
kerül kiadásra.
Ügyintézési határidő: Az Ákr. szerinti 60 nap a kérelem beérkezésétől számítva.

Illeték vagy eljárási díj mértéke, fizetésének rendje:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott általános tételű eljárási illeték
(összege: 3000 forint) melynek megfizetését az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel
kell igazolni. A költségvetési, valamint a NATO szervek az eljárásban illetékmentességet
élveznek.
Jogszabályi előírások alóli eltérés engedélyezése
Ügyleírás: Jogszabályban foglalt esetekben a tűzvédelmi létesítési, használati szabályok alóli
eltérés engedélyezése kérelemre.
Vonatkozó jogszabályok:
•
•
•
•

•

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.);
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény;
a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII.
29.) Korm. rendelet;
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.
7.) Korm. rendelet;
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet;

Szükséges nyomtatványok megnevezése:
•

•

•

Kérelem, amely tartalmazza a tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály
vagy szabvány alkalmazásának pontos helyszínét, az érintett építmény, szabadtér, dolog
megnevezését, típusterv esetén annak pontos beazonosíthatóságát, az érintett
tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály vagy szabvány azon részét,
amelyre az eltérési kérelem vonatkozik, valamint az eltérés indokát.
Tervdokumentáció, amely bizonyítja, hogy az eltérő megoldás a rendelettel
megállapított tűzvédelmi műszaki követelményben, tűzvédelmi szabályban vagy
szabványban foglalt előírásokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.
Meghatalmazás az ügyfél (megrendelő) részéről a kérelmező részére a hatósági
eljárással kapcsolatos ügyek intézésére (amennyiben az ügyfél és a kérelmező nem
azonos).

Az ügyintézés menete: Az eljárás kérelemre indul. A kérelem beérkezését követően, az eltérő
műszaki megoldás tervdokumentációjának sikeres elbírálása esetén eltérési engedély kerül
kiadásra.
Ügyintézési határidő: Az Ákr. szerinti 60 nap a kérelem beérkezésétől számítva.
Illeték vagy eljárási díj mértéke, fizetésének rendje:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott általános tételű eljárási illeték
(összege: 3000 forint) melynek megfizetését az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel
kell igazolni. A költségvetési, valamint a NATO szervek az eljárásban illetékmentességet
élveznek.
Tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadása
Ügyleírás: A tűzvédelmi hatóság a bejelentett tűzesettel kapcsolatban az ügyfél kérelmére
tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki.
Vonatkozó jogszabályok:
•
•
•

•

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.);
a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról szóló 490/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet;
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.
7.) Korm. rendelet;
a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet.

Szükséges nyomtatványok megnevezése:
•

Kérelem, amely tartalmazza a tűz keletkezési helyét, idejét, valamint azt az indokot,
amely miatt a hatósági bizonyítvány kiadását kezdeményezi.

Az ügyintézés menete: Az eljárás kérelemre indul. A kérelem beérkezését követően – az
ügyféllel előzetesen egyeztetett időpontban – a hatóság helyszíni szemlét tart a bizonyítékok

megtekintése és az adatok felvétele céljából. A hatóság a tűzeseti hatósági bizonyítvány
kiadását megtagadja, ha a tűzeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján nem
állapítható meg.
Ügyintézési határidő: Az Ákr. szerinti 60 nap a kérelem beérkezésétől számítva.
Illeték vagy eljárási díj mértéke, fizetésének rendje:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott általános tételű eljárási illeték
(összege: 3000 forint) melynek megfizetését az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel
kell igazolni. A költségvetési, valamint a NATO szervek az eljárásban illetékmentességet
élveznek.

Tűzvizsgálati hatósági eljárás lefolytatása
Ügyleírás: A tűzvédelmi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben hivatalból
tűzvizsgálati hatósági eljárást folytat le.
Vonatkozó jogszabályok:
•
•
•

•
•

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.);
a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról szóló 490/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet;
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.
7.) Korm. rendelet;
a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet;
a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól
szóló 15/2017. (X. 20.) HM rendelet.

Szükséges nyomtatvány megnevezése: „Jelentés tűzesetről”, a 15/2017. (X. 20.) HM rendelet
2. melléklete szerinti tartalommal.
Az ügyintézés menete: Az eljárás hivatalból indul. A beérkezett tűzesetjelentést követően a
hatóság Tűzvizsgálati Készenléti Szolgálata haladéktalanul helyszíni szemlét tart. A helyszíni
szemléről jegyzőkönyv készül, amelynek egy példánya az ügyfél részére a helyszínen átadásra
kerül. Az eljárás tűzvizsgálati jelentéssel zárul.
Ügyintézési határidő: A tűzvizsgálati eljárás ügyintézési határideje az Ákr. szerinti 60 nap.
Illeték vagy eljárási díj mértéke, fizetésének rendje:
A hivatalból induló hatósági eljárások illetékmentesek.

Tűzvédelmi szakhatósági közreműködés hatósági eljárásokban
Ügyleírás: A tűzvédelmi hatóság külön jogszabályokban meghatározott esetekben
szakhatósági állásfoglalást ad ki az ügyben eljáró hatóság részére. Törvényben vagy

kormányrendeletben meghatározott esetekben az ügyfél előzetes szakhatósági állásfoglalás
iránti kérelmet nyújthat be.
Vonatkozó jogszabályok:
•
•
•
•

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.);
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény;
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet;
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet.

Szükséges nyomtatványok megnevezése:
•
•
•

szakhatósági állásfoglalás kérése (az eljáró hatóság nyújtja be);
előzetes szakhatósági állásfoglalás kérése, amennyiben törvény vagy kormányrendelet
nem zárja ki (az ügyfél nyújtja be);
az eljáráshoz szükséges dokumentumok, tervdokumentáció(k).

Az ügyintézés menete: A szakhatósági eljárás az eljáró hatóság megkeresésére indul. A
beérkezett állásfoglalás-kérést követően a tűzvédelmi hatóság elbírálja a dokumentumok
tartalmát, illetve szükség esetén helyszíni szemlét tart. A dokumentumok elbírálása, illetve a
helyszíni szemle eredménye alapján az eljáró hatóság részére szakhatósági állásfoglalást ad ki.
Ügyintézési határidő: Külön jogszabály szerint, eljárástípustól függően; általában 15 nap.
Illeték vagy eljárási díj mértéke, fizetésének rendje:
A külön jogszabályban meghatározott illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró
hatóság részére kell megfizetni. A költségvetési, valamint a NATO-szervek illetékmentesek.
Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági egyeztetések lefolytatása
Ügyleírás: A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi követelmények teljesülése érdekében kérelemre
– az ügyfél vagy képviselője, tervezők, kivitelezők, használók stb. részére – a jogszabályban
meghatározott esetekben biztosítja a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági egyeztetés lehetőségét.
Vonatkozó jogszabályok:
•

•

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.
7.) Korm. rendelet;
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet.

Szükséges nyomtatványok megnevezése:
•

Írásbeli kérelem egyeztetés megtartására, amely tartalmazza
o az egyeztetés tárgyát,
o az ügy (tervezési projekt) rövid leírását,

•

•

o a konkrét témaköröket, illetve kérdéseket, amelyekben az ügyfél vagy
képviselője (tervező, kivitelező stb.) a hatóság állásfoglalását kéri.
Meghatalmazás az ügyfél (megrendelő) részéről a kérelmező részére a hatósági
eljárással kapcsolatos ügyek intézésére (amennyiben az ügyfél és a kérelmező nem
azonos)
Az egyeztetéshez szükséges (előzetes) tervek, iratok stb.

Az ügyintézés menete: Az ügyfél vagy meghatalmazottja írásbeli kérelmet nyújt be a fenti
szempontok alapján, amelyre a hatóság időpontot biztosít. Egyeztetés kérésére lehetőség van a
létesítési engedélykérelem benyújtását megelőzően, illetve a kivitelezés fázisában is.
Ügyintézési határidő: —
Illeték vagy eljárási díj mértéke, fizetésének rendje:
Az egyeztetés nem minősül az Ákr. szerinti hatósági eljárásnak, így illeték vagy eljárási díj az
ügyfeleket nem terheli.

Tűzvédelmi szakhatóság
Ügyleírás: A tűzvédelmi hatóság külön jogszabályokban meghatározott esetekben
szakhatósági állásfoglalást ad ki az ügyben eljáró hatóság részére. Törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott esetekben az ügyfél előzetes szakhatósági állásfoglalás
iránti kérelmet nyújthat be.
Vonatkozó jogszabályok:
•
•
•
•

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.);
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet;
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet.

Szükséges nyomtatványok megnevezése:
•
•
•

szakhatósági állásfoglalás kérése (az eljáró hatóság nyújtja be);
előzetes szakhatósági állásfoglalás kérése, amennyiben törvény vagy kormányrendelet
nem zárja ki (az ügyfél nyújtja be);
az eljáráshoz szükséges dokumentumok, tervdokumentáció(k).

Az ügyintézés menete: A szakhatósági eljárás az eljáró hatóság megkeresésére indul. A
beérkezett állásfoglalás-kérést követően a tűzvédelmi hatóság elbírálja a dokumentumok
tartalmát, illetve szükség esetén helyszíni szemlét tart. A dokumentumok elbírálása, illetve a
helyszíni szemle eredménye alapján az eljáró hatóság részére szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Ügyintézési határidő: Külön jogszabály szerint, eljárástípustól függően; általában 15 nap.

Illeték vagy eljárási díj mértéke, fizetésének rendje:
A külön jogszabályban meghatározott illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj (az eljáró hatóság
részére kell megfizetni). A költségvetési, valamint a NATO-szervek illetékmentesek.

Veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság
Illetékesség
A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV.
18.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott veszélyes katonai objektum
felügyeleti hatósági feladatok ellátása országos illetékességgel.
Hatáskör
A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági tevékenység keretében:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

működő, leállított és újrainduló veszélyes katonai objektumok üzemeltetésének
engedélyezése,
a kiadott üzemeltetési engedélyek felülvizsgálata (legalább 3 évente),
veszélyes katonai objektumok, küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektumok
azonosítása, felügyelete, évente hatósági ellenőrzése (veszélyesanyag-nyilvántartás,
biztonságos üzemeltetés feltételeinek megléte és a belső védelmi terv
működőképessége),
a jogszabály keretei között kötelezettségek megállapítása (tiltás, korlátozás, kötelezés,
felhívás, stb.),
veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesete kivizsgálása,
hatósági nyilvántartások vezetése,
javaslattétel veszélyességi övezet határainak kijelölésére a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv illetékes területi szerve részére,
dominóhatás vizsgálata a biztonsági dokumentáció alapján,
szankció alkalmazása (üzemeltetési engedély visszavonása, tevékenység korlátozása,
felfüggesztése).

Vonatkozó jogszabály(ok)
•
•
•

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.);
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló
95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet

Ügyleírás:

•

A veszélyes katonai objektumok, küszöbérték alatti nyilvántartott katonai objektumok
azonosítása a hét nap időtartamot meghaladó honvédségi veszélyes tevékenység
(megkezdés, megváltoztatás, megszüntetés) előzetes bejelentése alapján hivatalból.
• Veszélyes katonai objektum üzemeltetési engedélyezési eljárás lefolytatása kérelemre
az alábbi esetekben:
o új veszélyes katonai objektumban a honvédségi veszélyes tevékenység megkezdése,
o üzemeltetési engedéllyel működő veszélyes katonai objektumban a veszélyes anyag
mennyiségének 25%-os növekedése következtében, vagy a honvédségi üzemeltető
által elvégzett felülvizsgálat eredményeként módosított vagy kiegészített biztonsági
dokumentáció alapján a honvédségi veszélyes tevékenység továbbfolytatása,
o megszüntetett honvédségi veszélyes tevékenység újraindítása veszélyes katonai
objektumban.
• Veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos baleset kivizsgálása bejelentés
alapján hivatalból.
Szükséges nyomtatványok megnevezése
A hét nap időtartamot meghaladó honvédségi veszélyes tevékenység (megkezdés,
megváltoztatás, megszüntetés) előzetes bejelentéséhez a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 1.
mellékletében meghatározott adattartalommal benyújtott bejelentés.
A veszélyes katonai objektum üzemeltetési engedélyezéséhez a 95/2006. (IV. 18.) Korm.
rendelet 5. mellékletében meghatározott adattartalommal benyújtott kérelem (hatóság által
kiadott nyomtatvány).
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos baleset hatósági kivizsgálásához a
95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal benyújtott
bejelentés.
Az ügyintézés menete
•

A hét nap időtartamot meghaladó honvédségi veszélyes tevékenység (megkezdés,
megváltoztatás, megszüntetés) bejelentését a HM Hatósági Főosztályhoz kell előzetesen
benyújtani a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott
adattartalommal.

A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a honvédségi veszélyes tevékenység
bejelentésben szereplő katonai objektumot határozattal mint küszöbérték alatti nyilvántartott-,
vagy mint veszélyes katonai objektum azonosítja, nyilvántartásában rögzíti, valamint utóbbi
esetében biztonsági dokumentáció készítésére kötelezi a honvédségi üzemeltetőt.
•

A veszélyes katonai objektumok üzemeltetési engedélyezési eljárása kérelemre indul,
melyet a HM Hatósági Főosztályhoz kell benyújtani a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet
5. mellékletében meghatározott adattartalommal a hatóság által kiadott nyomtatványon
a szükséges csatolmányokkal együtt.

A hatósági engedély iránti kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő.

A kérelemhez csatolni kell a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelő biztonsági dokumentációt egy írásos és két
elektronikus adathordozón rögzített példányban.
A biztonsági dokumentációban a 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.7.1. c)
alpontja szerinti mennyiségi kockázatértékelést akkor kell elvégezni, ha az eljárásban a
veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a veszélyeztetés mértékére tekintettel előírja.
A biztonsági dokumentációhoz tartozó térképet, helyszínrajzot két példányban, kinyomtatott
formában kell a hatósághoz benyújtani.
Amennyiben a biztonsági dokumentáció minősített adatot tartalmaz, minősített adatot nem
tartalmazó biztonsági dokumentáció benyújtása is szükséges a veszélyes katonai objektum
felügyeleti hatósághoz a fent megadott formában és példányszámban.
A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság a veszélyes katonai objektum üzemeltetés
engedélyezéséről a biztonsági dokumentáció alapján, szakhatóság bevonásával, a 95/2006. (IV.
18.) Korm. rendelet 6. mellékletében megfogalmazott szempontrendszer alapján hoz döntést.
A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság és a szakhatóság (a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve) a biztonsági dokumentáció valóságtartalmát
az engedélyezési eljárás során szükség szerint helyszíni szemlével ellenőrzi.
•

A veszélyes katonai objektumban, küszöbérték alatti nyilvántartott katonai
objektumban bekövetkezett veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavart
haladéktalanul be kell jelenteni a HM Hatósági Főosztályhoz a 95/2006. (IV. 18.) Korm.
rendelet 3. mellékletében meghatározott adattartalommal.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos honvédségi súlyos balesetnek minősülő veszélyes
anyagokkal kapcsolatos honvédségi üzemzavart a veszélyes katonai objektum felügyeleti
hatóság kivizsgálja, a vizsgálat eredményéről írásban tájékoztatja a honvédségi üzemeltetőt és
az anyagnem-felelős honvédségi szervezetet.
A veszélyes katonai objektum felügyeleti hatósági eljárások elektronikus úton nem intézhetők.
Ügyintézési határidő
Az Ákr. szerinti teljes eljárásban 60 nap.
Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje
A költségvetési-, valamint a NATO szervek az eljárásban illetékmentességet élveznek.
A honvédelmi érdekből nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölési eljárás
Illetékesség:
A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazati kijelölő
hatósági feladatok ellátása országos illetékességgel.

Hatáskör:
• A honvédelmi érdekből nemzeti létfontosságú rendszerelemek kijelölési eljárásának
lefolytatása hivatalból az azonosítási jelentés beérkezését követően, az ágazati javaslattevő
hatóság javaslata alapján, melynek keretében:
a) az azonosítási jelentés jóváhagyása esetén:
a. döntés a honvédelmi érdekből nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelöléséről, a
kijelölés visszavonásáról, vagy annak jóváhagyása, hogy az üzemeltető egyetlen
rendszerelemet sem azonosított lehetséges létfontosságú rendszerelemként,
b. az üzemeltetői biztonsági terv tartalmi és formai követelményeinek és a kidolgozás
határidejének (ami a határozat közlésétől számított legkevesebb 60 nap)
meghatározása,
c. a rendszerelem nyilvántartásba vételének vagy nyilvántartásból való törlés
elrendelése,
d. a rendszerelem védelmével összefüggő, annak egyedi sajátosságaihoz, a
környezetéhez, a rendszerelem által potenciálisan előidézhető veszély mértékéhez
igazodó feltételek előírása;
b) új azonosítási jelentés benyújtásának előírása határozatban legfeljebb 90 napos határidő
tűzésével és a feltárt hibák, hiányosságok tételes megjelölésével.
• Az azonosítási jelentés elkészítésére és benyújtására vonatkozó kötelezettség teljesítésére
vonatkozó felszólítás.
• Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv felkérésére részvétel a honvédelmi létfontosságú
rendszerelemek hatósági ellenőrzésében.
• Az üzemeltetői biztonsági terv formai és tartalmi ellenőrzése, hiányosság esetén hiánypótlási
eljárás lefolytatása.
A honvédelmi rendszerek és létesítmények ágazati kijelölő hatósága a létfontosságú
rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 1-3. mellékletben meghatározott, nem honvédelmi ágazatba tartozó
rendszerelemet - az érintett ágazati kijelölő hatóság véleményének bekérését követően honvédelmi érdekből, kormányrendeletben meghatározott honvédelmi kritériumok alapján
nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kijelölheti.
Vonatkozó jogszabály(ok):
•
•
•
•
•

z általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.);
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 2012. évi CLXVI. törvény;
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: LrtvVhr.);
A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok
kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

Vonatkozó HM utasítás:
•

A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről,
ellenőrzéséről, valamint az ezzel összefüggő adatok nyilvántartásáról szóló 46/2016.
(VIII. 25.) HM utasítás.

Ügyleírás:
A honvédelmi érdekből nemzeti létfontosságú rendszerelemek kijelölési eljárásának
lefolytatása a kijelölésre és a kijelölés fenntartására hivatalból, vagy a kijelölés visszavonására
hivatalból vagy kérelemre.
Az ügyintézés menete
A jogszabályban meghatározott azonosítási jelentést a HM Hatósági Főosztályhoz kell
benyújtani az alábbi tartalommal:
•
•
•
•

a vizsgált lehetséges létfontosságú rendszerelem megnevezése, a kockázatelemzés,
valamint annak eredménye és a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő
kijelölésre, a kijelölés visszavonására, vagy a kijelölés fenntartására vonatkozó javaslat,
az azonosítási jelentés teljességére vonatkozó üzemeltetői nyilatkozat,
az azonosítási eljárás kezdő- és zárónapja,
a nem honvédelmi ágazatba tartozó vizsgált lehetséges létfontosságú rendszerelem
esetén az Lrtv. 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott szempontrendszerre vonatkozó
elemzést, ha a lehetséges rendszerelem tekintetében megállapítható, hogy az Lrtv. 1-3.
mellékletében meghatározott azon alágazatba tartozik, amely az Lrtv. 4. melléklet
alapján megfeleltethető a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész
Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai
(EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti valamely ágazatnak
vagy alágazatnak.

Az azonosítási jelentést a HM Hatósági Főosztály a HM Védelmi Igazgatási Főosztály, mint az
ágazati javaslattevő hatósági feladatot ellátó szerv részére a kockázatelemzéssel kapcsolatos
javaslatai beszerzése céljából megküldi.
A kijelölési eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv üzemeltető telephelye szerint
illetékes helyi szerve szakhatóságként jár el.
Az ágazati kijelölő hatóság kijelölési eljárásban hozott döntésében, az LrtvVhr. 2.
mellékletének figyelembevételével előírt tartalmú üzemeltetői biztonsági tervet a HM Hatósági
Főosztályhoz kell benyújtani.
Ügyintézési határidő
Az Lrtv. szerint az azonosítási jelentés ágazati kijelölő hatósági kézhezvételétől számított 70
nap.
Illeték és eljárási díj mértéke, fizetésének rendje
A hivatalból lefolytatott kijelölési eljárás illetékmentes.
A költségvetési szervek az eljárásban illetékmentességet élveznek.

Az ózonréteget lebontó és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal (a továbbiakban
együtt: környezetkárosító gázok) kapcsolatos hatósági tevékenység
Ügyleírás:
A fentiek keretében a Magyar Honvédség katonai szervezetei, valamint a honvédelmi miniszter
közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények, eszközök,
berendezések tekintetében:
•
•

a halonok kritikus alkalmazási területen történő felhasználásának engedélyezése, a
kiadott engedélyek felülvizsgálata,
a környezetkárosító gázokkal működő eszközök, berendezések (tűzoltó készülékek,
tűzoltó berendezések, helyhez kötött hűtők-, légkondicionálók és hőszivattyúk,
szállítmányhűtők) üzemeltetésének, üzemben tartásának, karbantartásának felügyelete,
hatósági ellenőrzése.

Vonatkozó jogszabály(ok), közjogi szervezetszabályozó eszköz(ök):
Uniós aktusok:
•
•
•

•

•

•

•

1005/2009/EK rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról
517/2014/EU rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 842/2006/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről
1191/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokról
szóló 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkében említett jelentés
formájának és benyújtása módjának meghatározásáról
2016/879/EU bizottsági végrehajtási rendelet az 517/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet alapján a fluorozott szénhidrogénekkel töltött hűtő-, légkondicionáló és
hőszivattyú-berendezések megfelelőségi nyilatkozatára, valamint az e nyilatkozatnak a
független auditor általi ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
2015/2068 bizottsági végrehajtási rendelet az 517/2014/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet alapján a fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó termékeken
és berendezéseken elhelyezendő címkék formátumának meghatározásáról
1497/2007/EK bizottsági rendelet az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK
rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez
kötött tűzvédelmi rendszerek általános szivárgásellenőrzési követelményeinek
megállapításáról
1516/2007/EK bizottsági rendelet az Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK
rendelete alapján az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó helyhez
kötött hűtő-, légkondicionáló és hőszivattyú- berendezések általános
szivárgásellenőrzési követelményeinek megállapításáról

Jogszabályok:
•

2007. évi LX. törvény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói
Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

•
•
•
•

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
14/2015. (II.10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az
ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
60/2016. (XII. 28.) NFM rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos
tevékenységeket végzők képesítésére vonatkozó szabályokról
278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az
éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról,
az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése
esetén fizetendő bírságról

Közjogi szervezetszabályozó eszköz:
•

A szabályozott anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 51/2009. (VII. 1.) HM utasítás

Szükséges nyomtatványok megnevezése:
A szabályozott anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról szóló 51/2009. (VII. 1.) HM utasítás 1.-es és 2.-es melléklete szerinti
nyomtatvány.
Ügyintézés menete:
A halonok kritikus alkalmazási területen való alkalmazására engedéllyel rendelkezők évente, a
tárgyévet követő év február 28-ig adatot szolgáltatnak a HM Hatósági Főosztály mint elsőfokú
környezetkárosítógáz-felügyeleti hatóság részére a jogszabály szerint halon-típusonként az
alábbi tartalommal:
•
•

•
•
•

az előző év december 31-én meglevő készenléti és tartalékkészlet,
a készletek évi fogyása, és annak okai (tűz oltása, tartály kötelező nyomáspróbája miatti
áttöltés vesztesége, regenerálás vagy regeneráltatás vesztesége, hibás/téves kezelés
vagy kilövés vesztesége, szivárgás, más engedélyes részére történt eladás),
az utánpótlás mennyisége és forrása (halon-bank vagy vásárlás más engedélyes
készletéből),
a halon kibocsátásának csökkentésére tett intézkedések,
a halon helyettesítésére alkalmas anyagok/technológiák azonosítására és rendszerbe
állítására tett intézkedések.

A szabályozott anyaggal, vagy a legalább 3 kilogramm fluortartalmú üvegházhatású gázt
tartalmazó berendezést üzemeltető szervezetek kötelesek a tárgyévet követő év február 28-ig a
HM Hatósági Főosztály mint elsőfokú környezetkárosítógáz-felügyeleti hatóság részére a
szabályozott anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló 51/2009. (VII. 1.) HM utasítás az 1. mellékletében előírt tartalommal és
a 2. melléklete szerinti bontásban adatot szolgáltatni.
A HM Hatósági Főosztály az összegyűjtött adatokat összesített éves jelentésében küldi meg az
Innovációs és Technológiai Minisztérium Klímapolitikai Főosztálya részére.

Ügyintézési határidő:
A környezetkárosítógáz-felügyeleti hatósági eljárások ügyintézési határideje teljes eljárásban
60 nap.

