
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 szakvizsga-

bizonyítványának 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. 


