
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 

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. 1. § (2) bekezdés i) 

pontjában meghatározott 
kivétellel - az 1996. évi XXXI. 
törvény 12. § (1) bekezdés a)-

d) pontjában meghatározott 
tevékenységekkel 

kapcsolatos közigazgatási 
hatósági eljárásokban

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági 
Osztály

Tolna megye

http://tolna.katas
ztrofavedelem.h

u/tuzvedelmi-
szakvizsgaztata

s

3 000 Ft
2016. évi CL. 

törvény szerint

postai úton
(7100 Szekszárd, 
Mikes u. 16-22.) 

vagy
személyesen.

telefonon előre 
egyeztetett 
időpontban 

munkaidőben H-
Cs 7:30-16:00 P 

7:30-13:30

21 nap
- -

1990. évi XCIII. 
törvény       1996. 
évi XXXI. törvény
45/2011. (XII. 7.) 

BM rendelet
259/2011. (XII. 

7.) Korm. 
rendelet

2016. évi CL. törvény 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§ 
(1) bekezdés a)-g) és j)-k) 
pontjában meghatározott 

esetekben eljár

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági 
Osztály

Tolna megye - 3 000 Ft
2016. évi CL. 

törvény szerint

postai úton
(7100 Szekszárd, 
Mikes u. 16-22.) 

vagy
személyesen.

telefonon előre 
egyeztetett 
időpontban 

munkaidőben H-
Cs 7:30-16:00 P 

7:30-13:30

21 nap
- -

1990. évi XCIII. 
törvény

1996. évi XXXI. 
törvény

2016. évi CL. 
törvény

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

54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet

2016. évi CL. törvény 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

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági 
Osztály

Tolna megye - 3 000 Ft

2016. évi CL. 
törvény és a 
47/2011. (XII. 

15.) BM rendelet 
szerint

postai úton
(7100 Szekszárd, 
Mikes u. 16-22.) 

vagy
személyesen.

telefonon előre 
egyeztetett 
időpontban 

munkaidőben H-
Cs 7:30-16:00 P 

7:30-13:30

21 nap
- -

1990. évi XCIII. 
törvény      1996. 
évi XXXI. törvény

2016. évi CL. 
törvény

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

47/2011. (XII. 
15.) BM rendelet

2016. évi CL. törvény szerint

azon beépített tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi ügyeiben 
eljár, amelyek tervezése és 
kivitelezése jogszabályban, 
nemzeti szabványban teljes 

körűen nem szabályozott

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági 
Osztály

Tolna megye - 3 000 Ft
2016. évi CL. 

törvény szerint

postai úton
(7100 Szekszárd, 
Mikes u. 16-22.) 

vagy
személyesen.

telefonon előre 
egyeztetett 
időpontban 

munkaidőben H-
Cs 7:30-16:00 P 

7:30-13:30

21 nap
- -

1990. évi XCIII. 
törvény  54/2014. 

(XII. 5.) BM 
rendelet

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

2016. évi CL. törvény szerint

eljár - a 259/2011. (XII. 7.) 
Korm. r. 1. § (1) bekezdés j) 

pontjában meghatározott 
kivétellel - a 2015. évi CCXI. 

törvény 7. §-ában 
meghatározott hatósági és 

felügyeleti eljárásokban

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági 
Osztály

Tolna megye - -
2016. évi CL. 

törvény szerint

postai úton
(7100 Szekszárd, 
Mikes u. 16-22.) 

vagy
személyesen.

telefonon előre 
egyeztetett 
időpontban 

munkaidőben H-
Cs 7:30-16:00 P 

7:30-13:30

21 nap
- -

1996. évi XXXI. 
törvény

2016. évi CL. 
törvény

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

rendelet 99/2016. 
(V. 13.) Korm. r.

2016. évi CL. törvény 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

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági 
Osztály

Tolna megye - -
2016. évi CL. 

törvény szerint

postai úton
(7100 Szekszárd, 
Mikes u. 16-22.) 

vagy
személyesen.

telefonon előre 
egyeztetett 
időpontban 

munkaidőben H-
Cs 7:30-16:00 P 

7:30-13:30

21 nap
- -

1996. évi XXXI. 
törvény

2016. évi CL. 
törvény

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

45/2011. (XII. 7.) 
BM rendelet

2016. évi CL. törvény szerint

a létesítmény, az építmény, a 
helyiség vagy szabadtér 
területén a tűzvédelmi 
létesítési és használati 

szabályok betartását, továbbá 
– jogszabály eltérő 

rendelkezésének hiányában – 
járművön a tűzvédelmi 
használati szabályok 
betartását ellenőrzi

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági 
Osztály

Tolna megye - -
2016. évi CL. 

törvény szerint

postai úton
(7100 Szekszárd, 
Mikes u. 16-22.) 

vagy
személyesen.

telefonon előre 
egyeztetett 
időpontban 

munkaidőben H-
Cs 7:30-16:00 P 

7:30-13:30

21 nap
- -

1996. évi XXXI. 
törvény

2016. évi CL. 
törvény

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

2016. évi CL. törvény szerint

az épületek, építmények 
tűzvédelmi használati 
előírásai, valamint a 

tűzoltóságok beavatkozásával 
kapcsolatos követelmények 
alól eltérést engedélyezhet

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági 
Osztály

Tolna megye - 3 000 Ft
2016. évi CL. 

törvény szerint

postai úton
(7100 Szekszárd, 
Mikes u. 16-22.) 

vagy
személyesen.

telefonon előre 
egyeztetett 
időpontban 

munkaidőben H-
Cs 7:30-16:00 P 

7:30-13:30

21 nap
- -

1990. évi XCIII. 
törvény

1996. évi XXXI. 
törvény

2016. évi CL. 
törvény

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

54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet

2016. évi CL. törvény szerint

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. 
rendelet, illetve egyéb 

kormányrendelet szerint I. 
fokú tűzvédelmi 

szakhatóságként jár el.

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági 
Osztály

Tolna megye -

13.000 Ft 
(16/2012. IV. 3.) 

BM r. szerinti 
esetkben)

2016. évi CL. 
törvény szerint

Az eljáró hatóság 
hivatalbóli 

megkeresésével, 
illetve előzetes 
szakhatósági 

kérelem esetén 
postai úton

(7100 Szekszárd, 
Mikes u. 16-22.) 

vagy
személyesen.

telefonon előre 
egyeztetett 
időpontban 

munkaidőben H-
Cs 7:30-16:00 P 

7:30-13:30

15 nap
- -

2016. évi CL. 
törvény

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

2016. évi CL. törvény szerint

Eljár a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt 

jelentőségű beruházásokkal 
összefüggő, a Kormány által 
rendeletben meghatározott 

közigazgatási hatósági 
ügyekben, ha 

kormányrendelet másként 
nem rendelkezik

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Hatósági 
Osztály

Tolna megye - -
2016. évi CL. 

törvény szerint
-

telefonon előre 
egyeztetett 
időpontban 

munkaidőben H-
Cs 7:30-16:00 P 

7:30-13:30

21 nap
- -

2016. évi CL. 
törvény

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



Lefolytatja a tűzvizsgálati 
eljárást

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság KMSZ

Tolna megye - -
2016. évi CL. 

törvény szerint
Az eljárások 

hivatalból indulnak

telefonon előre 
egyeztetett 
időpontban 

munkaidőben H-
Cs 7:30-16:00 P 

7:30-13:30

35 nap - -

1996. évi XXXI. 
törvény

2016. évi CL. 
törvény

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

54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet 

44/2011. (XII. 5.) 
BM rendelet

-


