Hatósági ügy
fajtája/eljárás
típusa

Hatáskörrel
rendelkező szerv
Hatáskör
átruházása esetén
a ténylegesen
eljáró szerv

Tűzoltó
készülékek
Heves Megyei
karbantartásával
Katasztrófavédel
kapcsolatos
mi Igazgatóság
tevékenység
Hatósági
folytatásával
Osztálya
kapcsolatos
eljárás

A hivatásos
katasztrófavédel
mi szerv,
önkormányzati
tűzoltóság,
létesítményi
tűzoltóság vagy
tűzoltósági
Heves Megyei
szolgáltatást
nyújtó vállalkozás Katasztrófavédel
által
mi Igazgatóság
Hatósági
készenlétben
Osztálya
tartott tűzoltó
technika
felülvizsgálatával,
javításával
összefüggő
tevékenység
folytatásával
kapcsolatos
eljárás

Az eljáró szerv
illetékességi
területe

az ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok,
okmányok

Heves megye
közigazgatási
területe

Adatlap a
tevékenység
bejelentéséhez
és
adatváltozáshoz,
továbbá a
karbantartó
szervezet
karbantartó
személyeinek
érvényes
tűzvédelmi
szakvizsga
bizonyítvány
másolata

Heves megye
közigazgatási
területe

Adatlap a
tevékenység
bejelentéséhez
és
adatváltozáshoz,
továbbá a
felülvizsgálat
vagy javítás
tevékenység
végzéséhez
szükséges
szakmai
képesítést
igazoló okiratok
másolatát,
felülvizsgálat
tevékenység
végzéséhez az
adott tűzoltó
technika gyártója
vagy
forgalmazója
által kibocsátott
felülvizsgálati
technológiai
leírást,
javítási
tevékenység
végzéséhez az
adott tűzoltó
technika gyártója
vagy
forgalmazója

eljárási illetékek
(igazgatási
szolgáltatási
díjak)

alapvető eljárási
szabályok

az eljárást
megindító irat
benyújtásának
módja (helye,
ideje)

ügyfélfogadás
ideje

az ügyintézés
határideje
(elintézési,
fellebbezési
határidő)

3.000.- Ft

a közigazgatási
hatósági eljárás
és szolgáltatás
általános
Ügyintézési
szabályairól
határidő:
szóló 2004. évi postai úton (3301
bejelentési
Eger, Pf.: 253.)
CXL. törvény
Hétfő- csütörtök: eljárás, igazolás
vagy
(Ket.) és a
07,30-16,00,
kiadása: 8 nap,
személyesen
szolgáltatási
pénteken: 07,30hivatalból
(3300 Eger,
tevékenység
13,30
nyilvántartásba
Klapka Gy. u.
megkezdésének
vétel: 15 nap,
11.)
és folytatásának
hatósági eljárás
általános
21 nap
szabályairól
szóló 2009. évi
LXXVI. tv.
(Szolgtv.) szerint

3.000.- Ft

a közigazgatási
hatósági eljárás
és szolgáltatás
általános
Ügyintézési
szabályairól
határidő:
szóló 2004. évi postai úton (3301
bejelentési
CXL. törvény
Eger, Pf.: 253.)
Hétfő- csütörtök: eljárás, igazolás
(Ket.) szerint és
vagy
07,30-16,00,
kiadása: 8 nap,
a szolgáltatási
személyesen
pénteken: 07,30hivatalból
tevékenység
(3300 Eger,
13,30
nyilvántartásba
megkezdésének Klapka Gy. U.
vétel: 15 nap,
11.)
és folytatásának
hatósági eljárás
általános
21 nap
szabályairól
szóló 2009. évi
LXXVI. tv.
(Szolgtv.) szerint

Útmutatók,
az igénybe vehető az ügytípusokhoz tájékoztatás az
ügyfelet megillető
formanyomtatván
elektronikus
kapcsolódó
jogokról és az
yok (linkkel)
programok
jogszabályok
ügyfelet terhelő
elérése,
jegyzéke
kötelezettségekről
időpontfoglalás

-

-

1990. évi XCIII.
törvény 2009. évi
LXXVI. törvény
1996. évi XXXI.
törvény
259/2011. (XII.
7.) Korm.
Rendelet
50/2011. (XII.20.)
BM rendelet
45/2011. (XII.7.)
BM rendelet

-

1990. évi XCIII.
törvény 2009. évi
LXXVI. törvény
1996. évi XXXI.
törvény
259/2011. (XII.
7.) Korm.
Rendelet
50/2011. (XII.20.)
BM rendelet
45/2011. (XII.7.)
BM rendelet

Tűzvédelmi
szakvizsgával
Heves Megyei
összefüggő
Katasztrófavédel
oktatásszervezés
mi Igazgatóság
i tevékenység
Hatósági
folytatásaával
Osztálya
kapcsolatos
eljárás

Tűzvédelmi
Heves Megyei
szakvizsgáztatási
Katasztrófavédel
tevékenység
mi Igazgatóság
folytatásával
Hatósági
kapcsolatos
Osztálya
eljárás

polgári
repülőterek, a
metró és
földalatti vasúti
létesítmények,
Országház,
Országgyűlési
Heves Megyei
Irodaház,
Katasztrófavédel
Miniszterelnöksé
mi Igazgatóság
g
Hatósági
létesítményeinek
Osztálya
tűzjelző/tűzoltó
berendezései, a
nemzetgazdaság
i szempontból
kiemelt
beruházások
esetén

Heves megye
közigazgatási
területe

Heves megye
közigazgatási
területe

Heves megye
közigazgatási
területe

http://heves.kata
sztrofavedelem.h
u/tuzvedelmiszakvizsga

http://heves.kata
sztrofavedelem.h
u/tuzvedelmiszakvizsga

-

3.000.- Ft

a közigazgatási
hatósági eljárás
és szolgáltatás
általános
Ügyintézési
szabályairól
határidő:
szóló 2004. évi postai úton (3301
bejelentési
CXL. törvény
Eger, Pf.: 253.)
Hétfő- csütörtök: eljárás, igazolás http://heves.kata
(Ket.) és a
vagy
07,30-16,00,
kiadása: 8 nap, sztrofavedelem.h
szolgáltatási
személyesen
pénteken: 07,30hivatalból
u/tuzvedelmitevékenység
(3300 Eger,
13,30
szakvizsga
nyilvántartásba
megkezdésének Klapka Gy. U.
vétel: 15 nap,
és folytatásának
11.)
hatósági eljárás
általános
21 nap
szabályairól
szóló 2009. évi
LXXVI. tv.
(Szolgtv.) szerint

3.000.- Ft

a közigazgatási
hatósági eljárás
és szolgáltatás
általános
Ügyintézési
szabályairól
határidő:
szóló 2004. évi postai úton (3301
bejelentési
CXL. törvény
Eger, Pf.: 253.)
Hétfő- csütörtök: eljárás, igazolás http://heves.kata
(Ket.), továbbá a
vagy
07,30-16,00,
kiadása: 8 nap, sztrofavedelem.h
szolgáltatási
személyesen
pénteken: 07,30hivatalból
u/tuzvedelmitevékenység
(3300 Eger,
13,30
nyilvántartásba
szakvizsga
megkezdésének Klapka Gy. U.
vétel: 15 nap,
és folytatásának
11.)
hatósági eljárás
általános
21 nap
szabályairól
szóló 2009. évi
LXXVI. tv.
(Szolgtv.) szerint

13.000.- Ft

a közigazgatási
hatósági eljárás
és szolgáltatás
általános
postai úton (3301
szabályairól
Eger, Pf.: 253.)
Hétfő- csütörtök:
szóló 2004. évi
vagy
ügyintézési
07,30-16,00,
CXL. törvény
személyesen
határidő: 8 vagy
pénteken: 07,30(Ket.) szerint, a
(3300 Eger,
21 nap
13,30
259/2011. Korm. Klapka Gy. U.
11.)
r. /1/ bek. a)-g)
és k) pontjaiban
meghatároztott
esetekben

-

-

1990. évi XCIII.
törvény 2009. évi
LXXVI. törvény
1996. évi XXXI.
törvény
259/2011. (XII.
7.) Korm.
Rendelet
50/2011. (XII.20.)
BM rendelet
45/2011. (XII.7.)
BM rendelet

-

1990. évi XCIII.
törvény 2009. évi
LXXVI. törvény
1996. évi XXXI.
törvény
259/2011. (XII.
7.) Korm.
Rendelet
50/2011. (XII.20.)
BM rendelet
45/2011. (XII.7.)
BM rendelet

-

1990. évi XCIII.
Törvény, 1996.
évi XXXI.
Törvény, 2004.
évi CXL.
Törvény,
259/2011. (XII.
7.) Korm.
Rendelet,
54/2014. (XII.
05.) BM rendelet

a
nemzetgazdaság
i szempontból
kiemelt
jelentőségű
beruházások
berendezései
kivételével, a
beépített tűzjelző,
tűzoltó
Heves Megyei
berendezések Katasztrófavédel
létesítési és
mi Igazgatóság
megszüntetési
Hatósági
eljárásai, ahol a
Osztálya
tűzoltó
berendezés
tervezése,
kivitelezése
jogszabályban,
nemzeti
szabványban
teljes körűen
nem szabályozott

Heves megye
közigazgatási
területe

A benyújtandó
dokumentációna
k tartalmaznia
kell: kérelmet
alapeljárási
illetékkel,
valamint
engedélyezési
tervdokumentáci
ót.
A
tervdokumentáci
ót a nemzeti
szabványok
előírásain
túlmenően, a
megrendelő vagy
annak
megbízottja
igényeinek,
valamint a
kivitelezési
technológiának
megfelelő
bontásban és
jelrendszerrel. A
tervező tervezői
jogosultságát,
szükséges
képesítését
mérnöki kamarai
azonosítójának
megadásával,

3.000.- Ft

a közigazgatási
postai úton (3301
hatósági eljárás
Eger, Pf.: 253.)
és szolgáltatás
Hétfő- csütörtök:
vagy
ügyintézési
általános
07,30-16,00,
személyesen
határidő: 8 vagy
szabályairól
pénteken: 07,30(3300 Eger,
21 nap
szóló 2004. évi
13,30
Klapka Gy. U.
CXL. törvény
11.)
(Ket.) szerint

#ÉRTÉK!

-

1990. évi XCIII.
Törvény, 1996.
évi XXXI.
Törvény, 2004.
évi CXL.
Törvény,
259/2011. (XII.
7.) Korm.
Rendelet,
54/2014. (XII.
05.) BM rendelet

a 259/2011.
Korm. r. 3. § /2/
bek. c) pontjában
írt építmények
beépített tűzjelző, heves Megyei
tűzoltó
Katasztrófavédel
berendezések
mi Igazgatóság
létesítési és
Hatósági
használatbavételi
Osztálya
ügyei, valamint
az eltérés
engedélyezése
iránti eljárások

a kéményseprőHeves Megyei
ipari
Katasztrófavédel
közszolgáltatók
mi Igazgatóság
és szolgáltatók
Hatósági
feletti hatósági
Osztálya
felügyelet

Heves megye
közigazgatási
területe

Heves megye
közigazgatási
területe

Az eltéréssel
érintett építmény,
létesítmény
tűzvédelmi
helyzetét,
jellemző
kialakítását, a
jogszabálytól
eltérő kialakítás
olyan
részletességű
műszaki
dokumentációját,
amely bizonyítja,
hogy az eltérő
megoldás a
rendelettel
megállapított
tűzvédelmi
műszaki
követelményben,
tűzvédelmi
szabályban
foglalt
előírásokkal
legalább
egyenértékű
biztonságot nyújt.

Az eljárások
alapvetően
hivatalból
indulnak.

3.000.- Ft

a közigazgatási
postai úton (3301
hatósági eljárás
Eger, Pf.: 253.)
Hétfő- csütörtök:
és szolgáltatás
vagy
07,30-16,00,
ügyintézési
általános
személyesen
pénteken: 07,30- határidő: 21 nap
szabályairól
(3300 Eger,
szóló 2004. évi
13,30
Klapka Gy. u.
CXL. törvény
11.)
(Ket.) szerint

Az eljárások
alapvetően
hivatalból
indulnak.

a közigazgatási
hatósági eljárás
Ügyintézési
és szolgáltatás
határidő:
általános
postai úton (3301
bejelentési
szabályairól
Eger, Pf.: 253.)
Hétfő- csütörtök: eljárás, igazolás
szóló 2004. évi
vagy
07,30-16,00,
kiadása: 8 nap,
CXL. törvény
személyesen
pénteken: 07,30hivatalból
(Ket.) szerint,
(3300 Eger,
13,30
nyilvántartásba
kéményseprőKlapka Gy. u.
vétel: 15 nap,
ipari
11.)
hatósági eljárás
közszolgáltatásró
l szóló 2015. évi .
21 nap
CCXI. törvény 7.
§ alapján

-

-

1990. évi XCIII.
törvény
1996. évi XXXI.
törvény
2004. évi CXL.
törvény
259/2011. (XII.
7.) Korm.
rendelet
54/2014. (XII.
05.) BM rendelet

-

1990. évi XCIII.
Törvény, 2004.
évi CXL.
Törvény,
259/2011. (XII.
7.) Korm.
Rendelet, 2015.
évi CCXI.
Törvény

a tűzvédelmi
szakvizsgára
kötelezett
foglalkozási
ágakról,
munkakörökről, a
tűzvédelmi
szakvizsgával
összefüggő
oktatásszervezés
ről és a
tűzvédelmi
szakvizsga
részletes
szabályairól
szóló miniszteri
rendeletben
meghatározott
esetben a
tűzvédelmi
szakvizsga
megtartásának
megtiltására, a
tűzvédelmi
szakvizsgabizonyítványok
érvénytelenítésér
e irányuló
eljárások
a létesítmény, az
építmény, a
helyiség vagy
szabadtér
területén a
tűzvédelmi
létesítési és
használati
szabályok
betartása
ellenőrzése után
induló eljárások

Heves Megyei
Katasztrófavédel
mi Igazgatóság
Hatósági
Osztálya

Heves Megyei
Katasztrófavédel
mi Igazgatóság
Hatósági
Osztálya

Heves megye
közigazgatási
területe

Heves megye
közigazgatási
területe

-

Az eljárások
alapvetően
hivatalból
indulnak.

a közigazgatási
postai úton (3301
hatósági eljárás
Eger, Pf.: 253.)
Hétfő- csütörtök:
ügyintézési
és szolgáltatás
vagy
07,30-16,00,
határidő: 21 nap.
általános
személyesen
pénteken: 07,30Jogorvoslati
szabályairól
(3300 Eger,
13,30
határidő: 21 nap.
szóló 2004. évi
Klapka Gy. u.
CXL. törvény
11.)
(Ket.) szerint

Az eljárások
alapvetően
hivatalból
indulnak.

a közigazgatási
hatósági eljárás postai úton (3301
Eger, Pf. 253.) Hétfő- csütörtök:
ügyintézési
és szolgáltatás
általános
vagy
07,30-16,00,
határidő: 21 nap.
szabályairól
személyesen
pénteken: 07,30Jogorvoslati
(Eger, Klapka
13,30
szóló 2004. évi
határidő: 21 nap.
CXL. törvény
Gy. u. 11.)
(Ket.) szerint

-

-

-

1990. évi XCIII.
törvény 2009. évi
LXXVI. törvény
1996. évi XXXI.
törvény
259/2011. (XII.
7.) Korm.
Rendelet
50/2011. (XII.
20.) BM Rendelet
45/2011. (XII.7.)
BM rendelet

-

1990. évi XCIII.
törvény
1996. évi XXXI.
törvény
2004. évi CXL.
törvény
259/2011. (XII.
7.) Korm. R.
54/2014. (XII.
05.) BM rendelet

épületek,
építmények
tűzvédelmi
használati
heves Megyei
előírásai, a
Katasztrófavédel
tűzoltóságok
mi Igazgatóság
beavatkozásával
Hatósági
kapcsolatos
Osztálya
követelmények
elóli eltérés
engedélyezése,

tűzvizsgálati
eljárás

Heves Megyei
Katasztrófavédel
mi Igazgatóság
Hatósági
Osztálya

kormányrendelet
eltérő
rendelkezése
hiányában, a
nemzetgazdaság
i szempontból
Heves Megyei
kiemelt
Katasztrófavédel
jelentőségű
mi Igazgatóság
beruházásokkal
Hatósági
összefüggő, a
Osztálya
Kormány által
rendeletben
meghatározott
közigazgatási
hatósági ügyek

Heves megye
közigazgatási
területe

Heves megye
közigazgatási
területe

Heves megye
közigazgatási
területe

Az eltéréssel
érintett építmény,
létesítmény
tűzvédelmi
helyzetét,
jellemző
kialakítását, a
jogszabálytól
eltérő kialakítás
olyan
részletességű
műszaki
dokumentációját,
amely bizonyítja,
hogy az eltérő
megoldás a
rendelettel
megállapított
tűzvédelmi
műszaki
követelményben,
tűzvédelmi
szabályban
foglalt
előírásokkal
legalább
egyenértékű
biztonságot nyújt.

-

-

3.000.- Ft

a közigazgatási
postai úton (3301
hatósági eljárás
Eger, Pf.: 253.)
és szolgáltatás
Hétfő- csütörtök:
vagy
általános
07,30-16,00,
ügyintézési
személyesen
szabályairól
pénteken: 07,30- határidő: 21 nap
(3300 Eger,
szóló 2004. évi
13,30
Klapka Gy. u.
CXL. törvény
11.)
(Ket.) szerint

-

-

1990. évi XCIII.
törvény
1996. évi XXXI.
törvény
2004. évi CXL.
törvény
259/2011. (XII.
7.) Korm.
rendelet
54/2014. (XII.
05.) BM rendelet

Az eljárás
hivatalból indul.

a közigazgatási
hatósági eljárás postai úton (3301
Eger, Pf. 253.) Hétfő- csütörtök:
és szolgáltatás
vagy
07,30-16,00,
ügyintézési
általános
személyesen
pénteken: 07,30- határidő: 35 nap
szabályairól
(Eger, Klapka
13,30
szóló 2004. évi
Gy. u. 11.)
CXL. törvény
(Ket.) szerint

1990. évi XCIII.
törvény
1996. évi XXXI.
törvény
2004. évi CXL.
törvény
259/2011. (XII.
7.) Korm.
rendelet
44/2011. (XII. 5.)
BM. Rendelet

Az eljárás
kérelemre indul.

a közigazgatási
ügyintézési
hatósági eljárás postai úton (3301
határidő: 21 nap
Eger, Pf. 253.) Hétfő- csütörtök:
és szolgáltatás
(adott ügyre
vagy
07,30-16,00,
általános
vonatkozóan
személyesen
pénteken: 07,30szabályairól
Korm.r. ettől
(Eger, Klapka
13,30
szóló 2004. évi
eltérő határidőt is
Gy. u. 11.)
CXL. törvény
megállapíthat)
(Ket.) szerint

1990. évi XCIII.
törvény
1996. évi XXXI.
törvény
2004. évi CXL.
törvény
259/2011. (XII.
7.) Korm.
Rendelet

