
sorszám KATASZTRÓFAVÉDELEM HATÁSKÖREI
JOGSZABÁLY (jogszabályhely Eljáró szervezet szintje Eljáró szervezet szintje Eljáró szervezet szintje
pontos megjelölésével) kirendeltség megyei országos

1. Tűzoltósági szakterület
1.1 Tűzvédelem, tűzvizsgálat, piacfelügyelet
1.1.1 Beépített tűzjelző berendezés létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezése 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet,

259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. § 1. fokú H II. fokú H 
(1) bekezdés b) pontja

1.1.2 Beépített tűzjelző berendezés létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezése a polgári repülőterek, a metró és 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet,
földalatti vasúti létesítmények, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei tekintetében. 259/2011. (XIl.7.) Korm. rendelet 1. § 1. fokú H II. fokú H

(2) bekezdés e) pontja
1.1.3 Beépített tűzoltó berendezés létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezése 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet,

259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. § 1. fokú H II. fokú H
(1) bekezdés b) pontja

1.1.4 Beépített tűzoltó berendezés létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezése a polgári repülőterek, a metró és földalatti 491/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet,
vasúti létesítmények, valamint az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei tekintetében. 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. § 1. fokú H II. fokú H

(2) bekezdés e) pontja

1.1.5 A létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartásának, továbbá - 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. §
jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartásának, valamint a tűz elleni védekezésről, a ( 1) bekezdés e) pontja

I. fokú H II. fokú Hműszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. §(!)bekezdésének hatálya alá nem tartozó
tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységének ellenőrzése

1.1.6 A létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartásának, továbbá - 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. §
jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - járművön a tűzvédelmi használati szabályok betartásának, valamint a tűz elleni védekezésről, a (2) bekezdés e) pontja
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. §(!)bekezdésének hatálya alá nem tartozó I. fokú H II. fokú H
tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységének ellenőrzése a polgári repülőterek, a metró és földalatti vasúti létesítmények, valamint az Országház,
Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei tekintetében.

1.1.7 Eljárás a tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenység bejelentése során, amely a kockázati osztály megváltoztatását teszi szükségessé, vagy Ttv. 20. §, 259/2011. (XrI.7.) Korm.
a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi rendelet 1. § ( 1) bekezdés d) pontja I. fokú H II. fokú H

1.1.8 Jogszabályban előírt hatósági egyeztetések lefolytatása. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. §
(1) bekezdés g) pontja 1. fokú H

1.1.9 Jogszabályban előírt hatósági egyeztetések lefolytatása a polgári repülőterek, a metró és földalatti vasúti létesítmények, valamint az Országház, 259/2011. (XIJ.7.) Korm. rendelet 1. §
1. fokú H

Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei tekintetében. (2) bekezdés e) pontja
1.1.10 A tűzoltó készülékek karbantartása tevékenység tűzvédelmi jogszabályban foglaltak szerinti végzésének helyszíni ellenőrzése 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. §

(1) bekezdés h) pontja 1. fokú H II. fokú H

1.1.11 E vagy F tűzvédelmi osztályú anyag tetőfedésként való alkalmazásának engedélyezése 259/2011. (XIJ.7.) Korm. rendelet 1. §
(!) bekezdés m) pontja I. fokú H II. fokú H

1.1.12 Irányított égetés végzésének tűzvédelmi szempontból történő engedélyezése 54/2014. (XII. 5). BM rendelet 226. §
I. fokú H II. fokú H

1.1.13 Meglévő száraz felszálló tüzivízvezeték átalakításának engedélyezése 259/2011. (XIJ.7.) Korm. rendelet 1. §
I. fokú H II. fokú H(!) bekezdés m) pontja

1.1.14 Oltóvíz szomszédos létesítmények általi közös biztosításának engedélyezése 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. §
(!) bekezdés m) pontja I. fokú H II. fokú H

1 1.15 Oltóvizet biztosító vízvezeték-hálózat jogszabálytól eltérő méretezésének engedélyezése 259/2011. (XU.7.) Korm. rendelet 1. §
(!) bekezdés m) pontja I. fokú H II. fokú H

1.1.16 Természetes felszíni vizek oltóvízként történő számításba vételének engedélyezése 259/2011. (XU.7.) Korm. rendelet 1. §
(!) bekezdés m) pontja I. fokú H II. fokú H

1.1.17 Épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérés 259/2011. (XU.7.) Korm. rendelet 1. §
I. fokú H II. fokú Hengedélyezése (2) bekezdés k) pontja

1.1.18 Eltérés engedélyezése a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki 3/2009. (II.4.) ÖM rendelet 3. § (!)
1. fokú H ll. fokú Hkövetelményeiről szóló rendelet meghatározott használati, vagy a tűzoltóság beavatkozásával kapcsolatos előírásai alól. bekezdés b) pontja



1.1.19 Jogszabályban, nem zeti szabványban teljes körűen nem szabályozott beépített tüzoltó berendezések használatbavételi, létesítési, valam int 259/2011. (Xll.7 .) Korm . rendelet 1. §
m egszüntetésének engedélyezése (2) bekezdés g) pontja

1. fokú H n. fokú H

1.1.20 Tűzvizsgálati eljárás lefolytatása 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. §
(2) bekezdés 1) pontja I. fokú H II. fokú H

1.1.21 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő tűzvédelmi hatósági eljárások lefolytatása, ha kormányrendelet 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. §
másként nem rendelkezik (KÜLÖN MUNKALAPON) (2) bekezdés m) pont I. fokú H II. fokú H

1.1.22 Hatósági és szolgáltatási felügyelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatást végzők felett 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. §
(2) bekezdés e) pontja, 6. § (2) I. fokú H II. fokú H 
bekezdése

1.1.23 Tűzoltó-technikai termék forgalmazásának engedélyezése, melynek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. §
honosított harmonizált szabvány (3) bekezdés a) pont 1. fokú H

1.1.24 Épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól eltérés engedélyezése 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. §
(3) bekezdés b) pontja 1. fokú H

1.1.25 Eltérés engedélyezése a megújuló energiaforrásokat - biogázt, bioetanolt, biodízelt - hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki 3/2009. (II.4.) ÖM rendelet 3. § (1)
1. fokú Hkövetelményeiről szóló rendelet meghatározott létesítési előírásai alól. bekezdés a) pontja

1.1.26 Vonatkozó műszaki követelmény előírásától eltérő, de azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás jóváhagyása 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. §
(3) bekezdés e) pontja 1. fokú H

1.1.27 Védelem egyenértékűségének megállapítása 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. §
(3) bekezdés d) pontja 1. fokú H

1.1.28 Számítógépes szimulációs programmal végzett, egyedileg tervezett megoldás jóváhagyása 259/2011. (Xfl.7.) Korm. rendelet 1. §
1. fokú H(3) bekezdés j) pontja

1.1.29 Hatósági eljárások lefolytatása a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 1. §
(3) bekezdés g) pontja 1. fokú H

1.1.30 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő tűzvédelmi hatósági eljárások lefolytatása, ha kormányrendelet Külön korm. rendeletek szerint
így rendelkezik (KÜLÖN MUNKALAPON) 1. fokú H

1.1.31 Nyilvántartás vezetése az építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolására kiadott nyilatkozatokról 259/2011. (Xfl.7.) Korm. rendelet 1. §
1. fokú H(3) bekezdés 1) pontja

1.1.32 Ttűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító 492/2017 (XII.29.) Korm. rendelet 6. §
szervezetek kijelölési feltételeinek való megfelelésének ellenőrzése 1. fokú H

1.1.33 A Ttv. 13. § (1 )-(3) bekezdésében felsorolt termékek tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelősége tekintetében 1996. évi XXXI. törvény 13/A. § (!) 
I. fokú H

piacfelügyeleti hatósági jogkör. bekezdés
1.1.34 Tűzvédelmi célú építési termékek engedélyezése iránti kérelem 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 3.

§ (2) bekezdés e) pontja I. fokú H

1.1.35 Tűzvédelmi szakértők tevékenysége feletti hatósági és szolgáltatási felügyelet 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. §
(3) bekezdés e) pontja, 6. § (1) 1. fokú H
bekezdés a) pontja

1.1.36 Hatósági és szolgáltatási felügyelet a területi szerv és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tekintetében a tűzvédelmi szakvizsgával 259/2011. (XII.7.) Korm. Rendelet (3)
összefüggő oktatásszervezői tevékenységgel kapcsolatban. bekezdés i) pontja, 6. § ( 1) bekezdés e) 1. fokú H

pontja
1.1.37 Égéstennék-elvezető jogszabályban meghatározott időszaknál gyakoribb ellenőrzésének kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó általi 2015. évi CCXI. törvény 7. § (2)

előírásának felülvizsgálata bekezdés e) pontja, 99/2016. (V. 13.)
Korm. rendelet 2. § (10) bekezdés e)
pontja, 259/2011. (XII.7.) Korm. 1. fokú H II. fokú H

rendelet 1. § (1) bekezdésj) pontja

1.1.38 Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó által a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzésének eredményéről szóló dokumentum kiadásával, 2015. évi CCXJ. törvény 7. § (2)
tartalmának felülvizsgálatával kapcsolatos vitás ügy kivizsgálása bekezdés d) pont, 99/2016. (V. 13.)

Korm. rendelet 2. § (10) bekezdés b) 1. fokú H II. fokú H
pontja, 259/2011. (Xll.7.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdésj) pontja



1.1.39 Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátóval szembeni panasz kivizsgálása 2015. évi CCXI. törvény 7. § (2)
bekezdés e) pontja, 99/2016. (V. 13.)
Korm. rendelet 2. § (10) bekezdés a)
pontja, 259/2011. (XII.7.) Korm. I. fokú H II. fokú H

rendelet 1. § (2) bekezdés h) pontja

1.1.40 Kéményseprő-ipari tevékenység folytatásának, adatváltozás bejelentése 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 19. §
(6) bekezdése, 259/2011. (XII.7.)

I. fokú H II. fokú HKorm. rendelet 1. § (2) bekezdés h)
pontja

1.1.41 Kéményseprő-ipari szolgáltatókról nyilvántartás vezetése 2015. évi CCXI. törvény 7. § (4)
bekezdése, 259/2011. (XII.7.) Korm.

I. fokú H II. fokú H rendelet 1. § (2) bekezdés h) pontja

1.1.42 Kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó feletti hatósági felügyelet, tevékenységének, tevékenység végzéséhez szükséges feltételek meglétének 2015. évi CCXI. törvény 7. § (3)és (7)
ellenőrzése bekezdése, 259/2011. (XII.7.) Korm.

rendelet 1. § (2) bekezdés h) pontja 1. fokú H II. fokú H

1.1.43 Eljárás a kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségeit megszegő ingatlantulajdonossal szemben 2015. évi CCXI. törvény 7. § (2)
bekezdés a) és b) pontja, 259/2011.

1. fokú H II. fokú H(XII. 7.) Korm. rendelet 1. § ( 1)
bekezdés j) pontja

1.1.44 A klímagázt tartalmazó tűzoltó-technikai termékek, valamint a klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek 14/2015. (ll. 10.) Korm. rendelet 3. §
telepítését, javítását, karbantartását, szervizelését, szivárgásvizsgálatát végző vállalkozások megfelelő képesítésének ellenőrzése (2) bek. a) pontja 1. fokú H II. fokú H

1.1.45 A klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek kötelező regisztrációja és szivárgásvizsgálata megtörténtének 14/2015. (ll. 10.) Korm. rendelet 3. §
1. fokú H II. fokú Hellenőrzése (2) bek. b) pontja

1.1.46 Egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmazó tűzvédelmi rendszerek üzembe helyezését, és karbantartását, javítását végzők tanúsítása 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 27. §
(3) bek. e) pontja 1. fokú H

1.1.47 A klímagázt tartalmazó tűzoltó-technikai termékek, valamint a klímagázt tartalmazó beépített tűzvédelmi rendszerek és tűzoltó készülékek 14/2015. (ll. 10.) Korm. rendelet 3. §
címkézésére, forgalomba hozatalára, telepítésére, karbantartására, szervizelésére, szivárgásel\enőrzésére és szivárgásvizsgálatára vonatkozó (2a) bek. I. fokú H
kötelezettségek ellenőrzése és felügyelete

1.1.48 Szakhatósági eljárás a bányafelügyelet polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazására, tárolására, gyártására vonatkozó engedélyezési 531/2017. (Xll. 29.) Korm. rendelet 1.
1. fokú SZH II. fokú SZHeljárásában. mell. 1. táblázat 6. sor

1.1.49 Szakhatósági eljárás a bányafelügyelethatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának) és 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
1. fokú SZH n. fokú SZHhasználatbavételének engedélyezési eljárásában. mell. 1. táblázat 7. sor

1.1.50 Szakhatósági eljárás a hőtermelő létesítmények létesítési engedélyezési eljárásában. 531/2017. (Xll. 29.) Korm. rendelet 1.
1. fokú SZH II. fokú SZHmell. 3. táblázat 12.sor

1.1.51 Szakhatósági eljárás vezetékjog engedélyezési eljárásban. 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
mell. 3. táblázat 21.sor 1. fokú SZH n. fokú SZH



1.1.52 Építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában szakhatósági közreműködés
1. KK., MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén.
2. AK mértékadó kockázati osztályba tartozó
- lakó- és üdülőépület,
- nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,
- összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület esetén.
3. NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
- az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó
alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
- az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint I OOO m2.
4. A több, mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti állvány jellegű építmény esetén,
az alábbi esetekben:
a) polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítményeket, valamint az Országház, az Országgyűlési Irodaház, a Miniszterelnökség
létesítményeit érintő közigazgatási hatósági eljárásokban,
b) a következő építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig:
ba) magas építmények,
bb) a 20 OOO m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,
be) a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
bd) a 10 OOO főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
be) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
bf) a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, ha az elhelyezés 14,00 méter felett
történik.

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
mell. 4. táblázat 16.sor

I. fokú SZH II. fokú SZH

1.1.53 A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei vonatkozásában építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában szakhatósági közreműködés 1531/2017. (X ll. 29.) Korm. rendelet 1.
1. KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén. mell. 4. táblázat 16.sor
2. AK mértékadó kockázati osztályba tartozó
- lakó- és üdülőépület,
- nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,
- összes építményszint nettó alapteriilete az 500 m2-t meghaladó épület esetén.
3. NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
- az összes építményszint nettó alapteriilete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó
alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
- az összes építményszint nettó alapteriilete nagyobb, mint I OOO m2.
4. A több, mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti állvány jellegű építmény esetén.

1. fokú SZH

1.1.54 Egyéb építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában szakhatósági közreműködés
1. KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén.
2. AK mértékadó kockázati osztályba tartozó
- lakó- és üdülőépület,
- nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,
- összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület esetén.
3. NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek
- az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó
alapterülete nagyobb, mint 50 m2,
- az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint I OOO m2.
4. A több, mint 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti állvány jellegű építmény esetén.

531/2017. (Xll. 29.) Korm. rendelet 1.
mell. 4. táblázat 16.sor

1. fokú SZH 11. fokú SZH

1.1.55 Szakhatósági eljárás a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárásban az 50 MW és annál
nagyobb teljesítményű , első végleges használatbavétellel nem rendelkező erőművek esetében.

531/2017. (Xll. 29.) Korm. rendelet 1.
mell. 4. táblázat 45.sor 1. fokú SZH II. fokú SZH

1.1.56 Szakhatósági eljárás a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárásban egyéb esetekben. 531/2017. (Xll. 29.) Korm. rendelet 1.
mell. 4. táblázat 46.sor 1. fokú SZH ll. fokú SZH



1.1.57 Szakhatósági eljárás építésügyi hatósági engedélyköteles éghető töltetű nyomástartó vagy töltő rendszerek, éghető folyadék- és olvadéktárolók, 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
közforgalmú üzemanyagtöltő állomások műtárgyai az utak kivételével, közforgalmú autógáz-töltőállomások műtárgyai az utak kivételével, mell. 4. táblázat 52.sor
éghető gáz és olaj előállító és tároló energetikai építmény, az ipari és mezőgazdasági célú földgázfogyasztó hőfejlesztö-höhasznosító 1. fokú SZH II. fokú SZH
létesítmény építése esetén, a 3l/2014. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti építési, használatbavételi és fennmaradási eljárásban.

1.1.58 Szakhatósági eljárás üzletek működési engedélyezési eljárása során, olyan üzlet esetében, amelyben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat mell. 8. táblázat 3.sor
szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, jánnűvet vagy üzemanyagot forgalmaznak, a Honvédelmi Minisztérium 1. fokú SZH II. fokú SZH

vagyonkezelésében álló földrészleten működtetni kívánt üzlet kivételével.
1.1.59 Szakhatósági eljárás útügyi hatósági eljárás során abban az esetben, ha az eljárás 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.

- polgári repülőteret, a metró és földalatti vasúti létesítményét, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményét, mell. 10. táblázat 7.sor
valamint az alábbi, első végleges használatbavétellel nem rendelkező építmény létesítményét érinti,
- magas építmények,
- 20000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmény,
- a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmény, 1. fokú SZH II. fokú SZH

- a 10.000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmény,
- az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőmű,
- a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmény, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett
történik.

1.1.60 Szakhatósági eljárás útügyi hatósági eljárás során minden más esetben. 531/2017. (Xfl. 29.) Korm. rendelet 1.
mell. 10. táblázat S.sor 1. fokú SZH fi. fokú SZH

1.1.61 Szakhatósági eljárás repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárásban. 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
mell. 10. táblázat 31.sor 1. fokú SZH

1.1.62 Szakhatósági eljárás a légi közlekedési hatóságnak a polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
használatbavételének engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és mell. 10. táblázat 39.sor, 61. sor, 67.
megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános építmények építési engedélyezésére, használatbavételi sor 1. fokú SZH II. fokú SZH

engedélyezésére, fennmaradási engedélyezésére és bontására irányuló hatósági eljárásában.

1.1.63 Szakhatósági eljárás leszállóhely létesítésére irányuló engedélyezési eljárásban. 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
mell. 10. táblázat 62.sor, 88. sor 1. fokú SZH n. fokú SZH

1.1.64 Szakhatósági eljárás a légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásaiban. 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
1. fokú SZH II. fokú SZHmell. 10. táblázat 63.sor, 79. sor

1.1.65 Szakhatósági eljárás a vasúti közlekedési hatóságnak a vasúti építmény engedélyezésére irányuló eljárása során. 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
mell. 10. táblázat 118. sor 1. fokú SZH n. fokú SZH

1.1.66 Szakhatósági eljárás a felszín alatti vasutak vasúti üzemi létesítményei, valamint a vasúti üzemi létesítményekhez kapcsolódó felvonók, 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
1. fokú SZH II. fokú SZHmozgólépcsők és mozgójárdák engedélyezésére irányuló eljárása során. mell. 10. táblázat 119. sor

1.1.67 Szakhatósági eljárás a veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi és 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
átalakítási engedélyezési eljárása során, ha az eljárás a polgári repülőtér, a metró és földalatti vasúti létesítmény, az Országház, az mell. 12. táblázat 4. sor, 6. spr 1. fokú SZH II. fokú SZH
Országgyűlési Irodaház, vagy a Miniszterelnökség létesítményét érinti.

1.1.68 Szakhatósági eljárás a veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak és tároló létesítményeinek létesítési, használatbavételi és 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
átalakítási engedélyezési eljárása során, minden más esetben. mell. 12. táblázat 5. sor, 7. sor 1. fokú SZH n. fokú SZH

1.1.69 Szakhatósági eljárás a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, 531/2017. (XU. 29.) Korm. rendelet 1.
1. fokú SZH II. fokú SZHhatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (!. 5.) NGM rendelet szerinti létesítési, üzembe helyezési eljárása során. mell. 12. táblázat 5. sor, 10. sor

1. 1.70 Szakhatósági eljárás a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerinti létesítési, üzembevételi, mell. 12. táblázat 5. sor, 11. sor 1. fokú SZH II. fokú SZH
átalakítást követő új létesítési eljárása során.

1. 1.71 Szakhatósági eljárás a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet szerinti vezetékjog engedélyezési eljárásban. 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
1. fokú SZH II. fokú SZHmell. 12. táblázat 5. sor, 15. sor



1.1.72 Szakhatósági eljárás a nappali szociális ellátással, bentlakásos szociális intézményi ellátással, bölcsődével, mini bölcsődével, gyermekek 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
átmeneti otthonával, családok átmeneti otthonával és utógondozó otthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha mell. 15. táblázat 3. sor
a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével,
b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni, 1. fokú SZH
e) az adatmódosítás célja valamely e sor szerinti szolgáltatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták
meg, vagy
d) ha a férőhelyszám - ide nem értve a külső férőhelyeket - egy éven belül öt százalékot meghaladó mértékben emelkedik.

1.1.73 Szakhatósági eljárás a fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja foglalkoztatási hely 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
bejegyzése. mell. 15. táblázat 4. sor 1. fokú SZH

1.1.74 Szakhatósági eljárás a támogatott lakhatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
a) az Szt. 75. § (5) bekezdés e) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése, mell. 15. táblázat 5. sor
b) az ingatlan működési formájának az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti működési formára történő módosítása, vagy 1. fokú SZH
e) olyan ingatlan bejegyzése, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó engedélyes
maga kívánja nyújtani.

1.1.75 Szakhatósági eljárás a munkahelyi bölesődével, esaládi bölesődével, napközbeni gyermekfelügyelettel - kivéve a kizárólag a Gyvt. 44/B. § (3) 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest - és a Biztos Kezdet Gyerekházzal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha mell. 15. táblázat 6. sor
a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével,
b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni, ide nem értve a Gyvt. 44/8. §

1. fokú SZH(3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt), vagy
e) az adatmódosítás célja valamely e sor szerinti szolgáltatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták
meg

1.1.76 Szakhatósági eljárás a gyermekotthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével, mell. 15. táblázat 7. sor
b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni,
e) az adatmódosítás célja valamely e sor szerinti szolgáltatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket korábban nem vizsgálták 1. fokú SZH
meg,
d) a férőhelyszám emelkedik, vagy
e) ideiglenes befogadó férőhelyet alakítanak ki.

1.1.77 Szakhatósági eljárás az adtmódosítási eljárásban, ha 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
a) a tűzvédelmi szakhatóság szakhatósági állásfoglalása miatt a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés ideiglenes hatályú, és a fenntartó mell. 15. táblázat 8. sor
az ideiglenes hatályú bejegyzés határozatlan vagy határozott idejű bejegyzésre történő módosítását, illetve hatályának meghosszabbítását kéri, 1. fokú SZH
vagy
b) a fenntartó a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott egyedi szakhatósági előírás, feltétel módosítását vagy törlését kéri.

1.1.78 Szakhatósági eljárás a zenés, táncos rendezvény engedélyezése során. 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
mell. 19. táblázat 6. sor 1. fokú SZH II. fokú SZH

1.1.79 Szakhatósági eljárás a pirotechnikai termék felhasználásának, forgalmazásának és tárolásának engedélyezési eljárásában. 531/2017. (XIJ. 29.) Korm. rendelet 1.
mell. 19. táblázat 16. sor 1. fokú SZH II. fokú SZH

1.1.80 Szakhatósági eljárás a pirotechnikai termék gyártásának, megsemmisítésének, kiállításának, forgalomba hozatalának, valamint a vizsgálatának 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
engedélyezési eljárásában. mell. 19. táblázat 17. sor 1. fokú SZH II. fokú SZH

1.1.81 Szakhatósági eljárás a szociális hatóság szociális foglalkoztatás engedélyezése iránti eljárásban, ha a foglalkoztatás helyszíne polgári 531/2017. (XU. 29.) Korm. rendelet 1.
repülőteret, metró és földalatti vasúti létesítményt, az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményét érinti. mell. 19. táblázat 34. sor 1. fokú SZH II. fokú SZH

1.1.82 Szakhatósági eljárás a szociális hatóság szociális foglalkoztatás engedélyezése iránti eljárásban minden más esetben. 531/2017. (XU. 29.) Korm. rendelet 1.
mell. 19. táblázat 35. sor 1. fokú SZH II. fokú SZH



1.1.83 Szakhatósági eljárás a telepengedélyezési eljárásokban az alábbi tevékenységek végzése esetén: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.
1. egyéb gumitermék gyártása, mell. 19. táblázat 38. sor
2. festék, bevonóanyag gyártása,
3. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs újrafutózása, felújítása,
4. kőolaj-feldolgozás,
5. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása,
6. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolása,
7. műanyag építőanyag gyártása,
8. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása, I. fokú SZH II. fokú SZH
9. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása,
10. papírgyártás,
11. ragasztószer-
gyártás,
12. tapétagyártás,
13. tisztítószer gyártása,
14. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása,
15. vegyi szál gyártása

1.1.84 Szakhatósági eljárás nukleáris létesítmény létesítési, üzembe helyezési, üzemeltetési, átalakítási, végleges leállítási engedélyezési eljárás során, 1996. évi CXVI. törvény 2. melléklet
valamint az Idöszakos Biztonsági Jelentés hatósági felülvizsgálata esetén, ha az engedélyezésnek tűzvédelmi vagy katasztrófavédelmi vonzata 7. sor 1. fokú SZH
van.

1.1.85 Szakhatósági eljárás nukleáris létesítmény Idöszakos Biztonsági Jelentés felülvizsgálata esetében. 1996. évi CXVI. törvény 2. melléklet
9. sor 1. fokú SZH

1.1.86 Szakhatósági eljárás a nukleáris létesítményekkel összefüggő építmények és épületszerkezetek építési (bontási) és használatbavételi 1996. évi CXVI. törvény 2. melléklet
1. fokú SZHengedélyezésére irányuló eljárásban, ha annak tűzvédelmi vonzata van. 10. sor

1.1.87 Szakhatósági eljárás radioaktívhulladék-tároló létesítmény Idöszakos Biztonsági Jelentés hatósági felülvizsgálata esetében. 1996. évi CXVI. törvény 2. melléklet
20. sor 1. fokú SZH

1.1.88 Szakhatósági eljárás a radioaktívhulladék-tároló létesítményekkel összefüggő építmények és épületszerkezetek építési (bontási) és 1996. évi CXVI. törvény 2. melléklet
1. fokú SZHhasználatbavételi engedélyezésére irányuló eljárásban, ha annak tűzvédelmi vonzata van. 22. sor

1.2 Tűzoltóság
1.2.1 Létesítményi tűzoltóság működésének kötelező előírása 239/2011. (Xl.18.) Korm. rendelet 18. 1. fokú H

II. fokú H§ (3) bek.
1.2.2 A létesítményi tűzoltóság gépjárműveire, felszerelésére, védőfelszerelésére, oltó- és mentesítő anyagaira, valamint tartalékaira vonatkozó 239/2011. (Xl.18.) Korm. rendelet 19. 1. fokú H II. fokú H

követelmények megállapítása, a létesítményi tűzoltóság létszáma tekintetében eltérés engedélyezése. §(IO)bek.
1.2.3 A létesítményi tűzoltóság létesítésére irányuló követelmény alóli felmentés. 239/2011. (Xl.18.) Korm. rendelet 19. 1. fokú H II. fokú H

§ (11) bek.
1.2.4 A létesítményi tűzoltóságok nyilvántartása. 239/2011. (Xl.18.) Korm. rendelet 27. 1. fokú H

§ (2) bek.


