
Hatósági ügy fajtája/eljárás típusa

Ket. szerint

Ket. szerint

Ket. szerint hivatalból indul

Ket. szerint

Tűzvédelmi kötelezettségek megállapítása Ket. szerint hivatalból indul

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 
(elintézési, 
fellebbezési 
határidő)

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

Az épületek, építmények tűzvédelmi 
használati előírásai, valamint a 
tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos 
követelmények alól eltérés engedélyezése

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. törvény; 

16/2012. 
(IV.3.) BM 

rendelet

postai úton
 vagy

személyesen

http://jasz.katasztr
ofavedelem.hu/ug

yfelszolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

1996. évi XXXI. törvény;
259/2011. (XII.7.) Korm. 
rendelet 1.§ (1) bek. a) 
pont;
28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 4.§ (1) bek., 
6.§, 8.§ , 40.§ (1) bek., 51.§, 
68.§, 69.§ (2) és (5) bek. 

Beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések 
létesítési és használatbavételi ügyei

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. törvény; 

16/2012. 
(IV.3.) BM 

rendelet

postai úton
 vagy

személyesen

http://jasz.katasztr
ofavedelem.hu/ug

yfelszolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

1996. évi XXXI. törvény;
259/2011. (XII.7.) Korm. 
rendelet 1.§ (1) bek. b) 
pont;
28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 4.§ (1) bek., 
6.§, 8.§ , 40.§ (1) bek., 51.§, 
68.§, 69.§ (2) és (5) bek. 

A létesítmény, az építmény, a helyiség 
vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi 
létesítési és használati szabályok 
betartását, továbbá a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § 
(1) bekezdésének hatálya alá nem 
tartozó tűzvédelmi szolgáltatási 
tevékenység ellenőrzése

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

http://jasz.katasztr
ofavedelem.hu/ug

yfelszolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

1996. évi XXXI. törvény;
259/2011. (XII.7.) Korm. 
rendelet 1.§ (1) bek. c) 
pont;
28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 4.§ (1) bek., 
6.§, 8.§ , 40.§ (1) bek., 51.§, 
68.§, 69.§ (2) és (5) bek. 

A létesítmény, az építmény, a helyiség 
vagy a szabadtér tűzveszélyességi 
osztályba sorolásának megváltoztatását 
szükségessé tevő, vagy a raktározás, 
termelés kapacitásának 15%-kal történő 
növelését eredményező, a tűzvédelmi 
helyzetre kiható tevékenység bejelentési 
kötelezettségének ügyei

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. törvény; 

16/2012. 
(IV.3.) BM 

rendelet

postai úton
 vagy

személyesen

http://jasz.katasztr
ofavedelem.hu/ug

yfelszolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

1996. évi XXXI. törvény;
259/2011. (XII.7.) Korm. 
rendelet 1.§ (1) bek. d) 
pont;
28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 4.§ (1) bek., 
6.§, 8.§ , 40.§ (1) bek., 51.§, 
68.§, 69.§ (2) és (5) bek. 

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

http://jasz.katasztr
ofavedelem.hu/ug

yfelszolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

1996. évi XXXI. törvény;
259/2011. (XII.7.) Korm. 
rendelet 1.§ (1) bek. e) 
pont;
28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 4.§ (1) bek., 
6.§, 8.§ , 40.§ (1) bek., 51.§, 
68.§, 69.§ (2) és (5) bek. 



Ket. szerint hivatalból indul

Hatósági egyeztetések lefolytatása Ket. szerint hivatalból indul

Ket. szerint hivatalból indul

Ket. szerint hivatalból indul

Ket. szerint hivatalból indul

Tűzvizsgálati eljárás lefolytatása Ket. szerint hivatalból indul

Üzemeltetés, tevékenység megtiltása a 
tűzvédelmi követelmények 
érvényesítéséig, de legalább a 
szabálytalanság megállapításától számított 
24 órára történő megtiltása, ha
1. a helyiségben, az önálló rendeltetési 
egységben, az építményben, a szabadtéren 
a megengedett maximális 
befogadóképességet 15%-nál nagyobb 
mértékben meghaladják, vagy azt az arra 
kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban 
nem állapították, meg, vagy a kiürítési 
feltételeket nem biztosítják,
2. a létesítmény, az építmény, a helyiség 
vagy a szabadtér tűzveszélyességi 
osztályba sorolásának megváltoztatását 
szükségessé tevő, vagy a raktározás, 
termelés kapacitásának 15%-kal történő 
növelését eredményező, a tűzvédelmi 
helyzetre kiható tevékenység bejelentési 
kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy 
az engedélyezett tevékenységtől 
kedvezőtlenül eltérnek,
3. tűzvédelmi szabály megszegésével az 
életet, a testi épséget vagy a 
vagyonbiztonságot közvetlenül 
veszélyeztetik.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

http://jasz.katasztr
ofavedelem.hu/ug

yfelszolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

1996. évi XXXI. törvény;
259/2011. (XII.7.) Korm. 
rendelet 1. § (1) bek. f) 
pont;
28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 4.§ (1) bek., 
6.§, 8.§ , 40.§ (1) bek., 51.§, 
68.§, 69.§ (2) és (5) bek. 

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

http://jasz.katasztr
ofavedelem.hu/ug

yfelszolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

1996. évi XXXI. törvény;
259/2011. (XII.7.) Korm. 
rendelet 1.§ (1) bek. g) 
pont;
28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 4.§ (1) bek., 
6.§, 8.§ , 40.§ (1) bek., 51.§, 
68.§, 69.§ (2) és (5) bek. 

Tűzoltó készülékek karbantartása 
tevékenység tűzvédelmi jogszabályban 
foglaltak szerinti végzésének helyszíni 
ellenőrzése

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

http://jasz.katasztr
ofavedelem.hu/ug

yfelszolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

1996. évi XXXI. törvény;
259/2011. (XII.7.) Korm. 
rendelet 1.§ (1) bek. h) 
pont;
28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 4.§ (1) bek., 
6.§, 8.§ , 40.§ (1) bek., 51.§, 
68.§, 69.§ (2) és (5) bek. 

A kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. 
törvény 12. § (2) bekezdés b), 
e) és f) pontjában meghatározott 
hatósági felügyeleti eljárások

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

http://jasz.katasztr
ofavedelem.hu/ug

yfelszolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

1996. évi XXXI. törvény;
259/2011. (XII.7.) Korm. 
rendelet 1.§ (1) bek. j) 
pont;
28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 4.§ (1) bek., 
6.§, 8.§ , 40.§ (1) bek., 51.§, 
68.§, 69.§ (2) és (5) bek. 

A munkavállaló eltiltása, aki a 
munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi 
előírásokat, vagy a tűzjelzésre vagy 
tűzoltásra szolgáló eszközök, 
felszerelések használatát nem ismeri, a 
szükséges ismeretek megszerzéséig az ott 
folytatott tevékenységtől

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

http://jasz.katasztr
ofavedelem.hu/ug

yfelszolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

1996. évi XXXI. törvény;
259/2011. (XII.7.) Korm. 
rendelet 1.§ (1) bek. k) 
pont;
28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 4.§ (1) bek., 
6.§, 8.§ , 40.§ (1) bek., 51.§, 
68.§, 69.§ (2) és (5) bek. 

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

http://jasz.katasztr
ofavedelem.hu/ug

yfelszolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

1996. évi XXXI. törvény;
259/2011. (XII.7.) Korm. 
rendelet 1.§ (1) bek. l) 
pont;
28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 4.§ (1) bek., 
6.§, 8.§ , 40.§ (1) bek., 51.§, 
68.§, 69.§ (2) és (5) bek. 



Ket. szerint hivatalból indul

Ket. szerint hivatalból indul

Ket. szerint

Ket. szerint

Az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló miniszteri 
rendeletben (a továbbiakban: OTSZ) 
meghatározott engedélyezési ügyek, 
melyeket a rendelet nem utal a 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
területi vagy központi szerve 
hatáskörébe

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

http://jasz.katasztr
ofavedelem.hu/ug

yfelszolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

1996. évi XXXI. törvény;
259/2011. (XII.7.) Korm. 
rendelet 1.§ (1) bek. m) 
pont;
28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 4.§ (1) bek., 
6.§, 8.§ , 40.§ (1) bek., 51.§, 
68.§, 69.§ (2) és (5) bek. 

Az OTSZ-ben meghatározott esetben a 
szabadtéri rendezvény megtartásának 
megtiltása, illetve a rendezvény 
azonnali befejezésének elrendelése

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

http://jasz.katasztr
ofavedelem.hu/ug

yfelszolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

1996. évi XXXI. törvény;
259/2011. (XII.7.) Korm. 
rendelet 1.§ (1) bek. n) 
pont;
28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 4.§ (1) bek., 
6.§, 8.§ , 40.§ (1) bek., 51.§, 
68.§, 69.§ (2) és (5) bek. 

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős 
szálláshely-szolgáltatás (üdülő, gyermek- 
és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház 
nyilvántartásba vétele esetén)

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. törvény; 

16/2012. 
(IV.3.) BM 

rendelet

postai úton
 vagy

személyesen

http://jasz.katasztr
ofavedelem.hu/ug

yfelszolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

Ket. 2.§ (1) bek., 4.§ (1) bek., 
6.§, 8.§ , 40.§ (1) bek., 51.§, 
68.§, 69.§ (2) és (5) bek. 

Vásárok és piacok, valamint a 
bevásárlóközpontok üzemeltetése

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. törvény; 

16/2012. 
(IV.3.) BM 

rendelet

postai úton
 vagy

személyesen

http://jasz.katasztr
ofavedelem.hu/ug

yfelszolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

Ket. 2.§ (1) bek., 4.§ (1) bek., 
6.§, 8.§ , 40.§ (1) bek., 51.§, 
68.§, 69.§ (2) és (5) bek. 



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 
(elintézési, fellebbezési 

határidő)

Útmutatók, 
formanyomt

atványok 
(linkkel)

Az igénybe 
vehető 

elektronikus 
programok 

elérése, 
időpontfoglalá

s

Az ügytípusokhoz 
kapcsolódó 

jogszabályok 
jegyzéke

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 

jogokról és az 
ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről

A bányafelügyelet hatáskörébe 
tartozó egyes nyomástartó 
berendezések létesítésének 
(felállításának) és 
használatbavételének 
engedélyezése

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

A hőtermelő létesítmények 
létesítési és a vezetékjog 
valamennyi engedélyezési 
eljárása

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

A közutak, a közforgalom elől el 
nem zárt magánutak, a 
kerékpárutak, a gyalogutak, a 
gyalog- és kerékpárutak, a járdák, 
valamint ezek műtárgyai és 
tartozékai építésének, 
korszerűsítésének, 
fennmaradásának és 
megszüntetésének 
engedélyezésére, építésének elvi 
engedélyezésére, forgalomba 
helyezésének ideiglenes 
engedélyezésére irányuló eljárás

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

A közutak, a közforgalom elől el 
nem zárt magánutak, a 
kerékpárutak, a gyalogutak, a 
gyalog- és kerékpárutak, a járdák, 
valamint ezek műtárgyai és 
tartozékai forgalomba 
helyezésére irányuló eljárás

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 



A kulturális örökségvédelmi 
Hivatal és a kulturális 
örökségvédelmi szakigazgatási 
szervek telekalakítási eljárása, 
polgári védelmi építmény, 
óvóhely telkének kialakítása 
esetén

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

A Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság elektronikus hírközlési 
nyomvonalas, nyomvonal jellegű 
építményekkel és egyéb 
műtárgyakkal kapcsolatos, 
"A"-"C" tűzveszélyességi 
osztályba tartozó helyiségeket 
tartalmazó elektronikus 
hírközlési építmények 
engedélyezési eljárások

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

A nukleáris létesítményekkel 
összefüggő építmények és 
épületszerkezetek hatósági 
engedélyezésére irányuló 
eljárásban.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

A villamosenergia-ipari 
építésügyi engedélyezési 
eljárásban, a nyomvonalas 
létesítmény, valamint szélerőmű 
engedélyezése kivételével

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Az atomenergiáról szóló törvény 
szerinti Időszakos Biztonsági 
Jelentés

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 



Az autógáztöltő-állomások 
építésügyi engedélyezési eljárása

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Az éghető folyadékok és 
olvadékok tárolótartályainak 
létesítési,, használatbavételi 
átalakítási és megszüntetési 
engedélyezési eljárása, Éghető 
töltet esetében tárolótartály 
létesítése, és átalakítása esetén

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Az éghető töltetű nyomástartó 
vagy töltő rendszerek, éghető 
folyadék- és olvadéktárolók, 
közforgalmú üzemanyagtöltő 
állomások műtárgyai az utak 
kivételével, autógáz 
töltőállomások, a biogáz előállító 
és tároló energetikai építmény, az 
ipari és mezőgazdasági célú 
földgázfogyasztó hőfejlesztő-
hőhasznosító létesítmény esetén

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Bölcsőde, hetes bölcsőde, 
gyermekek átmeneti otthona, 
családok átmeneti otthona, 
gyermekotthon és utlógondozó 
otthon működési engedélyezési 
eljárása

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Családi napközi, valamint az 
alternatív napközbeni ellátás 
működési engedélyezési eljárása

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 



Építésügyi hatóság engedélyezési 
eljárások 
az „A”-„C” tűzveszélyességi 
osztályba tartozó épületek, az 
„A”-„B” tűzveszélyességi 
osztályú helyiségeket tartalmazó 
épületek, az 500 m2 - 
szintenkénti összesített - 
alapterület feletti közösségi 
helységet tartalmazó épület, 
valamint „D”-„E” 
tűzveszélyességi osztályba 
tartozó ipari, mezőgazdasági és 
tároló épületek, minden nagy 
forgalmú vagy 
tömegtartózkodásra szolgáló 
épület, mozgásukban, 
cselekvőképességükben 
korlátozott személyek 
befogadására, elhelyezésére 
szolgáló helyiséget tartalmazó 
épületek, a pinceszintek 
kivételével a kétszintesnél 
nagyobb szintszámú lakó- és 
üdülőépületek építése esetén.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások, ha az 
építési tevékenység 
eredményeként zenés, táncos 
rendezvény helyszínéül szolgáló 
építmény létesül

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Működési engedélyezési eljárás 
olyan üzlet esetében, amelyben 
„A” és „B” tűzveszélyességi 
osztályba tartozó vegyi árut és 
anyagot, pirotechnikai terméket, 
tüzelő- és „C” tűzveszélyességi 
osztályú építőanyagot, járművet 
vagy üzemanyagot forgalmaznak

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 



Nappali ellátás és bentlakásos 
intézményi ellátás működési 
engedélyezése, működési 
engedély módosításának eljárása

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Szálláshely engedélyezési 
eljárása 10 fő feletti 
befogadóképességű szálláshely 
esetén

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Szociális és gyámhivatal szociális 
foglalkoztatás engedélyezési 
eljárása

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Telekosztás és telekhatár-
rendezés esetén, ha a 
telekalakítást követően keletkező 
telkek közül a szomszédos 
telkeken a közös határvonal felől 
az építési helyen kívül eső épület 
áll

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 



Telepengedélyezési eljárás során 
ellenőrzéshez kötött 
tevékenységek:
1. egyéb bútor gyártása
2. egyéb fa-, parafatermék, fonott 
áru gyártása
3. egyéb papír-, kartontermék 
gyártása
4. épületasztalos-ipari termék 
gyártása
5. falemezgyártás
6. gépjárműjavítás, karbantartás
7. hangszergyártás
8. illóolajgyártás
9. irodabútor gyártása
10. irodai papíráru gyártása
11. játékgyártás
12. konfekcionált textiláru 
gyártása (kivéve: ruházat)
13. konyhabútorgyártás
14. kötött, hurkolt kelme 
gyártása
15. nyomdai tevékenység 
alágazatba tartozó tevékenységek
16. papír csomagolóeszköz 
gyártása
17. sportszergyártás, kivéve 
úszómedence gyártása
18. tároló fatermék gyártása
19. testápolási cikk gyártása
20. textilszálak fonása
21. textilszövés
22. textil, szőrme mosása, 
tisztítása

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 



Telepengedélyezési eljárás során 
szakhatósági állásfoglaláshoz 
kötött tevékenységek:
1. egyéb gumitermék gyártása
2. festék, bevonóanyag gyártása
3. fűrészárugyártás
4. gépjármű-karosszéria, 
pótkocsi gyártása
5. gumiabroncs, gumitömlő 
gyártása, kivéve gumiabroncs 
újrafutózása, felújítása
6. háztartási, egészségügyi 
papírtermék gyártása
7. közúti jármű, járműmotor 
alkatrészeinek gyártása
8. kőolaj-feldolgozás
9. máshová nem sorolt egyéb 
vegyi termék gyártása
10. mezőgazdasági vegyi termék 
gyártása, raktározása, tárolása
11. motorkerékpár gyártása
12. műanyag csomagolóeszköz 
gyártása
13. műanyag építőanyag gyártása
14. műanyag lap, lemez, fólia, 
cső, profil gyártása
15. műtrágya, nitrogénvegyület 
gyártása, raktározása, tárolása
16. papírgyártás
17. ragasztószergyártás
18. szőnyeggyártás
19. tapétagyártás
20. tisztítószer gyártása
21. szintetikus kaucsuk 
alapanyag gyártása
22. vegyi szál gyártása

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Zenés, táncos rendezvény 
rendezvénytartási engedélyezése

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet 

alapján

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 



A bányászati hulladékkezelő 
létesítmények bezárási 
eljárásában, ha a bezárást nem 
műszaki üzemi terv 
jóváhagyásával engedélyezik

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

A jogellenes cselekmények 
megelőzését és felszámolását 
szolgáló Légiközlekedés 
Védelmi és Kényszerhelyzeti 
Terv jóváhagyására irányuló 
eljárás

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

A kulturális örökségvédelmi 
Hivatal és a kulturális 
örökségvédelmi szakigazgatási 
szervek telekalakítási eljárása, 
polgári védelmi építmény, 
óvóhely telkének kialakítása 
esetén

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

A polgári repülőtér elvi 
létesítésének engedélyezésére, 
létesítésének engedélyezésére, 
használatbavételének 
engedélyezésére, a repülőtér 
létesítésének, fejlesztésének és 
megszüntetésének szabályairól 
szóló kormányrendelet hatálya 
alá tartozó általános építmények 
fennmaradásának 
engedélyezésére, 
megszüntetésére és fejlesztésére 
irányuló eljárás

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 



A radioaktív anyag tárolása, 
használata, felhasználása, 
szállítása és átalakítása 
tekintetében, nyitott sugárforrás 
esetén

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

A radioaktív anyag termelését, 
előállítását, tárolását, használatát, 
felhasználását, átalakítását 
szolgáló nem nuikleáris 
létesítmény létesítése, üzembe 
helyezése, üzemeltetése, 
átalakítása, javítása, 
megszüntetése tekintetében, 
nyitott sugárforrás esetén

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások, 
életvédelmi rendeltetésű 
építmények, óvóhelyek építése, 
átalakítása, megszüntetése esetén

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Építmények építési hatósági 
eljárásai az első végleges 
használatbavételéig:
1. magas építmények
2. 20.000 nm összesített szint 
alapterületűnél nagyobb 
középmagas építmények
3. 4000 főnél nagyobb 
befogadóképességű művelődési, 
kulturális rendeltetésű 
közhasználatú építmények
4. 10.000 főnél nagyobb 
befogadóképességű sport 
rendeltetésű közhasználatú 
építmények
5. 50 MW és annál nagyobb 
teljesítményű erőművek
6. fekvőbeteg ellátásra, továbbá 
mozgásukban korlátozottak 
elhelyezésére szolgáló 
középmagas építmények, 
amennyiben az elhelyezés 13,65 
méter fölött történik

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 



Gázveszélyes vízkészletet 
igénybevevő vízmű vízjogi 
létesítési, üzemeltetési 
engedélyének kiadására irányuló 
eljárás, ha a termelt és 
szolgáltatott víz - gáztartalmának 
vizsgálata alapján - "B" vagy "C" 
gázfokozatba tartozik

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Kiemelt jelentőségű beruházás: 
Budapest Kelenföld-
Székesfehérvár vasútvonal 
korszerűsítése

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Kiemelt jelentőségű beruházás: 
Nabucco földgázszállító vezeték 
és telepített létesítményei, épített 
építményei, valamint azok 
biztonsági övezete által lehatárolt 
területeken megvalósuló 
beruházás építményei:
1. beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezések létesítési és 
használatbavételi ügyeivel 
kapcsolatos engedélyezési 
eljárások
2. a jogszabályokban rögzített 
tűzvédelmi hatósági ügyek, 
egyeztetésekkel kapcsolatos 
hatósági engedélyezési eljárások
3. bányahatósági engedélyezési 
eljárások
4. építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások
5. útügyi hatósági engedélyezési 
eljárások
6. villamos vezetékjogi 
engedélyezési eljárások

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 



Kiemelt jelentőségű beruházások, 
ha kormányrendelet eltérőt nem 
határoz meg

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Légiforgalmi berendezések 
engedélyezési eljárás

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Leszállóhely létesítésére és 
megszüntetésére irányuló eljárás

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Pirotechnikai tevékenység 
engedélyezése

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Polgári repülőtereket érintő 
közigazgatási hatósági eljárások

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 



Radioaktív hulladék átmeneti 
tárolójának és végleges 
hulladéklerakó létesítése, 
üzemeltetése, átalaíktása, 
megszüntetése, lezárása, és az 
aktív, valamint a passzív 
intézményes ellenőrzésre történő 
áttérés tekintetében, nyitott 
sugárforrás esetén

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 

Településrendezési tervek és a 
helyi építési szabályzat 
véleményezési eljárása

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. 

törvény; 
16/2012. 

(IV.3.) BM 
rendelet

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, ha 
jogszabály 

eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kata
sztrofavedelem
.hu/ugyfelszolg

alat

A szakhatóság eljárására 
irányadó ügyintézési 

határidő: 15 nap / Előzetes 
szakhatósági hozzájárulása, 
állásfoglalása és végzései 

ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, 

illetve az eljárást 
megszüntető végzés elleni 

jogorvoslat keretében 
támadható meg.

1996. évi XXXI. 
törvény;
259/2011. (XII.7.) 
Korm. rendelet 3.§; 
28/2011. (IX.6.) 
BM rendelet

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) 
bek., 51.§, 68.§, 
69.§ (2) és (5) 
bek. 



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 
szolgáltatá

si díjak)

Alapvető 
eljárási 

szabályok

Az eljárást megindító irat 
benyújtásának módja 

(helye, ideje)

Ügyfélfogadá
s ideje

Az ügyintézés 
határideje (elintézési, 
fellebbezési határidő)

Útmutatók, 
formanyomta

tványok 
(linkkel)

Az igénybe vehető 
elektronikus programok 
elérése, időpontfoglalás

Az ügytípusokhoz 
kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 

jogokról és az 
ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről

Építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásban 
szakhatósági 
közreműködés - 
életvédelmi rendeltetésű 
építmények és óvóhelyek 
esetén a polgári védelmi 
követelmények érvényre 
juttatása és a 
katasztrófavédelmi 
feladatok ellátása 
érdekében:      a) építési, 
b) összevont (építési 
engedélyezési 
szakaszában), 
c) az engedély hatályának 
meghosszabbítási, 
d) fennmaradási 
engedélyezési eljárás

az építmény helye 
szerint illetékes 

katasztrófavédelmi 
kirendeltség

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján

Az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatóság 
az építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárást 
támogató elektronikus 
dokumentációs rendszer 
(a továbbiakban: ÉTDR) 
űrlap-sablon segítségével 
hozza meg az eljárás 
folyamán szükséges 
intézkedést, a közbenső, 
valamint az érdemi 
döntést, amelyeket a 
kapcsolattartás módjára 
megjelölt rendelkezés 
szerint közöl az ügyféllel, 
az egyéb értesítettekkel, 
és ehhez az ÉTDR mint 
zárt rendszer adatbázisába 
menti le a kiadmányokat 
és a kézbesítési adatokat 
is.

1990. évi 
XCIII. 
törvény

Ket. 
szerint

A kérelmet az ÉTDR 
által biztosított 
elektronikus vagy 
papírformátumú 
formanyomtatványon 
lehet benyújtani, mely 
egyben a külön 
jogszabályban 
meghatározott kísérőlap 
is. A kérelemhez 
benyújtott 
mellékleteknek meg kell 
felelniük a 8. 
mellékletben 
meghatározott technikai 
és formai 
követelményeknek.

http://jasz.ka
tasztrofavede
lem.hu/ugyfe

lszolgalat

A szakhatóság 
eljárására irányadó 
ügyintézési határidő: 
15 nap, amely az 
elektronikus 
megkeresésnek a 
szakhatósághoz 
történő – az ÉTDR 
alkalmazás által 
rögzített – 
megérkezést követő 
munkanapon indul, 
és az 
állásfoglalásnak az 
ÉTDR-be történő 
feltöltése napjáig 
tart.  

Az építésügyi hatósági 
engedély iránti kérelem 
elektronikus úton 
történő benyújtásához, 
papír alapon történő 
benyújtása esetén a 
kérelem és 
jogszabályban előírt 
mellékleteinek 
feltöltéséhez az ÉTDR 
az építtető részére 
közvetlenül a kérelem 
benyújtása előtt 
elektronikus feltöltő 
tárhelyet biztosít.

az építésügyi és 
építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról 
és ellenőrzésekről, 
valamint az 
építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 
312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 12. § 
(1) bek. és 6. 
melléklet 8. pont

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A földhivatal 
telekalakítási eljárásában 
szakhatósági 
közreműködés: 
életvédelmi rendeltetésű 
építmény, óvóhely 
telkének kialakítása esetén 
a jogszabályban előírt 
polgári védelmi 
követelmények érvényre 
juttatása érdekében.

első fokú eljárásban: 
a telekalakítás helye 

szerint illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség; 
másodfokú 

eljárásban: megyei 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

43/2011. 
(XI.30.) BM 

rendelet 
alapján/Jász-

Nagykun-
Szolnok 
Megye

A telekalakítási eljárás 
megindítása iránti 
kérelmet a miniszter által 
rendszeresített, és a 
földhivatalok honlapján 
közzétett 
formanyomtatványon kell 
benyújtani. A 
telekalakítási eljárás 
megindítása iránti 
kérelemhez mellékelni 
kell a telekalakítási 
dokumentációt.

1990. évi 
XCIII. 
törvény

Ket. 
szerint

 A kérelmet a hatósághoz 
írásban vagy szóban 

lehet előterjeszteni, ha 
jogszabály eltérően nem 

rendelkezik.

http://jasz.ka
tasztrofavede
lem.hu/ugyfe

lszolgalat

A szakhatóság 
eljárására irányadó 

ügyintézési határidő: 
15 nap

338/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 17/C. 
§ (1) bek., 4. 
melléklet 2. pont

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 



Hatósági ügy fajtája/eljárás típusa

Veszélyes üzemek

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 
(elintézési, 
fellebbezési 
határidő)

Útmutatók, 
formanyom
-tatványok 
(linkkel)

Az igénybe 
vehető 

elektronikus 
programok 

elérése, 
időpontfoglalás

Az ügytípusokhoz 
kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 

jogokról és az 
ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről

Veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzem, illetve létesítmény építési, 
továbbá a veszélyes tevékenység 
végzésének katasztrófavédelmi 
engedélyezése.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

51/2011. 
(XII.21.) BM 

rendelet

Ket. 
szerint

postai úton
 vagy

személyesen

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 25. § (1) bek. 

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Ha a benyújtott biztonsági 
jelentés vagy biztonsági elemzés 
nem felel meg a jogszabályban 
meghatározott követelményeknek, 
a hatóság annak beérkezésétől 
számított negyvenöt napon belül 
hiánypótlásra hívja fel az 
üzemeltetőt.Ha az üzemeltető nem 
vagy nem megfelelő módon tesz 
eleget a veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemre vonatkozó 
biztonsági jelentéssel vagy 
biztonsági elemzéssel kapcsolatos 
hiánypótlási felhívásnak és a 
biztonsági jelentésben vagy 
biztonsági elemzésben a 
biztonságos üzemeltetést 
bizonyítani nem tudja, annak 
teljesítéséig a hatóság a veszélyes 
tevékenység végzését  
korlátozhatja vagy 
felfüggesztheti.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

51/2011. 
(XII.21.) BM 

rendelet

Ket. 
szerint

postai úton
 vagy

személyesen

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 26. § (1) és (2) 
bek. 

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Az üzemeltető által felülvizsgált 
biztonsági elemzés vagy 
biztonsági jelentés alapján dönt az 
engedély meghosszabbításáról, 
illetve annak feltételeiről.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

51/2011. 
(XII.21.) BM 

rendelet

Ket. 
szerint

postai úton
 vagy

személyesen

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 28. § (4) bek. 

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 



hivatalból indul

hivatalból indul

A benyújtott biztonsági jelentés 
vagy biztonsági elemzés 
vizsgálata alapján állapítja meg a 
dominóhatásban érintett veszélyes 
ipari üzemek körét. A 
dominóhatásban érintett üzemek 
irányába intézkedik a veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemek 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos baleset-megelőzési 
célkitűzéseinek, biztonsági 
irányítási rendszerének, belső 
védelmi terveinek 
összehangolására a biztonsági 
jelentés vagy biztonsági elemzés 
soron kívüli felülvizsgálatának 
kezdeményezésével.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

51/2011. 
(XII.21.) BM 

rendelet

Ket. 
szerint

postai úton
 vagy

személyesen

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 29. §  

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A hatóság az üzemeltetőt 
megfelelő határidő megjelölésével 
kötelezheti a IV. fejezetben és a 
végrehajtási rendeletekben 
meghatározott üzemeltetői 
kötelezettségek teljesítésére, vagy 
ha a biztonságos üzemeltetés 
feltétele bármely okból hiányzik, 
a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos baleset 
megelőzéséhez és elhárításához 
szükséges intézkedések 
megtételére. A hatóság az előírt 
kötelezettség vagy intézkedés 
megtételéig a veszélyes 
tevékenység folytatásának 
felfüggesztését rendelheti el.
   

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 35. § (1) bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Ha az üzemeltető a biztonságos 
működéssel kapcsolatos 
kötelezettségeit nem teljesíti és a 
biztonságos üzemeltetés 
feltételeiben súlyos hiányosság 
jelentkezik, akkor a hatóság az 
engedély visszavonásával a 
veszélyes tevékenység folytatását 
megtiltja. 
   

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 35. § (2) bek.    

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 



hivatalból indul

hivatalból indul

hivatalból indul

hivatalból indul

hivatalból indul

hivatalból indul

Ha az üzemeltető a veszélyes 
tevékenységet hatósági engedély 
nélkül kezdi el, akkor a hatóság a 
veszélyes tevékenység folytatását 
a veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzemben jelen lévő veszélyes 
anyagok mennyiségének alsó 
küszöbérték alá csökkentésével 
korlátozza.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 35. § (2) bek.    

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Elrendelheti a kötelezett 
költségére és veszélyére: a 
rendőrség közreműködésével - 
külön jogszabály szerint - a 
létesítményben foglalkoztatott 
vagy annak területén lévő 
személyeknek a létesítmény 
területére történő belépésének, 
illetve ott-tartózkodásának 
megtiltását, a létesítmény 
helyiségeinek lezárását és ennek 
hatósági pecséttel történő 
hitelesítését

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 35. § (3) bek. a) 
pont 

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Elrendelheti a kötelezett 
költségére és veszélyére: a 
létesítmény biztonsági őrzését

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 35. § (3) bek. 
b) pont

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Elrendelheti a kötelezett 
költségére és veszélyére: a 
létesítményben található veszélyes 
anyagok, eszközök elszállítását

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 35. § (3) bek. 
ca) pont

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Elrendelheti a kötelezett 
költségére és veszélyére: a 
létesítményben található veszélyes 
anyagok, eszközök 
környezetvédelmi szabályok 
szerinti megsemmisítését

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 35. § (3) bek. 
cb) alpont

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Elrendelheti a kötelezett 
költségére és veszélyére: a 
létesítményben található veszélyes 
anyagok, eszközök veszélyeztető 
jellegének megszüntetését.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 35. § (3) bek. 
cc) alpont

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 



hivatalból indul

hivatalból indul

A 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatással kapcsolatos eljárásokra, helyszíni szemlék és hatósági ellenőrzések lefolytatására a hatóság helyi szerve is jogosult.

hivatalból indul

Felmentési kérelem elbírálása.

hivatalból indul

hivatalból indul

Amennyiben az üzemeltető a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesettel vagy 
üzemzavarral összefüggésben a 
megelőző, az elhárító, helyreállító 
intézkedésekre, valamint a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos baleset körülményeinek 
kivizsgálására vonatkozó 
kötelezettségének nem tesz eleget, 
ezek megtételére kötelezi.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 35. § (4) bek.    

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek 
megelőzése, valamint a 
jogszabályban, illetve hatósági 
határozatban foglalt 
kötelezettségek teljesülése 
érdekében a külön jogszabályban 
meghatározott gyakorisággal 
hatósági ellenőrzést tart. 

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 36.§    

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A biztonsági elemzés, illetve a 
biztonsági jelentés soron kívüli 
felülvizsgálatát kezdeményezheti.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 11. § (2) 
bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

51/2011. 
(XII.21.) BM 

rendelet

Ket. 
szerint

postai úton
 vagy

személyesen

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 17. §

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A biztonsági elemzés, illetve 
biztonsági jelentés 
valóságtartalmát szükség szerint 
helyszíni vizsgálattal ellenőrzi, 
vagy az üzemeltetőtől kiegészítő 
tájékoztatást kér.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 13. § (1) 
bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Ha a kockázat szintje meghaladja 
az elfogadható szintet, az 
üzemeltetőt kiegészítő 
intézkedések megtételére kötelezi.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 13. § (2) 
bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 



hivatalból indul

hivatalból indul

hivatalból indul

hivatalból indul

Amennyiben a kockázat szintje 
nem csökkenthető az elfogadható 
szintre, dönt a veszélyes 
tevékenység korlátozásáról vagy 
megszüntetéséről, illetve az 
engedélyezésre vonatkozó 
kérelem elutasításáról.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 13. § (3) 
bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Előre meghatározott terv szerint - 
a felső küszöbértékű veszélyes 
anyagokkal foglalkozó üzemeket 
legalább évente, az alsó 
küszöbértékű üzemeket legalább 
kétévente egyszer a biztonsági 
irányítási rendszerre, illetve az 
irányítási rendszerre is kiterjedően 
ellenőrzi (időszakos hatósági 
ellenőrzés)

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 14. § (1) 
bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A jelentésben feltárt műszaki, 
vezetési és szervezeti 
hiányosságok kiküszöbölésére 
megfelelő határidő biztosításával 
kötelezi az üzemeltetőt.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 14. § (3) 
bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A biztonsági jelentés vagy a 
biztonsági elemzés alapján a 
hatóság a dominóhatás 
veszélyének kizárására vagy 
bekövetkezési valószínűségének 
csökkentésére szolgáló műszaki 
megoldások, védelmi tervek és az 
irányítási rendszer összehangolása 
érdekében az érintett üzemeket 
kölcsönös adatszolgáltatásra 
kötelezi.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 15. § 

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A súlyos baleset 
következményeinek csökkentése 
érdekében, a biztonsági jelentés 
vagy a biztonsági elemzés alapján 
a katasztrófavédelmi engedélyben 
kijelöli a veszélyes üzem körüli 
veszélyességi övezet határait.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

51/2011. 
(XII.21.) BM 

rendelet

Ket. 
szerint

postai úton
 vagy

személyesen

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 28. § (1) 
bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 



hivatalból indul

hivatalból indul

hivatalból indul

A veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem veszélyességi 
övezete határainak kijelölését, 
vagy azok módosítását, törlését 
követően a hatóság megvizsgálja a 
veszélyeztetett települések 
településszerkezeti tervét. 
Amennyiben a településszerkezeti 
tervben nem vették kellő 
mértékben figyelembe a 
veszélyességi övezetben 
lehetségesen fellépő károsító 
hatásokat, úgy a hatóság erre 
felhívja a polgármester figyelmét, 
és javasolja a szükséges 
intézkedések megtételét.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 28. § (4) 
bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemekről (különösen 
az üzemeltető és az üzem nevéről, 
címéről, tevékenységi köréről és a 
felmentési kérelmekről) és a 
jogszabályban meghatározott 
információkról, valamint a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni 
védekezéssel kapcsolatos 
előírások végrehajtásáról 
nyilvántartást vezet.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 32. § (1) 
bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Az üzemeltetők által benyújtott 
kérelmekről, a biztonsági 
jelentésekről és biztonsági 
elemzésekről, a külső védelmi 
tervekről, a bekövetkezett 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos baleseteket követően a 
hasonló balesetek megelőzését 
szolgáló lehetséges 
intézkedésekről, és más, a 
nyilvánosságra tartozó 
információkról tájékoztatási 
rendszert működtet.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 32. § (1) 
bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A területi  szerv a küszöbérték 
alatti üzemek és a veszélyes 
üzemek  üzemazonosítási 
adatlapokat  megvizsgálva dönt az 
üzem besorolásáról. 

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

51/2011. 
(XII.21.) BM 

rendelet

Ket. 
szerint

postai úton
 vagy

személyesen

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 60 nap, 

másodfokú 
eljárás: 60 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 33. § (1) 
bek. és 7. § (1)

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 



hivatalból indul

hivatalból indul

hivatalból indul

A veszélyes tevékenység 
ellenőrzése és a veszélyes 
tevékenység által okozott 
veszélyeztetés szintjének 
minősítése a veszélyes 
tevékenység azonosítását követő 
bejelentésben és a súlyos 
káresemény elhárítási tervben 
szereplő adatok elemzése és 
értékelése alapján történik. 

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 40. § (1)-(4); 
41. § és a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet  11. §, 
35.§-40. §

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A belső védelmi terv, a súlyos 
káresemény elhárítási terv 
vizsgálata során a hatóság 
ellenőrzi, hogy az azokban 
szereplő veszélyhelyzeti irányítás, 
a védekezéssel kapcsolatos 
infrastruktúra és a védekezést 
végrehajtó szervezetek 
alkalmasak-e a biztonsági 
jelentésben, a biztonsági 
elemzésben vagy a súlyos 
káresemény elhárítási tervben 
feltárt, a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetből 
fakadó veszélyhelyzeti feladatok 
ellátására, valamint a szervezetek 
felszerelése és felkészítése 
megfelel-e a biztonság 
követelményeinek. Amennyiben a 
biztonság növelése ezt indokolja, 
az üzemeltetőt a belső védelmi 
terv kiegészítésére kötelezi, illetve 
a külső védelmi terv esetében 
kiegészítő intézkedéseket javasol 
a polgármesternek.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 16. § (1) 
és (2) bek 

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A köszöbérték alatti üzemeltető a 
súlyos káresemény elhárítási 
tervben foglaltak 
megvalósíthatóságát rendszeresen 
ellenőrzi, amelynek 
megfelelőségét a hatóság évente 
ellenőrzi. 

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 41. § és a 
veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet  40. § 
(1) bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 



hivatalból indul

hivatalból indul

hivatalból indul

hivatalból indul

A hatóság a súlyos káresemény 
elhárítási terv valóságtartalmát 
helyszíni vizsgálattal ellenőrzi, 
továbbá az üzemeltetőt kiegészítő 
adatszolgáltatás benyújtására 
kötelezheti. A hatóság a 
küszöbérték alatti üzemeket 
legalább háromévente egyszer az 
irányítási rendszerre is kiterjedően 
ellenőrzi.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 39. §

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemben vagy annak 
védelmét ellátó szervezetben a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos baleset kockázatát növelő 
változtatás történik, az 
üzemeltetőnek a belső védelmi 
tervet soron kívül pontosítania 
kell. Az üzemeltető a belső 
védelmi tervet az utolsó 
módosítástól számított legfeljebb 
három éven belül felülvizsgálja és 
a tervek végrehajthatóságát a 
külön jogszabályban 
meghatározott módon gyakorlattal 
ellenőrzi. 

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels
zolgalat

A 
felülvizsgálatról 

készült 
jegyzőkönyv 
elbírálására 
vonatkozó 
ügyintézési 
határidő az 
elsőfokú és 

másodfokú eljárás 
során 45 nap.     

A módosított 
belső védelmi 

terv elbírálására 
vonatkozó 
ügyintézési 
határidő az 
elsőfokú és 

másodfokú eljárás 
során 45 nap.

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 38. § és a 
veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 20. § 

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A hatóság helyszíni vizsgálattal 
ellenőrzi a belső védelmi terv 
gyakorlatot, amelyet a gyakorlat 
befejeztével értékel. Amennyiben 
a gyakorlat nem elfogadható, 
abban az esetben a hatóság a 
belső védelmi terv gyakorlat 
ismételt lebonyolítására kötelezi a 
veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzem üzemeltetőjét.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 13. § (5) 
bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A hatóság háromévente legalább 
egy alkalommal helyszíni 
vizsgálattal ellenőrzi a súlyos 
káresemény elhárítási terv 
gyakoroltatását, amelyet a 
gyakorlat befejeztével értékel. Ha 
a gyakorlat nem elfogadható, 
abban az esetben a hatóság 
határidő megjelölésével a 
gyakorlat megismétlésére kötelezi 
a küszöbérték alatti üzem 
üzemeltetőjét.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 40. § (5) 
bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 



hivatalból indul

hivatalból indul

A hatóság- az illetékes 
polgármesterrel együttműködve - 
a külső védelmi tervben foglaltak 
megvalósíthatóságát rendszeresen 
ellenőrzi. Ennek érdekében évente 
folytat le olyan gyakorlatot, ahol a 
tervben megjelölt szervezetek 
valamely részét, valamint 
háromévente olyan gyakorlatot, 
ahol a tervben megjelölt 
szervezetek egészét gyakoroltatja.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X.20.) 
Korm. rendelet 24. § (1) 
bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A társhatósági ellenőrzések 
koordinálása: A hatóság a IV. 
fejezet hatálya alá tartozó 
üzemekre vonatkozóan 
koordinálja az ágazati hatósági 
feladatokat ellátó szervezetek (a 
IV. fejezet alkalmazásában: 
társhatóságok) hatósági 
ellenőrzéseit, ennek keretében a 
társhatóságok részére hatósági 
ellenőrzés foganatosítására 
vonatkozó javaslatot tesz, több 
társhatóság bevonásával együttes 
ellenőrzéseket szervez. A hatóság 
a rendelkezésére álló információk 
alapján a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező 
társhatóságokat bevonja azon 
védelmi tervek elkészítésébe és 
begyakoroltatásába, amelyek célja 
a lakosságot, környezetet és az 
anyagi javakat érintő 
veszélyeztető hatások megelőzése 
és mérséklése. A hatóság a 
rendelet hatálya alá tartozó 
üzemek vonatkozásában a 
társhatóságok részére javaslatot 
tehet hatósági ellenőrzés 
lefolytatása céljából, és több 
hatóság bevonásával közös, 
összehangolt ellenőrzés 
szervezésére jogosult. Közös 
ellenőrzések lefolytatására a 
társhatóságok is tehetnek 
javaslatot.  
   

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények 
módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. 
törvény 32. § (4) bek. 
és a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni 
védekezésről szóló 
219/2011. (X. 20.) 
Korm. rendelet  44. § 

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 



hivatalból indul

Veszélyes katonai objektumok

 A hatóság a 
katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény IV. fejezete 
hatálya alá tartozó eljárásban a 2. 
mellékletben szereplő 
szabálytalanságok esetén az ott 
meghatározott összegű 
katasztrófavédelmi bírság 
kiszabására jogosult.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A Ket. 
94. § (1) 

bek. a) po
ntja nem 

alkalmazh
ató a 2. 

melléklet 
táblázatán
ak 1–2., 
4–5., 9., 
11., 13., 
15–18., 
20–21. 

pontjaiba
n 

rögzített 
szabálytal
anságok 
esetében.

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

A bírság 
kiszabására 

irányuló eljárás a 
hatóságnak a 

szabálytalanságró
l való 

tudomásszerzéstől 
számított 3 

hónapon belül, de 
legkésőbb a 

jogsértés 
bekövetkezését 
követő egy éven 
belül indítható 

meg. Az 
ügyintézési 

határidő 45 nap.

a katasztrófavédelmi 
bírság részletes 
szabályairól, a 
katasztrófavédelmi 
hozzájárulás 
befizetéséről és 
visszatérítéséről szóló 
208/2011. (X. 12.) 
Korm. rendelet 1. §, 1 
melléklet 

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A Kormány a veszélyes katonai 
objektum felügyeleti hatóság e 
rendeletben szabályozott 
engedélyezési eljárásaiban - a 6. 
melléklet 1. pont 1.3. alpontjában 
meghatározott szakkérdésben - 
első fokon a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervnek a 
veszélyes katonai objektum 
telephelye szerint illetékes területi 
szervét (a továbbiakban: 
szakhatóság) szakhatóságként 
jelöli ki.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. törvény

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, 
ha jogszabály 
eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels
zolgalat

A szakhatóság 
eljárására 
irányadó 

ügyintézési 
határidő: 15 nap / 

Előzetes 
szakhatósági 

hozzájárulása, 
állásfoglalása és 
végzései ellen 

önálló 
jogorvoslatnak 

nincs helye, az a 
határozat, illetve 

az eljárást 
megszüntető 
végzés elleni 
jogorvoslat 
keretében 

támadható meg.

a veszélyes katonai 
objektumokkal 
kapcsolatos hatósági 
eljárás rendjéről szóló 
95/2006. (IV. 18.) 
Korm. rendelet 3. § (1)

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 



Nukleáris biztonság - Sugáregészségügyi Decentrum és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal atomenergiával kapcsolatos eljárásaiban szakhatósági közreműködés

Ellátja a veszélyes katonai 
objektum körüli veszélyességi 
övezet kijelölésével kapcsolatos 
feladatokat. 

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. törvény

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, 
ha jogszabály 
eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels
zolgalat

A szakhatóság 
eljárására 
irányadó 

ügyintézési 
határidő: 15 nap / 

Előzetes 
szakhatósági 

hozzájárulása, 
állásfoglalása és 
végzései ellen 

önálló 
jogorvoslatnak 

nincs helye, az a 
határozat, illetve 

az eljárást 
megszüntető 
végzés elleni 
jogorvoslat 
keretében 

támadható meg.

a veszélyes katonai 
objektumokkal 
kapcsolatos hatósági 
eljárás rendjéről szóló 
95/2006. (IV. 18.) 
Korm. rendelet 20.§

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Az igazságügyi szakértői 
tevékenység folytatásához 
szükséges szakmai gyakorlat 
szakirányú jellegének elbírálása 
kérdésében szakhatóságként jár el 
az ipari baleset-megelőzés 
területén

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. törvény

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, 
ha jogszabály 
eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels
zolgalat

A szakhatóság 
eljárására 
irányadó 

ügyintézési 
határidő: 15 nap / 

Előzetes 
szakhatósági 

hozzájárulása, 
állásfoglalása és 
végzései ellen 

önálló 
jogorvoslatnak 

nincs helye, az a 
határozat, illetve 

az eljárást 
megszüntető 
végzés elleni 
jogorvoslat 
keretében 

támadható meg.

az igazságügyi szakértői 
névjegyzékbe való 
felvételi eljárás során 
szükséges szakhatósági 
állásfoglalás kiadásának 
eljárási szabályairól 
szóló 208/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet 1.§

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 



Balesetelhárítási és intézkedési 
terv jóváhagyása

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. törvény

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, 
ha jogszabály 
eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

A szakhatóság 
eljárására 
irányadó 

ügyintézési 
határidő: 15 nap / 

Előzetes 
szakhatósági 

hozzájárulása, 
állásfoglalása és 
végzései ellen 

önálló 
jogorvoslatnak 

nincs helye, az a 
határozat, illetve 

az eljárást 
megszüntető 
végzés elleni 
jogorvoslat 
keretében 

támadható meg.

112/2011. (VII.4.) 
Korm. rendelet 1. mell. 
6.3. pont

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

A radioaktív anyag tárolása, 
használata, felhasználása, 
szállítása és átalakítása 
tekintetében tűzvédelmi 
követelményeknek való 
megfelelés, valamint a lakosságra 
való veszélyesség megítélése.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. törvény

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, 
ha jogszabály 
eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

A szakhatóság 
eljárására 
irányadó 

ügyintézési 
határidő: 15 nap / 

Előzetes 
szakhatósági 

hozzájárulása, 
állásfoglalása és 
végzései ellen 

önálló 
jogorvoslatnak 

nincs helye, az a 
határozat, illetve 

az eljárást 
megszüntető 
végzés elleni 
jogorvoslat 
keretében 

támadható meg.

323/2010. (XII.27.) 
Korm. rendelet 4. mell. 
I/3.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 



Veszélyes áru szállítás

hivatalból indul

A radioaktív anyag termelését, 
előállítását, tárolását, használatát, 
felhasználását, átalakítását 
szolgáló nem nukleáris 
létesítmény létesítése, üzembe 
helyezése, üzemeltetése, 
átalakítása, javítása, 
megszüntetése tekintetében a 
lakosságra való veszélyesség 
megítélése (ha az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal jár el első 
fokon, a szakhatóság az első fokú 
eljárásban az Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság).

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. törvény

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, 
ha jogszabály 
eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

A szakhatóság 
eljárására 
irányadó 

ügyintézési 
határidő: 15 nap / 

Előzetes 
szakhatósági 

hozzájárulása, 
állásfoglalása és 
végzései ellen 

önálló 
jogorvoslatnak 

nincs helye, az a 
határozat, illetve 

az eljárást 
megszüntető 
végzés elleni 
jogorvoslat 
keretében 

támadható meg.

323/2010. (XII.27.) 
Korm. rendelet 4. mell. 
III/3.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Radioaktív hulladék átmeneti 
tárolójának és végleges 
hulladéklerakó létesítése, 
üzemeltetése, átalakítása, 
megszüntetése, lezárása, és az 
aktív, valamint a passzív 
intézményes ellenőrzésre történő 
áttérés tekintetében a lakosságra 
való veszélyesség megítélése.

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

A kérelemhez 
csatolni kell az 

ügytípusra 
vonatkozó  

jogszabályokban 
előírt 

mellékleteket. 

1990. évi 
XCIII. törvény

Ket. 
szerint

 A kérelmet a 
hatósághoz 

írásban vagy 
szóban lehet 

előterjeszteni, 
ha jogszabály 
eltérően nem 
rendelkezik.

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

A szakhatóság 
eljárására 
irányadó 

ügyintézési 
határidő: 15 nap / 

Előzetes 
szakhatósági 

hozzájárulása, 
állásfoglalása és 
végzései ellen 

önálló 
jogorvoslatnak 

nincs helye, az a 
határozat, illetve 

az eljárást 
megszüntető 
végzés elleni 
jogorvoslat 
keretében 

támadható meg.

323/2010. (XII.27.) 
Korm. rendelet 4. mell. 
V/5-6.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Önállóan, vagy az illetékes 
közlekedési hatósággal, 
rendőrséggel, vagy vámhatósággal 
együttműködve végzi a veszélyes 
áruk közúti szállításának 
ellenőrzését. 

 területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség jogosult az 
elenőrzés lefolytatására

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet alapján

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a közúti közlekedésról 
szóló 1988. évi I. 
törvény 20. § (11) bek. 
ac) és bb) pontjai; a 
veszélyes áruk közúti 
szállításának 
ellenőrzésére vonatkozó 
egységes eljárásról 
szóló 1/2002. (I.11.) 
Korm. rendelet 3. § (1) 
és (5) bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 



hivatalból indul

hivatalból indul

hivatalból indul

hivatalból indul

hivatalból indul

Önállóan, vagy az illetékes 
közlekedési hatósággal, 
rendőrséggel, vagy vámhatósággal 
együttműködve végzi a veszélyes 
áruk közúti szállításához 
kapcsolódó telephelyi ellenőrzést. 

 területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség jogosult az 
elenőrzés lefolytatására

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet alapján

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a közúti közlekedésról 
szóló 1988. évi I. 
törvény 20. § (11) bek. 
d) pontja; a veszélyes 
áruk közúti 
szállításának 
ellenőrzésére vonatkozó 
egységes eljárásról 
szóló 1/2002. (I.11.) 
Korm. rendelet 3. § (1) 
és (5) bek., 4. § (2) bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Önállóan végzi a veszélyes áruk 
szállításának közúti és telephelyi 
ellenőrzéséhez kapcsolódó 
szankcionálási, bírságolási 
eljárással kapcsolatos hatósági 
feladatokat. 

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a közúti közlekedésról 
szóló1988. évi I. 
törvény 20.§ (2) bek.; a 
veszélyes áruk közúti 
szállításának 
ellenőrzésére vonatkozó 
egységes eljárásról 
szóló 1/2002. (I.11.) 
Korm. rendelet 5. § (1) 
bek; 156/2009. 
(VII.29.) Korm. 
rendelet 6. §; 42/2011. 
(VIII.11.) NFM 
rendelet 2. § bf) pontja

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Önállóan, vagy az illetékes 
közlekedési hatósággal 
együttműködve végzi a veszélyes 
áruk vasúti szállításának 
ellenőrzését.

 területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség jogosult az 
elenőrzés lefolytatására

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet alapján

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a vasúti közlekedésről 
szóló 2005. évi 
CLXXXIII. törvény 
81/A. §; 312/2011. 
(XII.23.) Korm. 
rendelet 1. § a) pont és 
3. § (1) bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Önállóan, vagy az illetékes 
közlekedési hatósággal 
együttműködve végzi a veszélyes 
áruk vasúti szállításához 
kapcsolódó telephelyi ellenőrzést.

 területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség jogosult az 
elenőrzés lefolytatására

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet alapján

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a vasúti közlekedésről 
szóló 2005. évi 
CLXXXIII. törvény 
81/A. §; 312/2011. 
(XII.23.) Korm. 
rendelet 1. § a) pont és 
3. § (1) bek.;

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Önállóan végzi a veszélyes áruk 
szállításának vasúti és telephelyi 
ellenőrzéséhez kapcsolódó 
szankcionálási, bírságolási 
eljárással kapcsolatos hatósági 
feladatokat.

A bírság kiszabására és 
egyéb hatósági 

intézkedés megtételére 
első fokon a 

katasztrófavédelmi 
hatóságnak az 

ellenőrzést végrehajtó 
helyi szerve, 

másodfokon a 
katasztrófavédelmi 
hatóság első fokon 
eljárt helyi szervét 

irányító területi szerve 
jogosult.

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet alapján/ 
      Jász-Nagykun-

Szolnok Megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a vasúti közlekedésről 
szóló 2005. évi 
CLXXXIII. törvény 
81/A. §; 312/2011. 
(XII.23.) Korm. 
rendelet 1. § a) pont és 
3. § (2) bek.;

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 



hivatalból indul

hivatalból indul

hivatalból indul

Kritikus infrastruktúra védelem

Önállóan, vagy az illetékes 
közlekedési hatósággal,  vagy 
rendőrséggel együttműködve 
végzi a veszélyes áruk vízi 
szállításának ellenőrzését.

 területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség jogosult az 
elenőrzés lefolytatására

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet alapján

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a víziközlekedésről 
szóló 2000. évi XLII. 
törvény 60/A. §; 
312/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 1. § b) 
pont és 3. § (1) bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Önállóan, vagy az illetékes 
közlekedési hatósággal,  vagy 
rendőrséggel együttműködve 
végzi a veszélyes áruk vízi 
szállításához kapcsolódó 
telephelyi ellenőrzést.

 területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

kirendeltség jogosult az 
elenőrzés lefolytatására

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet alapján

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a víziközlekedésről 
szóló 2000. évi XLII. 
törvény 60/A. §; 
312/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 1. § b) 
pont és 3. § (1) bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Önállóan végzi a veszélyes áruk 
vízi szállításának ellenőrzéséhez 
kapcsolódó szankcionálási, 
bírságolási eljárással kapcsolatos 
hatósági feladatokat. 

A bírság kiszabására és 
egyéb hatósági 

intézkedés megtételére 
első fokon a 

katasztrófavédelmi 
hatóságnak az 

ellenőrzést végrehajtó 
helyi szerve, 

másodfokon a 
katasztrófavédelmi 
hatóság első fokon 
eljárt helyi szervét 

irányító területi szerve 
jogosult.

43/2011. (XI.30.) 
BM rendelet alapján/ 
        Jász-Nagykun-

Szolnok megye

Ket. 
szerint

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a víziközlekedésről 
szóló 2000. évi XLII. 
törvény 60/A. §; 
312/2011. (XII.23.) 
Korm. rendelet 1. § b) 
pont és 3. § (2) bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 

Az alapvető és a létfontosságú 
felhasználók körét az 1. § 1. és 3. 
pontja figyelembevételével - a 
megyei (fővárosi) védelmi 
bizottság, valamint a hivatásos 
önkormányzati tűzoltóság 
véleményének kikérése mellett - a 
megyei (fővárosi) 
katasztrófavédelmi igazgatóság 
állapítja meg. A felhasználók 
alapvető, illetve létfontosságú 
felhasználóként történő 
besorolására az elosztó és az 
átviteli rendszerirányító tesz 
javaslatot, de a megyei (fővárosi) 
katasztrófavédelmi igazgatóság 
hivatalból, valamint a felhasználó 
kérelmére is határozhat. Az 
alapvető, illetve létfontosságú 
felhasználók listáját az illetékes 
elosztó és az átviteli 
rendszerirányító naprakészen 
nyilvántartja. 

területileg illetékes 
katasztrófavédelmi 

igazgatóság

Jász-Nagykun-
Szolnok Megye

1990. évi 
XCIII. törvény

Ket. 
szerint

alapvetően 
hivatalból 

indul

http://jasz.kat
asztrofavedel
em.hu/ugyfels

zolgalat

ügyintézési 
határidő: 21 nap

fellebbezési 
határidő: 15 nap

a villamosenergia-
rendszer jelentős zavara 
és a villamosenergia-
ellátási válsághelyzet 
esetén szükséges 
intézkedésekről szóló 
285/2007. (X.29.) 
Korm. rendelet 9. § (2)-
(3) bek.

Ket. 2.§ (1) bek., 
4.§ (1) bek., 6.§, 
8.§ , 40.§ (1) bek., 
51.§, 68.§, 69.§ 
(2) és (5) bek. 
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