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Táiékoztatás

A hatóság az ügyfél kérelmére tény, állapot, vagy egyéb adat igazolására tűzeseti hatósági
bizonyítványt ad ki. A hatósági bizonyítvány kiadását a túzeset során végzett kötelező adats/űjtés
alapozza meg.

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadia ha:

-kiadása jogszabályba ütközik,
-az ügyfél a hatósági bizonyitvány felhasználásának célját nem jelöli meg, vagy szükségességét nem
tudja valószínűsíteni, vagy valótlan adat, tény, állapot igazolását kéri.
-ha a tűZeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján nem állapítható meg.

IlIeték
A 20l l. évi CLVI: törvóny 155.§ (l) bekezdése értelmében az első fokú közigazgatási hatósági
eljárásért-ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik - 3000,- Ft illetéket ke1l fizetni (általanos
tételű általános illeték), amclyet illetékbélyeg formájában kell a hatósághoz benyújtott kérelemre
ragasZtani.

A túzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem kötelező tartalmi elemei

Családi és utónév, születési név,
születési helv és idő,
anyja nevc, lakó illetve tarrózkodási helye,
üg1 lel e Ierlretósegc.
a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célja

(A kérelmet formanyomtatványon a Kirendeltségeken is ki lehet tölteni!)

Ugyintézési határidő

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetókességgel rendelkezó lratósághoz
töfténő megérkezése napján, illetve az eljárás lrivatalból töfiénő megindításának napján kezdódik.

A hatósági bizonyítvánlt a kérelem előterjcsztésétől számított tíz napon belül kell kiadni.
Az üeyintézési határidőbe nem számít be:

- a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijclölésének
időtartama,

- a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a nyilvános, vagy az olyan adatnak, amelyet
valamely hatóság, bíróság, vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal
rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, a nyilvántartásból töfiénő
bcszerzéséhez szükséges idő,

- a hiánlpótlásra, illctve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teliesítéséig terjedő idő,

- az eljárás fclfiiggesztésének időtartama,
- a bizonyítékok ismertetésének időtartama,
- a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő územzavaí vagy más

elháríthatatlan esemóny idótartama,
- a kérelem, a döntés és egyéb irat íbrdításához szükséges idó,
- az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás idótartama,
- a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,

a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesitéséig terjedő időtarlam,
valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott éS a kéZbcsítési ügygondnok útján
történő közlés idótarlama



A hatósági bizonyítványt a helyileg i|letékes katasztrófavédelmi kirendelt§ég€n tehet
kérelmezni, Budapesten:

Eszak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Illetókességi kerületek: I. - II. - I. - X .

Budapest 1035, IlI. ker, Viharu.3 (06-1) 459-2303

Dél-budai Kataszlrólavédelmi Kirendeltség Brrdapest 1 1 13, Xl, ker, Tas vezér u. 9 (06- l ) 459_23 l 1

Illetékességi kerületek: Xl. - XXI. - XXII.

Eszak-pesti Katasztrófavédclmi Kirencleltség Budapest 1131, XIII. ker. Zsinóru. 8-12 (06-1) 459-2313
Illetékessógi kerü|€tek: IV. - XIII. - XIV. - XV. - X\T.

KÖzép-pesti Katasztróíbvédelmi Kirendoltség Budapest 1081, VIII. ker. Dologház u. 3 (06-1) 459-2308
Illetékességi kerülctek: V.- VI- VII.- VIII.- IX.- X.

DéI-pesti Katasztróí'avédelmi Kirendeltség Budapest l l9]. x]x, ker. Üllöi út ]35
llctékességi kerületek: XVll. - XVIII. - XIX. - XX. - XXIIL

A tűzoltósás által végrchaitott mű§zaki m€ntésekrő kérvény alapján a kirendeltség tájékoztatást
ad kio a tájékoztatás nem illetékköteles.

Ügyfélfogadás:
Hétfő 12.00_15,30óráig
Szerda 8.00-15.30óráig
Péntek 8.00-12.00óráig.

(06-I) 459-2319

A

Javasol_iuk az időpont előzetes telefonos egyeztetését!
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Postalédába E sz€méyésenE sikertele. D
20

A fo8yasztásmérón és taítozé](ain (|<isme85zakitó, Vezérlő készülél(, má8neskapcso|ó) elhelye-
zett záíópecsétek íe]heIy€Zését, Valamint séítetlen állapotát elismeíem, A fo8yasztásméíók
áilását ellenóíiztem, a leíít éítékek valósák, A rögzített adatok kezelé s éhez hozzőáfulól<.

Hozzátado,óE (ó2íeműködó személy! Bé.lőD

Név (nyomtatott nágybetúkkel):

Felhas2nálási hely azonosító Ré8ió

E8yeztetett idópont

Felha§ználó neve:

Felhás2nálási helyI

Éítesíté§i név: ,.

Értesíté5i cím:

MUn<atípusa].,,..

Vé8zendő mUnl(a:

Te|efon: +36 Dn-!!!!|D!!

Te efon:+36 !!-!!!!lI!!

Felhasznéló e mai círne]

Leszeíelt
3, LESZERELT MÉRÓ Vagy VEZÉRLó
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Felszerelt

1, FELszERELT éslvagy
ADATPoNTosíToTT 

^,1ÉRőVonalkód

2 FELSZERELT éslVa8y
ADATPONTOSiTOTT MÉRÓ

Vonal<ód

3. FELszERÉLT éslVa8y
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Jegyzőkönyv sorszáma Fóvez€téki 2áíóelem

Távleolvasás !
HíVószám

Szolgáltató Felszeíelt plomba összesen

FELHASZNÁLÓ PÉLDÁNYA B-0029/10
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Közösségi adószáma: 2 21 a>27 q - ), -|',

Vi||anymentő Kft.,1039 t].,dóp9:jt. Kal]irr u, 1 .
Ado-qz, ; 2 5t3O5B6,2_.] 1

Bsrsz : 1 1 'i04 007_220351 89
Tel.: +36 30 33i8444

Kózösségi ádószáma: H LJ

A 
'izetés 

halár]dej€:

,.,2c.,l a - l1Al}.l) s
A tel jesílés ]dőponlja:

2 a l,-, ,.1O, Oj ?a2ó..lo.@3

kulcsa sé9e
Egységára
(áía nélkül)

Aleímék (szolgáltalás) megnevezése,
besorclásiszáma és egyéb jellemzői

a!aoo'Fé,u>,ia7rlna,, ,L1
Dts -1 Í4a. a:

clu<

A szám|aédék álá nélkül: 7 4c oo:
,{ ? aJ- ^,

t ara rulcsa .?.á es asszege,

x313,-,
A számla végösszege

í, pld,
Éredeti szÁMLA sEAsAg494003

B. 13"374|r'/új (50x3) láta - Az*u tB talatanya B Készúll 3 példányban

A számlakibocsátó neve címe, aláilása, adószámai

Édéke
(áía né]kül)


