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Tűzvédelmi hatósági tevékenység

2012-től a tűzvédelmi hatósági tevékenység átstrukturálódott:

--65 katasztr65 katasztróófavfavéédelmi kirendeltsdelmi kirendeltséég (I. fok)g (I. fok)
bebeéép. tp. tűűzjelzzjelzőő,,-- ttűűzoltzoltóó berendezberendezéések engedsek engedéélyezlyezéése,se,
szolgszolgááltatltatáási tevsi tevéékenyskenyséég elleng ellenőőrzrzéése,se,
tv. ktv. köötelezettstelezettsééget megget megáállapllapííttáása,sa,
üüzemeltetzemeltetéés megtilts megtiltáása,sa,……
meghatmeghatáározott rozott ééppííttéési si üügyekben szakhatgyekben szakhatóóssáág,g,……



Tűzvédelmi hatósági tevékenység

-- 20 katasztr20 katasztróófavfavéédelmi igazgatdelmi igazgatóóssáág (I. g (I. éés II. fok)s II. fok)
nemzetgazdasnemzetgazdasáági szempontbgi szempontbóól kiemelt beruhl kiemelt beruháázzáási si üügyek (181 Kr.),gyek (181 Kr.),
ttűűzvzvéédelmi haszndelmi hasznáálati ellati előőíírráások alsok alóól eltl eltéérréés engeds engedéélyezlyezéése,se,
nem teljes knem teljes köörrűűen szaben szabáályozott tlyozott tűűzoltzoltóóber. lber. léétestesííttéési si üügyei,gyei,……

--OKF (I. OKF (I. éés II.)s II.)
nemzetgazdasnemzetgazdasáági szempontbgi szempontbóól kiemelt beruhl kiemelt beruháázzáási si üügyek (34 Kr.),gyek (34 Kr.),
lléétestesííttéési elsi előőíírráások alsok alóól eltl eltéérréés engeds engedéélyezlyezéése,se,
szszáámmííttóóggéépes szimulpes szimuláácicióó jjóóvvááhagyhagyáása,sa,……

Szakirányítás, egységes jogalkalmazási gyakorlat



elsőfokú tűzvédelmi szakhatósági eljárás (18.474/2016) 



tűzvédelmi ellenőrzés (37.183/2016)



kéményseprő-ipari szolg. összefüggő ellenőrzés (25.700/2016)



piacfelügyeleti ellenőrzés (449/2016)

tűzvédelmi szolgáltatás felügyeleti ellenőrzés (741/2016)

CO érzékelők (2016-július 1-től)



Kiemelt beruházások kezelése

2300 kiemelt beruházás, 
215 kormányrendelet
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2014-ben 14 jóváhagyási eljárás 2015-ben 70 jóváhagyási eljárás

2016-ban 97 eljárás

Számítógépes modellezés



Tűzvédelmi ellenőrzések

Tematikus ellenőrzések (2017):

- mezőgazdasági tároló épületek (I. fé.) 

- bölcsődék, óvodák (II. fé.)



„szezonális-állandó” ellenőrzések:

- biztonságtechnikai, 
- szabadtéri, erdő-vegetáció,
- aratással kapcsolatos,
- karácsonyi vásárok,                               
bevásárlóközpontok,
- pirotechnikai termékek átmeneti       
tárolása és forgalmazása,
- „zenés, táncos” rendezvények



Új szemlélet!

- műszaki/mérnöki gondolkodás
- valódi „tervezési” munka 
- felelős magatartás

2015.03.05.Országos Tűzvédelmi Szabályzat



Az Az úúj tj tűűzvzvéédelmi szabdelmi szabáályozlyozáás fels felééppííttéésese

Védelmi cél: alapvető elvárás

Követelmény: a védelmi célból levezetett 
konkrét elvárás 

Megoldások: a követelményt elégítik ki
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Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek

jelenleg 12 letölthető

Előnyök:
- önkéntesen alkalmazható
- tervezői segédlet, azaz támogatja a tervezést
- a „szakma” készíti  (munkacsoportok)
- bevált megoldásokat tartalmaz
- gyorsan fejleszthető (nincs notifikáció)
- rendszeres karbantartás
- ingyenesen hozzáférhető
- tartalmi/formai változtatás nélkül terjeszthető
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OTSZ alkalmazása

 kérdések-válaszok
 tájékoztatók
 hírlevél
 telefonos „segítség”



Tapasztalatok

Jogszabály alóli eltérések: 305 (2015-ben 264)



Országos Tűzvédelmi Szabályzat

- szakmai szervezetek OTSZ-szel kapcsolatos általános tapasztalatainak bekérése (03.28.)
- normaszövegszerű javaslatok bekérése szakmai szervezetektől (04.20.)
- a szakmai szervezetek képviselőinek almunkacsoportokba történő bevonása (04.26.)

1. tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás, robbanásveszély  
2. tűzterjedés elleni védelem, építményszerkezeti követelmények, 

kapcsolódó rendeltetésfüggő követelmények, speciális építmények 
3. kiürítés, hő- és füst elleni védelem, tűzoltó beavatkozás és 

kapcsolódó rendeltetésfüggő követelmények
4. beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések 
5. villamosság, villámvédelem, elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem
6. ipar, mezőgazdaság, éghető folyadékok, gázok, gázpalackok
7. használati szabályok, karbantartás, TMMK

Almunkacsoportok és témakörök

felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása



Ttv.
•Figyelmeztetés szankció bevezetése (hatósági felhívás helyett)
•Területi szerv tűzvédelmi hatósági eljárása során hozott első fokú

döntése ellen fellebbezés biztosítása

Önálló korm. rendeletek (BM r. eljárásjogi rendelkezései):
•a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, 

használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló
hatósági eljárás részletes szabályai

•a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek 
végzésének részletes szabályai

•a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályai

Módosítások az Ákr-rel összefüggésben 



Köszönöm a figyelmet!


