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261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet 

a tőzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrıl és a tőzvédelmi hatósági 
tevékenység részletes szabályairól 

A Kormány a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 
általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

1. § (1) A Kormány elsı fokú tőzvédelmi hatóságként - a (2)-(4) bekezdésben, a 4. §-ban és más 
kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - a hivatásos önkormányzati tőzoltóságot jelöli ki, amely 

a) az épületek, építmények tőzvédelmi használati elıírásai, valamint a tőzoltóságok beavatkozásával 
kapcsolatos elıírások alól kérelemre eltérést engedélyezhet, 

b) a beépített tőzjelzı, tőzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben jár el, 
c) lefolytatja a tőzvizsgálati eljárást, 
d) tőzvizsgálati jelentést ad ki, 
e) a tőz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos 

tőzvédelmi elıírásokat, illetıleg a tőzjelzésre vagy tőzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát 
nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtıl eltiltja, 

f) a jogszabályok keretei között megállapítja a tőzvédelmi kötelezettségeket. 
(2) A Kormány az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóságot (a továbbiakban: OKF) jelöli ki elsı 

fokú tőzvédelmi hatóságként a következı ügycsoportokban: 
a) azon tőzoltó-technikai termék forgalmazásának engedélyezése, amelyek tőzvédelmi biztonságossági 

követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány, 
b) az épületek, építmények tőzvédelmi létesítési elıírásai alól eltérés engedélyezése, 
c) a külön jogszabályban meghatározott esetekben döntés a védelem egyenértékőségérıl, 
d) az EGT-megállapodásban részes államokon, illetve Törökországon kívüli harmadik országból 

származó tőzoltó-technikai termék, tőz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés forgalmazásának, 
használatának, beépítésének, készenlétben tartásának engedélyezése, 

e) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tőzvédelmi ügyeiben való eljárás, 
f) - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a 

tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott 
tevékenységekkel, valamint a Ttv. 46/A. §-a szerinti tőzvédelmi szakértıi tevékenységekkel összefüggı 
közigazgatási hatósági eljárásokban, 

g) eljárás azon beépített tőzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, amelyek tervezése 
és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körően nem szabályozott. 

(3) A Kormány elsı fokú tőzvédelmi hatóságként a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (Budapesten 
a Fıvárosi Tőzoltóparancsnokságot) jelöli ki a hegesztık és az építıipari tevékenység során nyílt lánggal járó 
munkát végzık, az „A” és „B” tőzveszélyességi osztályba sorolt anyagok tárolását vagy feldolgozását, 
technológiai felhasználását végzık, a propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzık, továbbá a 
propán-bután gáz üzemő targoncák kezelıi, az üzemanyagtöltı-állomások üzemviteli dolgozói, valamint a 
tőzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzık tőzvédelmi szakvizsgáztatásával összefüggı oktatásszervezıi és 
tőzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységekkel összefüggı közigazgatási hatósági eljárásokban. 

(4) A Kormány elsı fokú tőzvédelmi hatóságként az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az 
Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság Repülıtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóságát (a továbbiakban: 
RKI) jelöli ki 

a) a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülıtér tőzvédelmi ügyeiben, valamint 
b) a polgári repülıterek beépített tőzjelzı, tőzoltó berendezések létesítési, átalakítási, bıvítési és 

használatbavételi ügyeiben. 
2. § (1) A Kormány másodfokú tőzvédelmi hatóságként az 1. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben 

a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját, a fıváros területén és az 1. § (3) és (4) bekezdésében 
meghatározott esetekben az OKF-et jelöli ki. 



(2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a Kormány másodfokú tőzvédelmi hatóságként a 
katasztrófák elleni védekezésért felelıs minisztert jelöli ki. 

3. § (1) A Kormány elsı fokú tőzvédelmi szakhatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik 
- a hivatásos önkormányzati tőzoltóságot jelöli ki. 

(2) A Kormány elsı fokú tőzvédelmi szakhatóságként az RKI-t jelöli ki a Budapest Ferihegy Nemzetközi 
Repülıteret érintı közigazgatási hatósági eljárásokban. 

(3) A Kormány elsı fokú tőzvédelmi szakhatóságként a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
létesítményei vonatkozásában az OKF-et jelöli ki a tőzvédelmi elıírások érvényesülése kérdésében a 
beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek engedélyeztetése, valamint a használatbavételi 
eljárások során. 

(4) A Kormány a másodfokú tőzvédelmi szakhatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik 
- a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóját jelöli ki. 

(5) A Kormány - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - másodfokú tőzvédelmi szakhatóságként az OKF-et 
jelöli ki 

a) a fıváros területén, 
b) azokban az ügyekben, ahol az RKI elsı fokú tőzvédelmi szakhatóságként járt el, valamint 
c) azokban az ügyekben, ahol a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója elsı fokú tőzvédelmi 

szakhatóságként járt el. 
(6) A Kormány másodfokú tőzvédelmi szakhatóságként a (3) bekezdésben meghatározott esetekben a 

katasztrófák elleni védekezésért felelıs minisztert jelöli ki. 
4. § (1) A Magyar Honvédség, a honvédelemért felelıs miniszter közvetlen irányítása, fenntartói 

irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények 
tekintetében, az 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. § (2) bekezdés b) és g) pontja vonatkozásában tőzvédelmi 
hatóságként elsı fokon, országos illetékességgel a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenırzési és 
Hatósági Hivatal, másodfokon, országos illetékességgel a honvédelemért felelıs miniszter jár el. 

(2) A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelıs miniszter közvetlen irányítása, fenntartói 
irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények 
tekintetében - a tőzvédelmi elıírások érvényesülése kérdésében a beruházási és felújítási munkálatokkal 
kapcsolatos tervek engedélyeztetése, a használatbavételi, valamint az üzemeltetés-engedélyezési eljárások 
során - elsı fokú tőzvédelmi szakhatóságként, országos illetékességgel a Honvédelmi Minisztérium Központi 
Ellenırzési és Hatósági Hivatalt, másodfokon, országos illetékességgel a honvédelemért felelıs minisztert 
jelöli ki. 

5. § (1) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként - a (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel - az OKF-et jelöli ki a Ttv. 12. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek, valamint a Ttv. 
46/A. §-a szerinti tőzvédelmi szakértıi tevékenység tekintetében. 

(2) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot 
(Budapesten a Fıvárosi Tőzoltóparancsnokságot) jelöli ki a hegesztık és az építıipari tevékenység során 
nyílt lánggal járó munkát végzık, az „A” és „B” tőzveszélyességi osztályba sorolt anyagok tárolását vagy 
feldolgozását, technológiai felhasználását végzık, a propán-bután gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását 
végzık, továbbá a propán-bután gáz üzemő targoncák kezelıi, az üzemanyagtöltı-állomások üzemviteli 
dolgozói, valamint a tőzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzık tőzvédelmi szakvizsgáztatásával összefüggı 
oktatásszervezıi és tőzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységek tekintetében. 

6. § 
7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 3. napon lép hatályba. 

(2) 
(3) 

 
 


