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6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelet 

a tőzvédelmi szakértıi tevékenység szabályairól 

A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a 
(2) bekezdésének 2. pontjában foglalt felhatalmazás, továbbá az önkormányzati és területfejlesztési miniszter 
feladat- és hatáskörérıl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott 
feladatkörben, az illetékekrıl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésére tekintettel, a 
pénzügyminiszterrel egyetértésben a következıket rendelem el: 

1. § (1) 
(2) A tőzvédelmi szakértıi szakterületeket e rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

2. § (1) Tőzvédelmi szakértıi tevékenység folytatása annak engedélyezhetı, aki 
a) 

b) egyetemi vagy fıiskolai végzettséggel és a külön jogszabály szerint meghatározott felsıfokú 
tőzvédelmi szakképzettséggel rendelkezik, 

c) az adott tőzvédelmi szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, 
d) az Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság (a továbbiakban: OKF) által összeállított bizottság 

elıtt a kérelmezett szakterületen eredményes vizsgát (a továbbiakban: vizsga) tett. 
(2) Szakmai gyakorlati idın a szakképzettség megszerzése után, a kérelemben megjelölt tőzvédelmi 

szakterületen eltöltött gyakorlati idıt kell érteni. 
(3) Tőzvédelmi szakértıi engedély több tőzvédelmi szakterületre is kérhetı. 

(4) Az (1) bekezdés d) pontjában megjelölt vizsgabizottság 3 fıbıl áll, tagjai a kérelmezett szakterületnek 
megfelelıen, az OKF állományából, a fıigazgató által kijelölt személyek. 

(5) Az OKF a vizsga idıpontjáról a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül értesíti a kérelmezıt. 
(6) Az egyes szakértıi szakterületek vizsga törzsanyagát az OKF a honlapján közzéteszi. 

3. § (1) A tőzvédelmi szakértıi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezı: 
a) természetes személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idı, anyja neve), 
b) lakóhelyét (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail), 
c) elérhetıségi címét (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail), 
d) iskolai végzettségét, az oktatási intézmény pontos megjelölését, 
e) diplomájának (oklevelének, bizonyítványának) számát és keltét, 
f) tőzvédelmi szakképesítésének (oklevelének, bizonyítványának) számát és keltét, 
g) foglalkozását, munkakörét, 
h) a 2. § (1) és (2) bekezdésében elıírt követelmények igazolását. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a tőzvédelmi szakértı kérelmének tartalmaznia kell az 

engedélyezni kért tőzvédelmi szakterület megnevezését is. 
(3) A kérelemhez csatolni kell: 
a) a képesítést igazoló okirat hiteles másolatát (honosított okirat esetében a magyar nyelvő fordítás hiteles 

másolatát), 
b) 

c) az igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) befizetését igazoló bizonylatot, 
d) 

4. § (1) A kérelem benyújtásával egyidejőleg a kérelmezı szakterületenként 10 000 Ft díjat köteles fizetni 
az OKF-nek, a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00283494-00000000 számú elıirányzat-
felhasználási keretszámlájára. A díj tartalmazza a szakértıi vizsga, az igazolvány kiállítása és a 
névjegyzékbıl történı törlés díját. 

(2) A kérelem ügyében elsı fokon az OKF jár el. 
5. § (1) 
(2) A határozat ellen az önkormányzati miniszterhez lehet fellebbezni. 

(3) A másodfokú eljárás díja 3000 Ft, amelyet a 4. § (1) bekezdésében megjelölt számlára kell befizetni. A 
másodfokú eljárás díját a kérelmezı részére az OKF visszatéríti, ha a fellebbezés eredményes volt. 

6. § (1) A tőzvédelmi szakértıi engedély határozatlan idıre érvényes. 



(2) Az engedély kiadásától számított minden ötödik évben - az év végéig - a tőzvédelmi szakértı az 
OKF által összeállított bizottság elıtt, a szakterületének megfelelı kiegészítı vizsgát köteles tenni. A 
kiegészítı vizsgára jelentkezéshez csatolni kell a kiegészítı vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot. 

(3) A kiegészítı vizsga tárgyát a szakértıi engedély kiadása vagy utolsó meghosszabbítása után 
hatályba lépett vagy módosított jogszabályok és megjelent szabványok képezik. 

(4) A kiegészítı vizsga díja 5000 Ft, melyet a 4. § (1) bekezdésében meghatározott számlára kell 
befizetni. 

7. § (1) 
(2) A tőzvédelmi szakértık névjegyzékének nyilvános adatait az OKF a honlapján közzéteszi. 
(3) A tőzvédelmi szakértı 8 napon belül köteles bejelenteni a névjegyzékben nyilvántartott adatokban 

bekövetkezett változást. 
8. § (1) A tőzvédelmi szakértı engedélyét visszavonják és törlik a névjegyzékbıl, ha: 
a) a 6. § (2) bekezdésében meghatározott idıtartam letelt anélkül, hogy a szakértı a kiegészítı vizsgát 

eredményesen letette volna, 
b) bejelenti, hogy a szakértıi tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, 
c) az engedélyben szereplı adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be, 
d) az engedély feltételei a felvételkor sem álltak fenn vagy utóbb megszőntek, 
e) a szakmai tevékenységére vonatkozó nyilvántartást nem vagy nem a valóságnak megfelelı 

tartalommal vezeti, 
f) szakmai tevékenységének ellenırzése során megállapításra kerül, hogy tevékenységét nem a 

hatályos jogszabályoknak, mőszaki követelményeknek megfelelıen végzi. 
(2) A tőzvédelmi szakértıi engedély visszavonásáról az OKF dönt. 
(3) Az engedély visszavonásáról szóló határozat ellen az 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelıen jogorvoslatnak van helye. 
(4) Az OKF az engedély visszavonásáról köteles értesíteni az igazságügyi szakértıi névjegyzéket 

vezetı hatóságot. 
(5) Ha a tőzvédelmi szakértı engedélyét visszavonják, az errıl szóló határozat jogerıre emelkedésétıl 

számított 8 napon belül köteles a szakértıi igazolványát az OKF részére visszaszolgáltatni. 
9. § (1) A tőzvédelmi szakértı nem járhat el olyan ügyben, amely munkaköri feladataival összefügg. 
(2) A tőzvédelmi szakértı köteles a tevékenységérıl évente, folyamatos sorszámozással ellátott 

nyilvántartást vezetni, és az általa készített - aláírt - szakértıi vélemények egy másolati példányát 5 évig 
megırizni. 

10. § (1) A tőzvédelmi hatóság ellenırzi a szakértı tevékenységét. 
(2) A tőzvédelmi szakértı köteles az ellenırzés során a szükséges felvilágosítást megadni, és az általa 

készített szakvéleményeket, számításokat, nyilvántartásokat, egyéb iratokat az ellenırzést végzı 
rendelkezésére bocsátani. 

11. § (1) A tőzvédelmi szakértıi tevékenységért szakértıi díjat kell fizetni. 
(2) A tőzvédelmi szakértı díjazására az igazságügyi szakértık díjazására vonatkozó külön jogszabályban 

meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 
12. § 

13. § A tőzvédelmi szakértık tőzvédelmi szakmai továbbképzésérıl az OKF gondoskodik. 
14. § (1) A tőzvédelmi szakértıi engedély iránti kérelem alapján indult eljárás során befizetett díjakat 

az alaptevékenység bevételei között elkülönítetten kell kezelni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételek a szakértıi vizsgáztatással, a szakértıi névjegyzék közzétételével és 

a szakértık továbbképzésével kapcsolatos költségek finanszírozására használhatók fel. 
14/A. § A tőzvédelmi szakértıi engedély tartalmazza a szakértı 
a) a természetes személyazonosító adatait, 
b) a szakterületét, 
c) a szakértıi engedély számát, 
d) a szakértıi engedélyt kiadó szerv megnevezését, 
e) a kiadás dátumát, érvényesség idejét, 
f) a kiadmányozó aláírását, 
g) a bélyegzı lenyomatát. 

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 45. napon lép hatályba, ezzel egyidejőleg hatályát veszíti a 
tőzvédelmi szakértıi és igazságügyi szakértıi tevékenység szabályairól szóló 36/1997. (VI. 4.) BM rendelet 
(a továbbiakban: R.). 



(2) Az R. alapján kiadott tőzvédelmi szakértıi engedélyek érvényességi idejük lejártáig korlátozás nélkül 
érvényesek, lejáratukat követıen a 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén igazolvány kerül 
kiadásra. 

(3) A tőzvédelmi jog és igazgatásra; a tőzvédelmi oktatásra, képzésre, a tőzvédelmi egyéni 
védıfelszerelésekre, a tőzoltó kéziszerszámokra, a tőzoltó gépjármővek, technikai berendezések 
szakterületeire korábban kiadott szakértıi engedélyek, érvényességi idejük lejártáig korlátozás nélkül 
érvényesek, lejáratukat követıen nem hosszabbíthatók meg. 

1. melléklet a 6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelethez 

Tőzvédelmi szakértıi szakterületek 

Igazságügyi szakértıi szakterületek 
a 9/2006. (II. 27.) IM rendelet szerint 

Kapcsolódó 
tőzvédelmi szakértıi szakterületek 

1. Építmények tőzvédelme a) Építész tőzvédelmi szakértı 
 b) Elektromos tőzvédelmi szakértı 
 c) Gépész tőzvédelmi szakértı 
2. Tőzoltó technikai eszközök a) Tőzoltó készülék szakértı 
 b) Beépített tőzjelzı berendezés szakértı 
 c) Beépített tőzoltó berendezés szakértı 
3. Ipari tőzvédelem a) Olajipari tőzvédelmi szakértı 
 b) Gázipari tőzvédelmi szakértı 
 c) Vegyész tőzvédelmi szakértı 
4. Tőzvizsgálat a) Tőzvizsgálati szakértı 

2. melléklet a 6/2007. (III. 13.) ÖTM rendelethez 

 
 


