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79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági
tevékenység részletes szabályairól
A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 47. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) Az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság, mint első fokú tűzvédelmi hatóság a (2)
bekezdésben meghatározott kivételekkel
a) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos előírások alól, - azonos biztonságot nyújtó előírások megtétele mellett - kérelemre eltérést
engedélyezhet,
b) a beépített tűzvédelmi berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben jár el,
c) tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tart,
d) jogszabályban meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szab ki,
e) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,
f) hatósági bizonyítványt ad ki,
g) a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos
tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát
nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,
h) a tűzvédelmi ellenőrzés, a tűzvizsgálati eljárás során feltárt hiányosságok, a tűzkárok megelőzése
érdekében felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértések megszüntetésére, és szükség esetén tűzvédelmi
hatósági intézkedést tesz,
i) az üzemeltetést, a tevékenység folytatását, az anyagok tárolását - amennyiben a rendeltetéstől eltérően
közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt jelent - a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig szünetelteti,
j) a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket.
(2) Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF), mint elsőfokú tűzvédelmi
hatóság
a) engedélyezi azon tűzoltó-technikai termék forgalmazását, a meglévők módosítását, amelyek
tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány,
b) az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól, - azonos biztonságot nyújtó feltételek
megtétele mellett - kérelemre eltérést engedélyezhet,
c) a külön jogszabályban meghatározott esetekben a védelem egyenértékűségéről határoz,
d) az EGT-megállapodásban részes államokon, illetve Törökországon kívüli harmadik országból
származó tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés forgalmazását,
használatát, beépítését, készenlétben tartását engedélyezi,
e) eljár a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben.
(3) Az (1) bekezdés g), valamint i) pontjában meghatározott esetekben a hatóság határozatát a
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítja.
(4) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott esetben a határozatát annak
meghozatalával egyidejűleg, az illetékességgel rendelkező jegyzőnek tájékoztatásul megküldi.
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben másodfokú tűzvédelmi hatóságként a
területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, a főváros területén az OKF jár el.
(2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben másodfokú tűzvédelmi hatóságként az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter jár el.
3. § (1) Első fokú tűzvédelmi szakhatóságként a (2) bekezdés kivételével a hivatásos önkormányzati
tűzoltóság jár el.
(2) Az OKF a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei vonatkozásában, mint első fokú
tűzvédelmi szakhatóság biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényesülését a beruházási és felújítási
munkálatokkal kapcsolatos tervek engedélyeztetése, valamint a használatbavételi eljárások során.
(3) A területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója másodfokú tűzvédelmi
szakhatóságként jár el a (4) és (5) bekezdésben meghatározott esetek kivételével.
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(4) Az OKF a főváros területén - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - másodfokú
tűzvédelmi szakhatóságként jár el.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei tekintetében
másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként az önkormányzati és területfejlesztési miniszter jár el.
4. § A Magyar Honvédség létesítményei tekintetében tűzvédelmi hatóságként első fokon, országos
illetékességgel a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal, másodfokon,
országos illetékességgel a honvédelemért felelős miniszter jár el.
5. § A tűzvédelemmel kapcsolatos hatósági eljárásokban a következő eljárási cselekmények elektronikus
úton nem intézhetőek:
a) az eljárás irataiba való betekintés,
b) az ügyfél hatósághoz intézett tervdokumentációt tartalmazó beadványa és az ezzel kapcsolatos
kérelmek intézése,
c) a döntés közlése.

Záró rendelkezések
6. § E rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba.

7. §
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