A tűzvédelmi hatósági, szakhatósági tevékenység elemzése az integrált
katasztrófavédelem rendszerében
Hogyan alakult át és milyen elemeket tartalmaz a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet
tűzvédelmi

szakterületének

hatósági

tevékenysége?

Hogyan

helyezkedik

el

a

katasztrófavédelem igazgatási és szervezeti rendszerében? Milyen engedélyező, korlátozó
és tiltó rendelkezéseket hozhat a katasztrófavédelem megelőző tevékenysége keretében?
Mi a feladata szakhatóságként és a tűzvizsgálati eljárásban?

BEVEZETÉS
Az ember alapvető igénye a biztonságra való törekvés. Az emberi jogok és alapvető
szabadságok védelméről szóló Egyezmény egységes szerkezetbe foglalt szövegének
közzétételéről szóló 58/1998. (X. 2.) OGY határozat értelmében a biztonsághoz való jog
alapvető emberi jog, egyetemes érték. [1] A biztonság egy fenyegetettség nélküli állapot,
emellett jelenti mindazon célok és eszközök rendszerét, melyekkel csökkenthető a
fenyegetettség és elhárítható a veszély. A biztonság hiánya nemcsak az életet veszélyezteti,
hanem a társadalom fenntartható fejlődését is akadályozza. A biztonság alkotóelemei:
társadalmi (jogi, szociális), politikai (diplomáciai) katonai, informatikai, gazdasági, környezeti
(ökológiai), pénzügyi, egészségügyi, valamint belügyi biztonság. Az egyének és csoportok
védelme minden fejlett ország nemzeti biztonságának alapvető eleme kell, hogy legyen. A teljes
rendszer védelme nélkül nem lehetnek biztonságban az egyes elemek, de az elemek védelme
nélkül a rendszer sem tud rendeltetésének megfelelően működni. [2] [3]
A 2000. január 01-én hatályba lépett 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni
védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésről új szervezeti formában, a hazai és nemzetközi előírások messzemenő
figyelembevételével, a katasztrófák elleni egységes védekezés érdekében létrehozta
Magyarország hivatásos katasztrófavédelmi szervezetét, a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságát (a továbbiakban: BM OKF). A hatályba lépését következő
időszakban bekövetkezett események tapasztalatainak és a védekezés rendszerének egységes
irányítása megkövetelte a katasztrófák elleni védekezés rendszerének hatékonyabbá tételét, az
egységes irányítás feltételeinek kialakítását. [3] [4]

Az állami szerepvállalás növelésének fokozásával a lakosság életének, vagyonának
biztonsága és az ország működő képességének biztosítása érdekében a katasztrófák elleni
védekezésről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Kat.tv.) 2012. január 01-én lépett hatályba, kialakítva a katasztrófák
elleni védekezés jog-, intézmény- és szervezetrendszerét. [5]
A hivatásos katasztrófavédelem szervezete a magyar lakosság élet- és vagyonbiztonságának,
a nemzetgazdaság és a kritikusinfrastruktúra-elemek biztonságos működésének védelme - mint
kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat érdekében - megelőzési és kockázatcsökkentési
feladatok elvégzésével biztosítja az emberi életek és a vagyoni javak védelmét, a létfontosságú
rendszerek folyamatos működőképességét, valamint támogatja a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt beruházásokat.
Az iparbiztonság, polgári védelem és tűzvédelem pillérein alapuló feladatrendszer igen
széles körben foglalja magában a hivatásos katasztrófavédelem tevékenységét. Az
iparbiztonsági szakterület végzi a kritikus infrastruktúrák beazonosítását, szakhatóságként részt
vesz a kijelölésben, és végzi ellenőrsüket. A veszélyes áruszállítás biztonsága érdekében a
telephelyek és szállító járművek (vízi, közúti, vasúti, légi) ellenőrzését végzi, a veszélyes
üzemek hatósági engedélyezése, ellenőrzése, felügyelete biztosítja ezen üzemek, valamint a
küszöbérték alatti üzemek biztonságos működését, az állampolgárok és a környezet magas fokú
védelmét. [5]
A polgári védelmi feladatok a lakosság életének lakosság, anyagi javak megóvása érdekében
végzett tervező, szervező és döntés előkészítő tevékenység. Feladata többek között a lakosság
felkészítése, tájékoztatása, az ideiglenes ellátásuk megtervezése, megszervezése, a polgári
védelmi szervezetek létrehozása, felkészítése. Hatósági tevékenysége során a káreseti helyszíni
szemle és a polgári védelmi kockázati helyszíni szemle lefolytatása lakosságvédelmi
feladatinak ellátása érdekében.[5]
A tűzvédelmi szakterület végzi a tűzoltás és műszaki mentés végrehajtását, az
önkormányzati tűzoltó parancsnokságok, önkéntes tűzoltó egyesületek és létesítményi tűzoltó
parancsnokságok szakmai felügyeletét. Tűzmegelőzési hatósági tevékenysége körében pedig a
tüzek keletkezésének megelőzése, továbbterjedésének megakadályozása, továbbá a tűzoltás
alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó
tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások érvényesítése.[6]

A katasztrófavédelem vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatai körében végzi a vizek
hasznosítása, hasznosítási lehetőségeinek megőrzése, a vízilétesítmények és a vízimunkák
engedélyezése, a vízkárelhárítás, a vízminőség-védelmi kármegelőzés, valamint a víz, mint
környezeti elem védelmét. Továbbá a vízkészletjárulék tekintetében adóhatósági jogkörben jár
el.[7] [8]

AZ IGAZGATÁS RENDSZERE
A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet 2012. január 01-jét követően a feladatok változásához
igazodva alakítja szervezeti felépítését. A jelenleg hatályos, vonatkozó jogszabályok
értelmében a minél szélesebb hatósági feladatok szakirányítását a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) Hatósági Főigazgatóhelyettesi Szervezet Megelőzési és Engedélyezési Szolgálata és az Iparbiztonsági
Főfelügyelőség látja el. Feladata körében a Vízügyi és Vízvédelmi Főosztály, Tűzmegelőzési
Főosztály,

Piacfelügyeleti

Osztály,

Atomerőmű

Engedélyezési

Főosztály,

Kritikus

Infrastruktúra Koordinációs Főosztály, Veszélyes Üzemek Főosztály, valamint a Veszélyes
Szállítmányok Főosztály szakma specifikusan végzik a hatósági és szakhatósági tevékenységek
szakmai felügyeletét és ellenőrzését, de egyes hatósági ügyekben első, illetve másodfokon is
eljárnak.[9]
A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet rendvédelmi szerv, része a központi
államigazgatásnak.[10]
Waldo1 szerint az igazgatás együttműködő, észszerű cselekvés, az irányító azon
tevékenysége, amellyel másokat meghatározott magatartásra rávesz. Az igazgatás olyan- nem
feltétlenül közhatalmi – tevékenység, amelynek van alanya, aki igazgat, tárgya akiket
igazgatnak, és van tartalma is. [11] Fayol2 elmélete szerint az igazgatás ezen tartalma magában
foglalja a tervezést, a szervezést, a parancsolást, a koordinálást és az ellenőrzést, melyek ezek
egymást követő cselekményeiből tevődik össze [12] A közigazgatás tehát az igazgatás sajátos
fajtája. A közigazgatás is igazgatás, hatalmi helyzet alapján elért működés. A közigazgatás
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sajátosságát, a differentia specificát3 elsősorban a (köz)igazgatás

sajátos alanya,

szabályozottsága, valamint sajátos célja jelenti. [12] A közigazgatás alanyai az állami
közhatalom (impérium) birtokában járnak el. Ez azt jelenti, hogy a közigazgatás jogilag
szabályozott cselekvés, törvényessége a közigazgatási cselekvéssor szoros jogszabályi
kötöttségére utal. A közigazgatási hatáskört, eljárásrendet, döntési lehetőségeket, a döntés
kikényszerítésének eszközeit jogszabály határozza meg. Célja mindig a közügyekre vonatkozó
kívánatos és jogszabályban megfogalmazottak szerint állapot elérése. Ennek érdekében
döntései kikényszeríthetőek. [12] Az állami közhatalom birtokában végzett döntés-előkészítés,
döntés, végrehajtás és ellenőrzés során, az elkülönült állami szervezet által folytatott
jogalkalmazás (jogérvényesítés), szervezés és a jogalkotásban való közreműködés által. [13]
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv államigazgatási feladatokat is ellátó rendvédelmi
szerv. [4] Ezen államigazgatási tevékenysége során a közigazgatás keretében alkalmazza a
vonatkozó jogszabályokat. A közigazgatás rendszere magában foglalja a védelmi igazgatást,
amely olyan feladat- és szervezeti rendszer, amely a Kormány irányítása mellett a
Magyarországot veszélyeztető fenyegetésekkel és támadásokkal szemben az állam feladatainak
megvalósítására létrehozott, valamint egyes védelmi feladatok ellátásra kijelölt közigazgatási
szervek által végzett tervező, végrehajtó, rendelkező tevékenység.[14]
A védelmi igazgatás, mint a közigazgatás része főként a honvédelmi igazgatás, rendvédelem,
védelemgazdasági tervezés feladatait öleli fel. Célja az ország biztonságának megvalósítása,
amelynek fontos sarokköve a hazánk biztonságát befolyásoló globális, európai és nemzeti
kihívásokra a védelmi igazgatás rendszerének hatékony válaszai. [15] A védelmi igazgatás
tárgya, rendkívül sokrétű. Ide soroljuk az európai régiót érintő fenyegetéseket, mint a pénzügyi
összeomlás, terrorizmus különböző megnyilvánulásai, a kiber-, pénzügyi és energiabiztonsági
fenyegetések, globális felmelegedéssel kapcsolatban felmerülő problémákat - mint az
éghajlatváltozás okozta katasztrófák - , szélsőséges ideológiák terjedése, energia- és nyersanyag
hiány, kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés, természeti és ipari katasztrófák,a
tradicionális államközi háborúk, továbbá az egyéb katonai támadások. [15] A védelmi igazgatás
tárgya az Alaptörvény 48-53. cikk [16] szerinti különleges jogrendi tényállásokban szereplő
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fenyegetések elleni védekezés, mely része a védelem komplex feladatrendszerének. Ezek
alapján az állam védelmi feladataival összefüggő igazgatási feladatok ellátást foglalja magában.
A különleges jogrendben a központi, területi, helyi irányítást végző centralizált, hierarchikus
felépítésű közigazgatási szervezet- és feladatrendszer, illetve az államigazgatási és
önkormányzatok, valamint a védelemben részt vevő fegyveres erő4, rendvédelmi szervek5
jogilag szabályozott tevékenysége, melyek meghatározzák az állampolgárok számára is a
különleges jogrend időszakában előírt kötelezettségeinek megtervezését, megszervezését és
végrehajtásának irányítását is. A védelmi igazgatás része a honvédelmi igazgatás, a
rendvédelem, valamit a védelemgazdasági tervezés. Ha a védelmi igazgatást két nagy
tevékenységre osztjuk, egyik a honvédelmi-, a másik a katasztrófavédelmi igazgatás.
Tulajdonképpen a különbség az időszakban rejlik, hiszen a honvédelmi igazgatás elsősorban a
fegyveres, katonai összeütközés időszakára, míg a katasztrófavédelmi igazgatás a béke
időszaki, katasztrófa6 idején végrehajtandó feladatokra történő tervezető, szervező
tevékenységet végzi. Azonban meg kell jegyezni, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi
szervezet lakosságvédelmi feladata nem csak a katasztrófák esetében történő polgári védelem,
hanem a fegyveres összeütközés időszakában történő polgári védelmi feladatokat jelenti.
A

katasztrófavédelmi

igazgatás

magában

foglalja

mindhárom,

a

hivatásos

katasztrófavédelmi szervezet iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzvédelmi feladatait is. A
komplex feladat rendszer a megelőzés, beavatkozás és helyreállítás szakaszában is az
elsődleges célok megvalósítására törekszik. Az emberi élet és a vagyon biztonság védelmére.
Az igazgatás összetett rendszerében a központi államigazgatási szervek közigazgatási
feladataik körében tesznek eleget a védelmi igazgatási funkcióknak, a közigazgatási hatósági
eljárás keretében végzett engedélyező, ellenőrző tevékenységekkel.

Alaptörvény „45. cikk (1): Magyarország fegyveres ereje a Magyar Honvédség.” (forrás:
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TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOK
Az integrált katasztrófavédelmi rendszerben 2012. október 1-jétől a hatósági tevékenység
végzése összehangolt, központi koordinációval történik. A hatékony, jogszabályoknak
megfelelő feladat végrehajtás biztosítása érdekében a helyi – Katasztrófavédelmi Kirendeltségterületi – Megyei Igazgatóság- végzett hatósági tevékenység felügyelete a BM OKF Hatósági
Főigazgató-helyettesi Szervezet szakirányítása mellett valósul meg. A központi szerv szakmai
támogatása, irányítása elősegíti a hatósági feladatok átlátható, nyomon követhető, egységes és
hatékony ellátását. A komplex rendszer célja az emberi élet- és anyagi javak védelme, a
katasztrófák megelőzése, azok gyors és professzionális kezelése, a helyreállítás minél előbbi,
szakszerű megkezdése.
A megelőzés7 időszakában fontos feladat a prognóziskészítési tevékenység, amelynek célja
a korábbi évek, időszakok hazai és nemzetközi tapasztalatainak, a szakmai előrejelzések
alapján a várható, modellezhető, nagy valószínűséggel bekövetkező eseménytípusokat
amelyekre a felkészülési és felkészítési tevékenységet alapozni lehet. A tapasztalatok
feldolgozása és gyakorlatba történő átültetése céljából a művelet-elemzés fejlesztése kiemelt
feladata az integrált katasztrófavédelmi rendszernek. [17]
A tűzvédelmi szakterület tűzoltás és műszaki mentés végrehajtásán kívül hatósági és
szakhatósági eljárás keretében engedélyez, tiltó, korlátozó intézkedéseket vezethet be,
ellenőrzést folytat le, hatósági bizonyítványt állít ki, a tűzvédelmi kötelezettségek megsértőivel
szemben bírságot szab ki. [6] [18] Felöleli a tűzmegelőzést, tűzoltást és a tűzvizsgálatot. A
tűzvédelem célja, hogy jogszabályok, szabványok segítségével megfelelő megoldási
lehetőségeket nyújtson a valós problémákra. Feladata, hogy a tűzvédelmi szabályok
következetes betartásával és betartatásával védje az állampolgárokat, a tüzek oltását célzó
hatékony beavatkozás feltételeit teremtse meg úgy, hogy mindeközben a beavatkozó állomány
alapvető biztonságát is biztosítsa. A célok megvalósulása érdekében végzi a megalapozott,
hatékony, a kor kihívásainak eleget tevő, ügyfélközpontú hatósági és szakhatósági,
piacfelügyeleti, valamint tájékoztatási tevékenységét. [17]

2011. évi CXXVIII.tv. „3.§ 16. Megelőzés: minden olyan tevékenység vagy előírás alkalmazása, amely a
katasztrófát előidéző okokat megszünteti vagy minimálisra csökkenti, a károsító hatás valószínűségét a lehető
legkisebbre korlátozza.”( forrás: https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/A1100128.TV/ts/20210101/lr/chain14/. letöltés
ideje: 2021.01.24.)
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A hatósági eljárás jogilag szabályozott tevékenység, ezért az eljárásokat az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [18] kell lefolytatni, természetesen a
részletes szabályokat kormány és miniszteri rendeletek szabályozzák.
A tűz elleni védekezés rendszerét, a tűzvédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket a
tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Ttv.) [6] szabályozza. A tűzvédelmi szakterület hatósági tevékenységére a
tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.r.) [19] tartalmaz szabályokat, [20] a tűzvédelmi
hatósági eljárások általános és különös szabályairól a 489/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: T.Korm.r.) rendelkezik. [21]
A tűzvédelmi szakterület hatósági eljárást folytat az
alábbi ügyekben:
− beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések létesítési és megszüntetési engedélyezési
eljárása
− beépített tűzjelző és tűzoltó berendezések használatbavételi engedélyezési eljárása
− bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek szolgáltatási felügyelettel
kapcsolatos eljárásai
− eltérés engedélyezése épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint
a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól
− kéményseprő-ipari tevékenység megkezdésének bejelentése, nyilvántartás vezetése
− kéményseprő-ipari tevékenységet

ellátó tanúsítványának, kéményseprő-ipari

szakmai nyilatkozatának kiadásával kapcsolatos vitás ügyek
− kéményseprő-ipari szolgáltató által kiállított tanúsítvány, kéményseprő-ipari
szakmai nyilatkozat tartalmának felülvizsgálata
− égéstermék-elvezető

jogszabályban

meghatározottnál

gyakoribb

ellenőrzése

előírásának felülvizsgálata
− égéstermék-elvezető időszakos ellenőrzésének, valamint az égéstermék-elvezető
szabálytalanságának következő ellenőrzésig való elhárításának elmaradása esetén
lefolytatandó eljárás
− eljárás az időlegesen használt ingatlannal kapcsolatos értesítés esetén

− piacfelügyeleti hatósági eljárás
− pirotechnikai eszközök csomagolásának, jelölésének megfelelőségével, és CEjelölésének meglétével kapcsolatos fogyasztóvédelmi eljárás. [22]
Szakhatóságként a következő eljárásokban vesz részt:
− a tűzvédelmi szakhatósági eljárás általános szabályai
− építésügyi hatósági eljárások
− működési engedélyezési eljárás
− telepengedélyezési eljárás
− zenés, táncos rendezvény engedélyezési eljárása
− szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények hatósági
nyilvántartásba történő bejegyzése
− pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési eljárás. [22]
A hatósági és szakhatósági tevékenysége körében továbbá tűzvédelmi helyszíni szemlét tart
amennyiben a tényállás megállapításához szükséges. [22]
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.)
55.§ - a alapján amennyiben a hatóság előtt folyamatban lévő hatósági eljárásban szakkérdésre
kell választ adni, akkor jogszabályban meghatározott közérdeken alapuló kényszerítő indok
miatt a meghatározott szakkérdésben, valamint határidőben más hatóság, a szakkérdésben
kötelező állásfoglalását kell beszereznie. A hatóság a döntését a szakhatóság állásfoglalása
alapján hozza meg. Mivel a szakkérdés speciális ismeretet, szaktudást igényel, ezért a
fentiekben felsorolt esetekben a tűzvédelmi hatóság szakhatóságként vesz részt az eljárásokban.
A hatósági és szakhatósági eljárások lefolytatására az Ákr., Ttv., Korm.r., a T.Korm.r.
szabályait kell alkalmazni. A szakhatósági eljárásokban eljáró hatóságokat az egyes közérdeken
alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg. [23]

Ezen eljárások a

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, amelyek esetében az Ákr.-ben
meghatározott határidőkhöz képest eltérő határidőket állapít meg a Rendelet a szakhatóság
számára az állásfoglalás kiadása tekintetében. Az eljárási határidőket az Ákr.-től eltérően a
nemzetgazdasági

szempontból

kiemelt

jelentőségű

beruházások

megvalósításának

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény határozza meg.[24]

A tűzvédelmi szakterület hatósági és szakhatósági eljárásain kívül tűzvizsgálati eljárást is
lefolytat, melyre 490/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó
eljárási szabályokról,[25] valamint a 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára
vonatkozó szabályokról [26] rendelkezéseit kell alkalmazni. A tűzvizsgálatot hatósági eljárás
keretében, hivatalból kell lefolytatni helyszíni szemle keretében, melynek célja tűzmegelőzési,
tűzoltási szakmai tapasztalatok megszerzése, a tűz okainak, keletkezésének vizsgálata, a
felelősség megállapítása. [25] [26] A vizsgálatról a tűzvédelmi hatóság kérelemre az Ákr. 95.§a szerinti hatósági bizonyítványt állít ki.

ÖSSZEGZÉS
A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet tűzvédelmi szakterület hatósági tevékenysége igen
széleskörű. A hatósági eljárás keretében engedélyező, korlátozó és tiltó rendelkezéseket
hozhat, ellenőrzést végezhet, melyek a katasztrófavédelem megelőző tevékenysége keretében
a lakosság élet- és vagyonbiztonságát szolgálja. Szakhatóságként szakértelmével járul hozzá az
eljáró hatóság megalapozott döntéséhez, a tűzvizsgálati eljárásban szerzett adatok,
megállapítások tapasztalatként szolgálnak a tűzoltási tevékenységhez.
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