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2012. janu ár 1.

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény hatályba lépése 
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1. Miért?
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1. Miért?
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1. Miért?
- szigorúbb, hatékonyabb hatósági fellépés lehetősége
- egységes hatósági szemlélet és intézkedés
- tragédiák megelőzése
- költséghatékonyság

- szervezeti megújulás
- szabályozók 
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2. Egységes állami katasztrófavédelem

Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság

Integrált hatóság
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2. Egységes állami katasztrófavédelem
Integrált hatóság
- másik két szakterület és beavatkozó állomány

- hiányosság jelzése másik szakterületnek
- jogszabályba nem ütköző, beavatkozást nehezítő hiányosság, 

állapot (ellenőrzés során jegyzőkönyvben rögzítés)
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3. Szervezeti megújulás – a múlt
- Alapegységek: HÖT-ök
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3. Szervezeti megújulás – a múlt
- Középszint: MKI
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3. Szervezeti megújulás – a múlt
- országos: BM OKF
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3. Szervezeti megújulás – a jelen
- Alapegységek: katasztrófavédelmi kirendeltségek
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3. Szervezeti megújulás – a jelen
- Középszint: MKI, FKI
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3. Szervezeti megújulás – a jelen
- országos: BM OKF

14

Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Országos 
Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság



3. Szervezeti megújulás
- Új alapelem: katasztrófavédelmi kirendeltség (65)
- Kirendeltséghez tartozik:

- Tűzoltósági, iparbiztonsági, polgárvédelmi felügyelők
- Hatósági osztály
- hivatásos tűzoltóságok
- katasztrófavédelmi őrsök
- katasztrófavédelmi irodák
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4. Szakhatóság-hatóság
- Jogkörök jelentős átrendeződése
- Jelentős építési ügyek – első végleges használatbavételig: 

– magas építmények,

– a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas 
építmények,

– a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális 
rendeltetésű közhasználatú építmények,

– a 10000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű
közhasználatú építmények,

– az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
– fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére 

szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter 
felett történik,

– metró és földalatti vasúti létesítmények,
– Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei.
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4. Szakhatóság-hatóság
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 

megvalósítása
- eltérési engedélyezések
- műszaki követelménytől eltérő megoldás egyenértékűsége

- vonatkozó műszaki követelmény: hazai és Európai Uniós szabványok és 
normák összessége (OTSZ)

- teljeskörűen nem szabályozott oltóberendezések
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5. Tűzvédelmi tervezés
- tűzvédelmi tervfejezet
- Tvt. korábban: felelős tervező készíti
- 9/2008. ÖTM r. – OTSZ: tűzvédelmi szakértő bevonása

- akkor, ha a tűzoltóság szakhatóság

- tűzvédelmi tervezés

18



5. Tűzvédelmi tervezés
- tűzvédelmi dokumentáció (Ttv. 21. § (1) és(2)): 

- építészeti-műszaki tervdok. része
- jogszabályban meghatározott esetben
- tűzvédelmi követelményeknek való megfelelés dokumentálása
- tűzvédelmi tervező vagy tűzvédelmi szakértő készítheti 

- Készítendő (375/2011. Korm. r. 2 § (3)):
- tűzvédelmi szakhatóság (jogszabályon alapuló) bevonása esetén
- ha az építmény kettő vagy több pinceszintet tartalmaz

- Készítendő (375/2011. Korm. r. 1. § (1)):
- Építmény építésügyi hatósági (létesítési) engedélyeztetéséhez
- Építmény műszaki megvalósításához 
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5. Tűzvédelmi tervezés
- tűzvédelmi dokumentáció tartalma (37/2007. ÖTM r. 5. 

mell.)
• az építmény, létesítmény megközelíthetőségére,

• a létesítmény oltóvíz ellátására,

• a létesítmény, építmény tűzveszélyességi osztályba sorolására, az építmények 
tűzállósági fokozatára,

• az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire,

• a tűzszakaszok elhelyezkedésére,
• a kiürítésre,

• az épületgépészeti kialakításra, villamos és villámvédelmi rendszerre,

• a tűzjelzésre és -oltásra,

• a hő- és füstelvezetésre és kialakítására, és
• a tűzterhelés meghatározására vonatkozó megoldások.
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5. Tűzvédelmi tervezés
- tűzvédelmi dokumentáció tartalma (191/2009. Korm. r.)
• A külön jogszabályban rögzített esetekben előírt részletes tűzvédelmi munkarész 

tartalmazza:

• az építmény megközelíthetőségét, tűztávolságát,

• az építmény oltóvíz-ellátásának biztosítását,
• az építmény tűzveszélyességi osztályba sorolását, tűzállósági fokozatát,

• a tűzszakaszok elhelyezkedését, a tűzszakasz-határokat és azokon található
nyílászárók és átvezetések leírását,

• az alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paramétereit,

• a tűzterhelés meghatározását,

• a kiürítési feltételek biztosítását,
• az épületgépészet és a villámvédelmi rendszer kialakítását, valamint

• a hő- és füstelvezetésre, tűzjelzésre és tűzoltásra vonatkozó megoldásokat.
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5. Tűzvédelmi tervezés
- tűzvédelmi szakhatóság eljár (193/2009. Korm. r.): 

• „A”-„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek, 

• az „A”-„B” tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek, 
• az 500 m2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti közösségi helységet tartalmazó

épület, 
• „D”-„E” tűzveszélyességi osztályba tartozó ipari, mezőgazdasági és tároló épületek, 

• minden nagy forgalmú vagy tömegtartózkodásra szolgáló épület, 

• mozgásukban, cselekvőképességükben korlátozott személyek befogadására, 
elhelyezésére szolgáló helyiséget tartalmazó épületek, 

• a pinceszintek kivételével a kétszintesnél nagyobb szintszámú lakó- és üdülőépületek

• ha az építési tevékenység eredményeként zenés, táncos rendezvény helyszínéül 

szolgáló építmény létesül
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5. Tűzvédelmi tervezés
- tűzvédelmi tervező (építésügyi, beép. tj, beép. oltó)
- tűzvédelmi tagozat (MMK, Építészkamara)
- bemenet (építésügyi) :

- tűzvédelmi mérnök, tűzvédelmi szakmérnök, építő/építészmérnök 
tűz- és katasztrófavédelmi szakirány

- kamarai névjegyzékbe vétel
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5. Tűzvédelmi tervezés
- tűzvédelmi tervező (építésügyi, beép. tj, beép. oltó)
- tűzvédelmi tagozat (MMK, Ép. Kamara)
- bemenet (beépített tj., beépített oltó) :

- műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettség
- érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány
- mérnöki kamarai névjegyzékbe vétel
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5. Tűzvédelmi tervezés
- tűzvédelmi szakértő (építész)
- Bemenet 1.:

- tűzvédelmi mérnök, tűzvédelmi szakmérnök, építő/építészmérnök 
tűz- és katasztrófavédelmi szakirány

VAGY
- építész/mérnöki kamarai tagság, felsőfokú állami végzettség, 

felsőszintű tűzvédelmi képesítés

- Bemenet 2.:
- 5 év szakmai gyakorlati idő
- Szakértői vizsga
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6. Szimuláció
- OTSZ két lehetősége

- kiürítési számítás helyett
- egyedileg tervezett füstelvezetés megfelelősége

- valamint: eltérési engedélyezés során
- OKF jóváhagyhatja
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6. Szimuláció
- szimulációt készítő kiválasztása
- egyeztetés OKF-en (kiindulási adatok megválasztása)

- Pl.: tűz mérete, helye

- szimuláció lefuttatása
- eredmények bemutatása OKF-en
- ig. szolg. díj befizetése
- jóváhagyási eljárás – igazolás kiadása
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7. Tűzvédelmi szakvizsga - 45/2011. (XII. 7.) BM r.
- új szakvizsgaköteles tevékenységek!

- tg. nyílászáró-szerkezetek beépítése, javítása, karbantartása
- tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazása, javítása
- beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítése, javítása, 

karbantartása

28



8. Igazgatási szolgáltatási díj bevezetése
- 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 

- egyes szakhatósági közreműködések: 13000 Ft
- a tűzvédelmi szakértői engedélyezési és 

nyilvántartásba vételi eljárása, a nyilvántartás vezetése: 
10000 Ft

- az egyedileg tervezett számítógépes szimulációs 
programmal végzett műszaki megoldások 
jóváhagyására indított eljárás lefolytatása 50000 Ft
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9. Szankcionálás
- 259/2011. Korm. r. (2012. ápr. 15.!) - tűzvédelmi bírság:

- 41 tényállás
- 23 esetben nincs mérlegelés 
- bírság mértéke, alsó-felső határ

– Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése
(100 000 - 1 000 000 Ft)

– Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő, a kivitelező, a felelős 
műszaki vezető vagy a tűzvédelmi tervező valótlan nyilatkozatot 
adott (60 000 - 1 000 000 Ft)
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9. Szankcionálás
- szabálysértés

- jogkör, illetve tűzvédelmi szabálysértési tényállások megszűntek (ápr. 15.)

- helyszíni bírság tényállások
– polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnik ai termékkel kapcsolatos 

szabálysértés;
– jégen tartózkodás szabályainak megszegése;
– vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegés e;
– közúti közlekedési igazgatási szabályok megszegése;
– víziközlekedési szabályok megsértése;
– légiközlekedés biztonságát és védelmét szolgáló szab ályok megszegése;
– minőség tanúsítási kötelezettség megszegése;
– megfelel őségi jelölés jogosulatlan használata;
– rossz min őségű termék forgalomba hozatala;
– fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása;
– vízszennyezés;
– ár- és belvízvédelmi szabálysértés.
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10. Tűzmegelőzés – szakmai tájékoztatók
- http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid= tuzmegelozes_szakmai_tajekoztatok
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10.Orsz. Tűzoltósági Főfelügyelő szakmai állásfoglalásai
- http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid= altalanos_szakmai_allasfoglalasok
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Köszönöm a figyelmet!

Wagner Károly t ű. alez. * 06 1 469 4112 * Karoly.Wagner@katved.gov.hu
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