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2. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 1/A. mellékletében az Aszód ellátási illetékességi területéhez és készenléti illetékességi területéhez tartozó
települések felsorolása helyébe a következõ szöveg lép:
„Aszód

ellátási illetékességi területe

Aszód
Bag
Domony
Hévízgyörk
Iklad
Kartal
Verseg”

5. melléklet a 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 1/B. mellékletében a Sajóbábony ellátási illetékességi területéhez tartozó települések felsorolása helyébe
a következõ szöveg lép:
„Sajóbábony

ellátási illetékességi területe

Sajóbábony
Sajósenye”

A Kormány 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelete
a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról
és a tûzvédelemmel foglalkozók kötelezõ élet- és balesetbiztosításáról
A Kormány
a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 3. és 4. alcím, 5. § (2) bekezdés, 18. § és 20. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 6. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény 53. § a) pontjában
a II. fejezet, a 7. alcím, a 24. § (1) bekezdés és 1. melléklet tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a
tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában,
a III. fejezet és a 24. § (2) bekezdés tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény
234. § b) pontjában,
a 17. § tekintetében a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. § (1) bekezdésében,
a 19. § és a 2. melléklet tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (4) bekezdés
b) pontjában,
a 21. és 22. §-a tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában,
a 25. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
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I. FEJEZET
A TÛZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A TÛZVÉDELMI HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
RÉSZLETES SZABÁLYAI
1. Elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok
1. §

(1) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként – a (2) és (3) bekezdésben, az 5. §-ban és más kormányrendeletben
meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely
a) az épületek, építmények tûzvédelmi használati elõírásai, valamint a tûzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos
követelmények alól eltérést engedélyezhet,
b) a beépített tûzjelzõ, tûzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár,
c) a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tûzvédelmi létesítési és használati szabályok
betartását ellenõrzi,
d) a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.)
20. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség ügyében eljár,
e) a jogszabályok keretei között megállapítja a tûzvédelmi kötelezettségeket,
f) az üzemeltetést, a tevékenységet a tûzvédelmi követelmények érvényesítéséig megtilthatja, ha
fa) a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális
befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a
Tûzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,
fb) a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett
tevékenységtõl kedvezõtlenül eltérnek,
fc) a tûz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos
tûzvédelmi elõírásokat, vagy a tûzjelzésre vagy tûzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem
ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtõl eltiltja,
g) a jogszabályban elõírt hatósági egyeztetéseket lefolytatja.
(2) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét (a továbbiakban:
területi szerv) jelöli ki, amely
a) lefolytatja a tûzvizsgálati eljárást,
b) tûzvizsgálati jelentést ad ki,
c) eljár a – (3) bekezdés f) pontjában meghatározott kivétellel – a tûzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggõ
oktatásszervezõi és tûzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági
eljárásokban,
d) a polgári repülõterek tekintetében az (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott esetekben eljár,
e) a kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások
megvalósítása során
ea) a beépített tûzjelzõ, tûzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár,
eb) a jogszabályban rögzített tûzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárásokat lefolytatja,
f) a 3. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott építmények beépített tûzjelzõ, tûzoltó berendezések létesítési és
használatbavételi ügyeiben eljár,
g) azon beépített tûzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek tervezése és
kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körûen nem szabályozott.
(3) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét (a továbbiakban:
központi szerv) jelöli ki, amely
a) engedélyezi azon tûzoltó-technikai termék forgalmazását, aminek tûzvédelmi biztonságossági követelményeire
nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány,
b) az épületek, építmények tûzvédelmi létesítési elõírásai alól eltérést engedélyezhet,
c) a vonatkozó mûszaki követelmény elõírásától eltérõ, de azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtó mûszaki
megoldást elbírálja,
d) a külön jogszabályban meghatározott esetekben dönt a védelem egyenértékûségérõl,
e) eljár a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységekkel, valamint a Ttv. 46/A. §-a szerinti
tûzvédelmi szakértõi tevékenységekkel összefüggõ közigazgatási hatósági eljárásokban,
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f)

eljár a pirotechnikai termékekhez, tûzoltó készülékekhez, beépített tûzjelzõ- és oltó berendezésekhez, beépített
hõ- és füstelvezetõ rendszerekhez kötõdõ tûzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggõ oktatásszervezõi és
tûzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban,
g) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tûzvédelmi ügyeiben eljár,
h) a kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások
megvalósítása során
ha) azon beépített tûzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek tervezése és
kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körûen nem szabályozott,
hb) az épületek, építmények tûzvédelmi használati és létesítési, valamint a tûzoltóságok beavatkozásával
kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet,
hc) a vonatkozó mûszaki követelmény elõírásától eltérõ, de azzal legalább egyenértékû biztonságot nyújtó
mûszaki megoldást elbírálja,
i) eljár a területi szerv tûzvédelmi szakvizsgával összefüggõ oktatásszervezõi tevékenységével kapcsolatos
közigazgatási hatósági eljárásokban,
j) eljár az egyedileg tervezett számítógépes szimulációs programmal végzett mûszaki megoldás jóváhagyására
indított eljárásban,
k) megállapítja a tûzoltó készülék karbantartó mûhelyek különbözõ tûzoltó készülék típusok karbantartására való
alkalmasságát.
(4) A tûzvédelmi hatóság az ügyfél kérelmére hatósági egyeztetést folytat le.

2. Másodfokú tûzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok
2. §

(1) A Kormány másodfokú tûzvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi szervet
jelöli ki.
(2) A Kormány másodfokú tûzvédelmi hatóságként a központi szervet jelöli ki azokban az ügyekben, ahol a területi szerv
elsõ fokú tûzvédelmi hatóságként eljárt.

3. Elsõ fokon eljáró tûzvédelmi szakhatóságok
3. §

(1) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik –
a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki.
(2) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi szakhatóságként a területi szervet jelöli ki
a) a kormányrendeletben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások
megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban,
b) a polgári repülõtereket érintõ közigazgatási hatósági eljárásokban,
c) az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban:
ca) magas építmények,
cb) a 10 000 m2 összesített szint alapterületûnél nagyobb középmagas építmények,
cc) a 2000 fõnél nagyobb befogadóképességû mûvelõdési, kulturális rendeltetésû közhasználatú építmények,
cd) az 5000 fõnél nagyobb befogadóképességû sport rendeltetésû közhasználatú építmények,
ce) erõmûvek,
cf) fekvõbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas
építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,
cg) metró és földalatti vasúti létesítmények,
ch) Országház, Országgyûlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei.
(3) A Kormány elsõ fokú tûzvédelmi szakhatóságként a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei
vonatkozásában a központi szervet jelöli ki.
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4. Másodfokon eljáró tûzvédelmi szakhatóságok
4. §

(1) A Kormány másodfokú tûzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi
szervet jelöli ki.
(2) A Kormány másodfokú tûzvédelmi szakhatóságként a központi szervet jelöli ki azokban az ügyekben, ahol a területi
szerv járt el elsõ fokú tûzvédelmi szakhatóságként.

5. Különös szabályok
5. §

(1) A Magyar Honvédség, a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint közvetlen
felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében az 1. § (1) bekezdés a)–g) pontja,
a (2) bekezdés a)–b) és g) pontja, a (3) bekezdés b)–c) pontja, valamint h) pont ha) alpontja vonatkozásában országos
illetékességgel elsõ fokon a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, másodfokon országos illetékességgel
a honvédelemért felelõs miniszter jár el.
(2) A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelõs miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása,
valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek elhelyezését szolgáló létesítmények tekintetében
– a tûzvédelmi elõírások érvényesülése kérdésében a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek
engedélyeztetése, a használatbavételi, valamint az üzemeltetés-engedélyezési eljárások során – elsõ fokú tûzvédelmi
szakhatóságként, országos illetékességgel a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatalt, másodfokon, országos
illetékességgel a honvédelemért felelõs minisztert jelöli ki.

6. §

(1) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a központi szervet jelöli ki
a) a Ttv. 12. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott tevékenységek, valamint a Ttv. 46/A. §-a szerinti
tûzvédelmi szakértõi tevékenység tekintetében,
b) a pirotechnikai termékekhez, tûzoltó készülékekhez, beépített tûzjelzõ- és oltó berendezésekhez, beépített hõés füstelvezetõ rendszerekhez kötõdõ tûzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggõ oktatásszervezõi és tûzvédelmi
szakvizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatban,
c) a területi szerv tekintetében a tûzvédelmi szakvizsgával összefüggõ oktatásszervezõi tevékenységgel
kapcsolatban.
(2) A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a területi szervet jelöli ki – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével –
a tûzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggõ oktatásszervezõi és tûzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységek
tekintetében.

II. FEJEZET
A TÛZVÉDELMI BÍRSÁG
7. §

(1) A tûzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tûzvédelmi
bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–8., 12–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített
szabálytalanságok esetén a tûzvédelmi bírság kiszabása kötelezõ.
(2) Ha az 1. mellékletben rögzített szabálytalanság ismételten fordul elõ, a tûzvédelmi bírságot ki kell szabni.
(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok
összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. §

(1) A tûzvédelmi bírság kiszabására elsõfokon – az 1. melléklet 37–39. sorában rögzített eseteket kivéve –
a szabálytalanságot észlelõ tûzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság
adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tûzvédelmi hatósági ellenõrzésére
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 37–39. sorában rögzített esetekben a központi szerv jogosult
a bírság kiszabására.
(2) Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el.

MAGYAR KÖZLÖNY

9. §

•

2011. évi 146. szám

34665

(1) A tûzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetõjogi, illetve a polgári jogi felelõsség, valamint a tûzvédelmi
bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.
(2) A tûzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethetõ szabálytalanságok kivételével –
a tûzvédelmi bírságot kiszabó jogerõs határozat közlését követõ két hónap elteltével szabható ki ismételten.
(3) A tûzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerõs határozatot – az 1. melléklet 37–40. sorában foglalt esetek kivételével –
statisztikai okokból, illetve a felügyeleti jogosítványok gyakorlásának elõsegítése céljából a központi szervvel is
közölni kell.
(4) A tûzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésrõl való tudomásszerzésétõl számított három
hónapon belül, de legkésõbb a jogsértés bekövetkezését követõ egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértõ
magatartás folyamatos, a határidõ a magatartás abbahagyásakor kezdõdik. Ha a jogsértõ magatartás azzal valósul
meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidõ mindaddig nem kezdõdik el, amíg ez a
helyzet vagy állapot fennáll.

III. FEJEZET
AZ ÖNKORMÁNYZATI, A LÉTESÍTMÉNYI TÛZOLTÓSÁGOK, AZ ÖNKÉNTES TÛZOLTÓ EGYESÜLETEK
SZAKTEVÉKENYSÉGET VÁLLALÓ TAGJAIRA VONATKOZÓ KÖTELEZÕ ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS
10. §

Élet- és balesetbiztosítást kell kötni az önkormányzati és a létesítményi tûzoltóságok készenléti jellegû szolgálatot,
illetve a tûzoltás irányítását ellátó tagjaira, a tûzoltó szakiskolában az önkormányzati és a létesítményi tûzoltóságok
képzésen részt vevõ hallgatóira, a szaktevékenységet vállaló önkéntes tûzoltó egyesületek tûzoltásban, mûszaki
mentésben részt vevõ tagjaira.

11. §

E fejezet alkalmazásában tûzoltás irányítását ellátónak kell tekinteni
a) az önkormányzati tûzoltóság tagjai közül: a tûzoltóparancsnokot, a parancsnokhelyettest, egységparancsnokot;
b) a létesítményi tûzoltóság tagjai közül: a tûzoltóparancsnokot és helyettesét.

12. §

Az e fejezet alapján megkötött biztosítási szerzõdésnek ki kell terjednie legalább a tûzeseti beavatkozás, a mûszaki
mentés és az erre való felkészítés, illetve a készenléti jellegû szolgálat során bekövetkezett balesetre és halálesetre.

13. §

A biztosítást
a) a tûzoltásban, mûszaki mentésben részt vevõ parancsnokokra, parancsnokhelyettesekre, egységparancsnokokra,
a tûzoltási, mûszaki mentési szakterületen dolgozókra, a tûzoltó szakiskolában képzésen részt vevõ hallgatókra
szolgálati beosztásra szólóan;
b) a készenléti jellegû szolgálatot ellátók esetében a szolgálatban lévõ személyi állományra;
c) az önkormányzati tûzoltók esetében meghatározott létszámra vonatkozóan;
d) a szaktevékenységet vállaló önkéntes tûzoltó egyesületek tagjai esetében személyre szólóan;
e) a létesítményi tûzoltók esetében – a tûzoltóság fenntartójának döntése alapján – meghatározott létszámra vagy
személyre szólóan
kell megkötni.

14. §

A biztosítási díjat a 13. § a)–d) pontjában foglaltak esetében a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium, az e) pontban foglaltaknál a fenntartó köteles biztosítani. A szerzõdést a katasztrófák elleni
védekezésért felelõs miniszter által vezetett minisztérium köti meg.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. Hatálybalépés
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–14. §, a 16–22. §, a 24–25. §, az 1. és 2. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba.

34666

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 146. szám

7. Átmeneti rendelkezések
16. §

A tûzvédelmi bírságot a szabálytalanság észlelésekor hatályos rendelet alapján kell kiszabni. Amennyiben a
szabálytalanság észlelésének, illetve a bírság kiszabásának idõpontjában különbözõ szabályozás volt érvényben
a tûzvédelmi bírság kiszabására, úgy a szabálytalanságot elkövetõ számára kedvezõbb jogi szabályozást kell
alkalmazni a tûzvédelmi bírságra vonatkozó rendelkezések közül.

8. Módosuló rendelkezések
17. §

Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szerve hatáskörébe is tartozik, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a
bányakapitányság tûzvédelmi hatósági jogkörébe tartozó létesítmények tekintetében a bányakapitányság
hatáskörébe is tartozik.”

18. §

(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 8/B. §
(2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány a polgári repülõtér elvi létesítésének engedélyezésére, létesítésének engedélyezésére, használatbavételének
engedélyezésére, a repülõtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet hatálya
alá tartozó általános építmények fennmaradásának engedélyezésére, megszüntetésére és fejlesztésére irányuló
eljárásban]
„b) a katasztrófa- és tûzvédelemmel összefüggõ létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében elsõ
fokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét, másodfokú eljárásban a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szervét,”
[szakhatóságként jelöli ki.]
(2) A Korm. R. 8/B. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány a leszállóhely létesítésére és megszüntetésére irányuló eljárásban]
„a) a katasztrófa- és tûzvédelemmel összefüggõ létesítési és használati szabályoknak való megfelelés kérdésében elsõ
fokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét, másodfokú eljárásban a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi szervét, valamint”
[szakhatóságként jelöli ki.]
(3) A Korm. R. 8/C. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Kormány a jogellenes cselekmények megelõzését és felszámolását szolgáló Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti
Terv jóváhagyására irányuló eljárásban annak elbírálása kérdésében, hogy]
„b) a Légiközlekedés Védelmi és Kényszerhelyzeti Tervben foglaltak megfelelnek-e a katasztrófavédelem erõ- és
eszköz rendszerének, beépített mobil, stabil felszerelésének, elsõ fokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
területi szervét, másodfokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét”
[szakhatóságként jelöli ki.]
(4) A Korm. R. 4. mellékletében foglalt táblázat 1. sorának „Elsõ fokú eljárásban” oszlopában a „hivatásos önkormányzati
tûzoltóság, Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér területén az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szerve” szöveg lép.
(5) A Korm. R. 4. mellékletében foglalt táblázat 1. sorának „Másodfokú eljárásban” oszlopában a „Megyei
katasztrófavédelmi igazgatóság, a fõváros és Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér területén az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szövegrész helyébe az „a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerv”
szöveg lép.

19. §

A szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége
szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. Vízjogi engedély 11. sorában (Tûzvédelem), a 2. Általános
építésügyi hatósági engedély (kivéve útügyi beruházások) 11. sorában (Tûzvédelem) és a 3. Útügyi építési
engedély 11. sorában (Tûzvédelem),
b) „Pécs 2010 – Európa Kulturális Fõvárosa” program fejlesztési kulcsprojektjeihez kapcsolódó beruházások
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
74/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások) 11. sorában
(Tûzvédelem), a 2. Útügyi építési engedély 12. sorában (Tûzvédelem) és a 3. Vízjogi engedély 11. sorában
(Tûzvédelem),
c) „Duna projekt” megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. Vízügyi hatósági engedély 12. sorában
(6. tûzvédelem), a 2. Környezetvédelmi engedély 12. sorában (6. tûzvédelem) és a 3. Építésügyi hatósági engedély
(kivéve útügyi beruházások) 12. sorában (6. tûzvédelem),
d) „Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminõségének javítása” tárgyú projekt
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. Vízügyi hatósági engedély 11. sorában (6. tûzvédelem) és a
2. Környezetvédelmi engedély 11. sorában (6. tûzvédelem)
a „Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg lép.
(2) Az
a) az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási
projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. Egységes környezethasználati
engedély 11. sorában (Lakosság életének védelme), a 2. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások) 11. sorában
(Tûzvédelem), a 3. Útügyi építési engedély 12. sorában (Tûzvédelem) és a 4. Vízjogi engedély 11. sorában
(Tûzvédelem),
b) az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú
melléklet 1. Útügyi építési engedély 12. sorában (Tûzvédelem) és a 2. Vízjogi engedély 11. sorában (Tûzvédelem),
c) az M4 autópálya/autóút és a 4. számú fõút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet
2. számú melléklet 1. Útügyi építési engedély 12. sorában (Tûzvédelem) és a 2. Vízjogi engedély 10. sorában
(Tûzvédelem),
a „Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg lép.
(3) A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
2. melléklet 1. Vasúthatósági engedélyek 3. sorában (Tûzvédelem), a 2. Metróállomások építésügyi hatósági
engedélyei 3. sorában (Tûzvédelem), a 3. Felszín feletti építmények általános építésügyi hatósági engedélyei
3. sorában (Tûzvédelem) és a 4. Felszíni rendezési munkák útügyi építési engedélyei 3. sorában (Tûzvédelem)
a „Fõvárosi Tûzoltó Parancsnokság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg lép.
(4) A Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülõtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. Építésügyi
hatósági engedélyezési eljárások 13. sorában (-tûzvédelem), a 2. Létesítési engedélyezési eljárás 3. sorában
(- tûzvédelem), 3. Vízjogi engedélyezési eljárás 11. sorában (Tûzvédelem) és a 4. Elõzetes vizsgálati eljárás és
környezetvédelmi engedélyezési eljárás 9. sorában (Lakosság életének védelme) az „Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság” szöveg lép.
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21. §

A Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 1. melléklet 15. sorának Elsõ fokon eljáró hatóság oszlopában,
b) 1. melléklet 17. sorának Elsõ fokon eljáró hatóság oszlopában,
c) 2. melléklet 6. sorának Elsõ fokon eljáró szakhatóság oszlopában
az „Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Repülõtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága” szövegrész helyébe
a „Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg lép.

22. §

(1) A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet D oszlop 7., 8., 9. és 11. sorában, továbbá a
2. melléklet B oszlop 3. sorában az „Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg lép.
(2) A Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. melléklet E oszlop 7., 8., 9. és 11. sorában, továbbá a
2. melléklet C oszlop 3. sorában a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „hivatásos
katasztrófavédelmi szerv központi szerve” szöveg lép.

23. §

A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„4. § (1) A Kormány a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerveiként a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki.
A katasztrófavédelmi kirendeltség ellátja a részére jogszabályban meghatározott államigazgatási feladat- és
hatásköröket.”

9. Hatályát vesztõ rendelkezések
24. §

(1) Hatályát veszti a tûzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet.
(2) Hatályát veszti a tûzoltóság tagjaira vonatkozó kötelezõ élet- és balesetbiztosításról szóló 117/1996. (VII. 24.) Korm.
rendelet.
(3) Hatályát veszti a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekrõl és a tûzvédelmi hatósági tevékenység részletes
szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet.

25. §

(1) Hatályát veszti
a) a Vát és Porpác települések közigazgatási területén megvalósuló repülõtér-fejlesztéssel összefüggõ közigazgatási
hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 351/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet
Másodfokon eljáró hatóság oszlop 16. sorában és az 1. melléklet Másodfokon eljáró hatóság oszlop 18. sorában,
b) a Pannonia Ethanol Zrt. bioetanol-elõállító üzem projekt Dunaföldvár város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
15/2010. (II. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet E oszlop 19. sorában és az 1. melléklet E oszlop 21. sorában,
c) a DUNA-ETANOL Zrt. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Dunaalmás község közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
60/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet E oszlop 19. sorában és az 1. melléklet E oszlop 21. sorában,
d) az EM-Bioetanol Kft. Bioetanol-Biogáz-Kiserõmû projekt Kaba város közigazgatási területén megvalósuló
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló
61/2010. (III. 18.) Korm. rendelet 1. melléklet E oszlop 19. sorában és az 1. melléklet E oszlop 21. sorában,
e) a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi
szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerû mûködtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet
1. melléklet D oszlop 14. sorában és az 1. melléklet D oszlop 15. sorában,
f) az AUDI HUNGÁRIA MOTOR KFT. Gyõr közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházásával összefüggõ
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 16/2011. (II. 24.) Korm. rendelet
1. melléklet Másodfokon eljáró hatóság oszlop 18. sorában és 1. melléklet Másodfokon eljáró hatóság oszlop
19. sorában,
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g)

az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm.
rendelet 1. melléklet E oszlop 18. sorában és az 1. melléklet E oszlop 19. sorában
a „katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szövegrész.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
Tûzvédelmi szabálytalanság

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

Tûzvédelmi elõírás megszegése, ha az tüzet
idézett elõ
Tûzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet
idézett elõ és az oltási tevékenységben a
tûzoltóság beavatkozása is szükséges
Tûzvédelmi szabály megszegése, ha azzal
közvetlen tûz vagy robbanásveszélyt idéztek elõ
Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat
leszûkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez
szükséges átbocsátóképesség nem biztosított
Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén
a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat
leszûkítése oly módon, hogy a kiürítéshez
szükséges átbocsátóképesség nem biztosított
Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat
lezárása, leszûkítése oly módon, hogy a menekülõ
számára az nem szüntethetõ meg azonnal
Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén
a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat
lezárása, leszûkítése oly módon, hogy a menekülõ
számára az nem szüntethetõ meg azonnal
Kiürítésre figyelembe vett közlekedõn, folyosón
éghetõ anyagok, tárgyak elhelyezése a
tûzvédelmi hatóság engedélye nélkül
Az I. fokú tûzvédelmi hatósággal történt
egyeztetés nélkül a kiürítésre figyelembe vett
közlekedõn, folyosón éghetõ installációk,
dekorációk, szõnyegek, falikárpitok, továbbá
egyéb éghetõ anyagoknak az elhelyezéssel
érintett fal- vagy a padló felületének 30%-ánál
nagyobb mértékû részét borító elhelyezése
(a beépített építési termékek és biztonsági jelek
kivételével)
A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám
túllépése
Jogszabály, vagy hatóság által elõírt, a tûz- vagy
füstszakasz határon beépített tûz- vagy füstgátló
mûszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása,
mûködésének akadályoztatása
Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tûzoltási
felvonulási út, terület maradéktalanul nem
biztosított

Tûzvédelmi bírság legkisebb
mértéke /Ft/

Tûzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke /Ft/

100 000

1 000 000

200 000

3 000 000

100 000

1 000 000

30 000/kijárat

45 000/kijárat

60 000/kijárat

90 000/kijárat

200 000/kijárat

300 000/kijárat

300 000/kijárat

400 000/kijárat

60 000/közlekedõ

100 000/közlekedõ

100 000

1 000 000

100 000

3 000 000

60 000

200 000

50 000

1 000 000
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13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás
hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása
Tûzoltóság beavatkozásának akadályozása
A létesítményi, továbbá az önkormányzati
tûzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy
hatósági határozatban rögzített, a létszámra,
illetve képzésre vonatkozó elõírások megszegése
Tûzoltókészülék készenlétben tartásának,
karbantartásának, hiánya (a veszélyes árut szállító
jármûvek kivételével):
– készenlétben tartás hiánya
– karbantartás hiánya
Jogszabály vagy hatóság által elõírt beépített
tûzjelzõ vagy tûzoltó berendezés készenlétben
tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának
hiánya, mûködésének akadályozása, ha a védett
tér
a) legfeljebb 100 m2 alapterületû:
b) 101–500 m2 alapterületû:
c) 500 m2 feletti alapterületû:
Tûzjelzõ vagy tûzoltó berendezés központjának
jogszabály vagy hatóság által elõírt állandó
felügyelet, közvetlen tûzátjelzés hiánya
Jogszabály vagy hatóság által elõírt beépített
tûzjelzõ vagy tûzoltó eszköz, felszerelés, készülék,
berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének,
vagy a megszüntetésre tett intézkedés
kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak
észlelése óta több mint 8 nap eltelt.
Jogszabály vagy hatóság által elõírt tûzoltó
technikai eszköz, felszerelés, készenlétben
tartásának, karbantartásának, ellenõrzésének,
felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt
javításának, nyomáspróbájának hiánya
Jogszabály vagy hatóság által elõírt oltóanyag
beszerzésének, készenlétben tartásának
elmulasztása
Tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység
érvényes tûzvédelmi szakvizsga nélküli végzése,
közvetlen irányítása
Hatósági eltiltás ellenére végzett tûzvédelmi
szakvizsga oktatásszervezõi tevékenységért,
illetve tûzvédelmi szakvizsgabizottságban
tagként, elnökként való közremûködésért
Tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység
mûszaki követelménytõl eltérõ végzéséért
(természetes személy vagy gazdasági társaság)
Tûzvédelmi tervfejezet tûzvédelmi szakértõ vagy
tûzvédelmi tervezõ nélküli készítése, a tervezõi-,
szakértõi név hiánya, jogosultság számának, saját
kezû aláírásának hiánya
Ha a felelõs tervezõ, a tûzvédelmi szakértõ, a
kivitelezõ, a felelõs mûszaki vezetõ vagy a
tûzvédelmi tervezõ valótlan nyilatkozatot adott
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Tûzvédelmi bírság legkisebb
mértéke /Ft/

Tûzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke /Ft/

50 000

1 000 000

30 000
100 000/a kötelezõ
legkisebb létszámból
hiányzó vagy
kiképzetlen személy

2 000 000

50 000/készülék
30 000/készülék

100 000/rendszer
200 000/rendszer
400 000/rendszer
150 000/rendszer

400 000/rendszer
1 000 000/rendszer
2 000 000/rendszer
1 500 000/rendszer

60 000

1 000 000

40 000

1 000 000

30 000

1 000 000

100 000/fõ

100 000/eltiltott fõ

100 000

1 000 000

100 000

1 000 000

60 000

1 000 000
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

Ha a munkáltató az új munkavállalók tûzvédelmi
oktatásáról, illetve – amennyiben tûzvédelmi
szabályzat készítésére kötelezett – a tûzvédelmi
szabályzat megismertetésérõl a munkába
lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és
a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap
eltelt
Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlõdõ vagy
a tûzvédelmi hatóság által elõírt soron kívüli
tûzvédelmi oktatásáról, illetve a tûzvédelmi
szabályzat megismertetésérõl a jogszabályban
vagy a tûzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli
oktatást elõíró határozatban rögzített határidõre
– igazolt módon – nem gondoskodott
és a határidõ óta több mint 15 nap eltelt
Ha az üzemeltetõ a fokozottan tûz- és
robbanásveszélyes („A”), a tûz- és
robbanásveszélyes („B”), valamint a tûzveszélyes
(„C”) tûzveszélyességi osztályba tartozó
létesítmény esetén nem gondoskodik – aláírt
megállapodással, megbízással dokumentálva –
megfelelõ szervezettel, illetve tûzvédelmi
szakképesítéssel rendelkezõ személlyel vagy
szolgáltatás igénybevételével a létesítmény
tûzvédelmérõl
Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a
jogszabály által elõírt tûzvédelmi szabályzatot
nem készítik, készíttetik el
Ha a külön jogszabályban kötelezettek tûzvédelmi
szabályzatából jogszabályban elõírt kötelezõ
tartalmi elem hiányzik, vagy a tûzvédelmi
helyzetre kiható változást nem tartalmazza
Ha az építményben raktározott, tárolt anyag,
termék mennyisége meghaladja a vonatkozó
jogszabályban megengedett tûzterhelési
értékeket
A kötelezõ idõszakos villamos vagy villámvédelmi
felülvizsgálat hiánya
A kötelezõ idõszakos villamos vagy villámvédelmi
felülvizsgálati minõsítõ iratban feltárt
– tûzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó
jelzéssel ellátott – hibák igazolt
megszüntetésének hiánya
Ha az erdõgazdálkodó a jogszabály által elõírt
erdõ-tûzvédelmi tervet vagy egyszerûsített
erdõ-tûzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el
A településen vagy a létesítményben a tûzoltást
befolyásoló változások bejelentésének
elmulasztása az állandó készenléti jellegû
szolgálatot ellátó hivatásos tûzoltóság vagy
önkormányzati tûzoltóság, illetve az érintett
létesítményi tûzoltóság felé
Ha a bejelentés köteles szolgáltatási
tevékenységet a szolgáltató nem az adott
jogszabályi elõírásoknak megfelelõen végezte

Tûzvédelmi bírság legkisebb
mértéke /Ft/

Tûzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke /Ft/

100 000/munkavállaló

100 000/munkavállaló

100 000

500 000

60 000

250 000

60 000

200 000

60 000

2 000 000

100 000/rendszer

1 000 000/rendszer

50 000/rendszer

300 000/rendszer

60 000

130 000

30 000

1 000 000

100 000

1 000 000
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38.

39.

40.

A tûzoltó technikai termék forgalmazásának,
javításának, ellenõrzésének, felülvizsgálatának,
karbantartásának a jogszabályban, tûzvédelmi
mûszaki követelményben és a tûzvédelmi
hatósági engedélyben foglaltaktól eltérõ módon
történõ végzése vagy ezen tevékenység során a
termékek mûködõképességének veszélyeztetése
Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez
kötött tûzoltó-technikai termék forgalmazásához
nem kérték meg a hatóság engedélyét
Egyéb tûzvédelmi jogszabályban vagy a
tûzvédelmi szabályzatokban foglalt elõírások,
továbbá a tûzvédelmi szabványok elõírásainak
megszegése esetén

•
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Tûzvédelmi bírság legkisebb
mértéke /Ft/

Tûzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke /Ft/

100 000

1 000 000

300 000

3 000 000

20 000

60 000

2. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
A 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének 2. sorának felvezetõ szövege, valamint a) és b) pontja
helyébe a következõ mezõk lépnek:
(Szakvélemény adására feljogosított szervek)

2.

A szakterület és az ahhoz kapcsolódó szakkérdés
A szakvélemény adására feljogosított szervezet
(vizsgálat) megjelölése
„Tûzvédelemmel kapcsolatos szakkérdés
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság és
Katasztrófavédelmi Igazgatóságok”

