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1. 

Melyik hatóság a tűzvédelmi szakhatóság? 

 

Az első fokú tűzvédelmi szakhatóság - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a 

katasztrófavédelmi kirendeltség [259/2011. (XII. 7.) Korm. rend. 3. § (1) bek.]. 

 

Az első fokú tűzvédelmi szakhatósági feladatokat a területi szerv az alábbi esetekben látja el: 

a)
 
a polgári repülőtereket, a metró és földalatti vasúti létesítményeket, valamint az Országház, 

Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményeit érintő közigazgatási hatósági 

eljárásokban, 

b) az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig: 

ba) magas építmények, 

bb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények, 

bc) a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű 

közhasználatú építmények, 

bd) a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények, 

be) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek, 

bf) a fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló 

középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik [259/2011. 

(XII. 7.) Korm. rend. 3. § (2) bek.]. 

 

A központ szerv az első fokú tűzvédelmi szakhatóságként 

a) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei vonatkozásában és 

b) a kormányrendeletben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban [259/2011. 

(XII. 7.) Korm. rend. 3. § (3) bek.]. 

 

Főszabály szerint a területi szerv a másodfokú tűzvédelmi szakhatóság, kivéve azokban az 

ügyekben, ahol a területi szerv járt el első fokú tűzvédelmi szakhatóságként. Ha a területi 

szerv volt az elsőfokú szakhatóság, másodfokon a központi szerv végzi a szakhatósági 

feladatokat [259/2011. (XII. 7.) Korm. rend. 4. §]. 

 

2. 

Mikor kötelező a tűzvédelmi szakhatósági közreműködés az építésügyi hatóság 

engedélyezési eljárásában? 
 

Az építésügyi engedélyezési eljárásokban az Eljárási kódex (312/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet) 6. számú melléklete tartalmazza, hogy mely eljárások esetén, milyen szakkérdésben, 

melyik szakhatóságot kell kötelezően az engedélyezési eljárásba bevonni. A tűzvédelmi 

szakhatóság az építmény kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatásának 

szakkérdésben tud állásfoglalást adni [312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 12. § (1) bek.; 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rend. 6. melléklet 7. sor]. 

 

A tűzvédelmi szakhatóságok bevonásának feltételei között azt láthatjuk, hogy az Eljárási 

kódex bizonyos esetekben különböző ún. kockázati osztályokba sorolt építmények esetében 

teszi kötelezővé a tűzvédelmi szakhatóság eljárását. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az 

építmények általános jellemzőin túl (méret és rendeltetés) a kockázati osztályokba történő 



besorolásuk tekintetében is meghatározza azokat az esetköröket, ahol a tűzvédelmi hatóság 

szakhatóságként eljár. A kockázati osztály az esetlegesen bekövetkező tűz esetén a 

veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében fellépő 

további veszélyek mértékét kifejező besorolás. 

 

Az építmények kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásának 

szakkérdésében a következő esetekben kell a tűzvédelmi szakhatóságot bevonni az 

építésügyi engedélyezési eljárásokba: 

 

Tűzvédelmi szakhatósági eljárás szükséges 

KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén, 

AK mértékadó kockázati osztályba tartozó 

 lakó- és üdülőépület, 

 nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület, 

 összes építményszint nettó alapterülete az 500 m
2
-t meghaladó épület 

esetén 

NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület 

kivételével, amelynek 

 az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m
2
 és 

tartalmaz olyan közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó 

alapterülete nagyobb, mint 50 m
2
 

 az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m
2
 

A tömegtartózkodás céljára nem szolgáló lelátó, vendéglátó, kereskedelmi 

rendeltetéssel rendelkező - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti - 

állvány jellegű építmény, ami 50 főnél több személy tartózkodására szolgál és 

alapterülete a nettó 20 m
2
 -t meghaladja 

 

NAK -  nagyon alacsony kockázati osztály  

AK - osztályba alacsony kockázati osztály  

KK -  közepes kockázati osztályba  

MK -  magas kockázati osztály 

 

Példák 

1) Lakóház  

 

Alap terület: 100 m
2
 

Szintszám: 1 

Kockázati osztály: NAK 

 

Tűzvédelmi szakhatósági eljárás nem 

szükséges 

Alapterület  >500 m
2
 

Szintszám ≥3 

Kockázati osztály: AK 

Tűzvédelmi szakhatóság eljárás 

szükséges 

 

2) Ipari, közösségi épületek 

 



Rendeltetés: asztalos műhely, 

üzem 

Szintszám: 1 

Kockázati osztály: KK 

 

Tűzvédelmi szakhatósági eljárás 

szükséges 

Rendeltetés: óvoda 

Szintszám: 2 

Kockázati osztály: AK 

Tűzvédelmi szakhatóság eljárás 

szükséges 

 

3. 

A kockázati osztályok 

 

Minden építmény és annak részei (kockázati egységei), annak kialakítása, rendeltetése, az 

épületet használó menekülési képessége…stb. függvényében valamely kockázati osztályba 

besorolható. Ezen kockázati osztály meghatározása abban is fontos szerepet játszik, hogy az 

egyes építésügyi eljárásokban megállapítható legyen, hogy szükséges-e külön tűzvédelmi 

szakhatóság bevonása az eljárásba. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben szakhatósági 

közreműködés nem történik az engedélyezési eljárásban, akkor is meghatározandó többek 

között a kockázati osztályba sorolása az épületnek, az egyéb kötelező tartalmi elemekkel 

együtt az építésügyi tervdokumentáció részét képező tűzvédelmi műszaki munkarészben.  



 

 

4. 

A tűzvédelmi szakhatóság állásfoglalásának megkéréséhez szükséges dokumentáció 

tartalmi követelménye 

 

4.1. 

Az építési, a fennmaradási és az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési 

eljárás esetén a tűzvédelmi dokumentáció tartalma 

 

Műszaki leírás, ami tartalmazza: 

- a kockázati osztályba sorolásra, 

- a technológia tűzvédelmére, 

- az alkalmazott épületszerkezetek tűzvédelmi paramétereire, 

- a tűzszakaszolásra, a tűzterjedés gátlására, a tűztávolságra, 



- a hő és füst elleni védelem kialakítására, 

- a hasadó, hasadó-nyíló felületekre 

- a tűzoltósági beavatkozási feltételekre, 

- a kiürítésre, mentésre, 

- az épületgépészeti, valamint a villamos és villámvédelmi berendezések tűzvédelmi 

követelményeinek teljesülésére, 

-. a beépített automatikus tűzjelző és tűzoltó berendezések kialakítására, 

-. a biztonsági jelzésekre 

vonatkozó megoldásokat. 

 

Rajzi munkarészek a tűzvédelmi követelmények teljesítését bemutató 

- helyszínrajz, 

- alaprajz, 

- homlokzati rajz, 

- metszetrajz. 

 

Melléklet: 

- az oltóvízellátás biztosítására vonatkozó közműszolgáltatói nyilatkozat. 

 

4.2. 

Az összevont építési engedélyezési eljárás elvi építési keretengedélyezési eljárása esetén a 

tűzvédelmi dokumentáció tartalma: 

- írásos munkarész, mely tartalmazza az épület azon építészeti és tűzvédelmi tulajdonságait, 

amelyek a tűztávolság vonatkozó jogszabály szerinti megállapításához szükségesek. 

- helyszínrajz, melyen feltüntetik az engedélyezéssel érintett építményt és a szomszédos 

építményeket, valamint a közöttük lévő távolságot [312/2012. (XI. 8.) Korm. 17. § (9) bek. b) 

pont; 312/2012. (XI. 8.) Korm. 5. melléklet VI. fejezet]. 
 

 

 


