A Fővárosi Katasztrófavédelmi
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Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági tevékenysége:
Hatáskörét a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és
a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011.(XII. 7.)
Korm. rendelet szabályozza. A jogszabályban meghatározott ügyekben I. és II. fokú tűzvédelmi
hatóság, valamint I. és II. fokú tűzvédelmi szakhatóság.
1. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi hatósági feladatai:
a) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,
b) tűzvizsgálati jelentést ad ki,
c) eljár bizonyos kivétellel – a tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő oktatásszervezői
és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági
eljárásokban;
d) eljár a polgári repülőterek, valamint a metró és földalatti vasúti létesítmények
tekintetében;
e) egyes kormányrendeletekben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások megvalósítása során,
ea) eljár a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi
ügyeiben,
eb) lefolytatja a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos
eljárásokat,
f) az egyes építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig
az építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi
ügyeiben eljár, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól
eltérést engedélyezhet;
g)azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek
tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem
szabályozott;
h) közreműködik a tűzvédelmi szakértői engedélyezési eljárás, valamint a tűzvédelmi
igazságügyi szakértői névjegyzékbe való vétel véleményezési jogkörének feladatai, a
szakértők továbbképzésével kapcsolatos teendők, valamint az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe tartozó szakértői feladatok, a tűzvédelmi
szakértők névjegyzékének vezetésével kapcsolatos feladatokban;
i) szakterületét érintően a kirendeltségek részére továbbképzést, tájékoztatást szervez és
felvilágosítást végez.
2. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi szakhatósági feladatai:
a) a kormányrendeletben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban;
b) eljár
a
polgári
repülőtereket érintő közigazgatási hatósági
eljárásokban;
c) az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban:
ca) magas építmények,
cb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,

cc) a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű
közhasználatú építmények,
cd) az 10000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú
építmények,
ce) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
cf) a fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló
középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,
cg) a metró és földalatti vasúti létesítmények,
ch) az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei.
3. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet területi szervénél a 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet
1. melléklete alapján meghatározott eljárási és szolgáltatási díjak fizetésére kötelezett az
eljárást vagy szolgáltatást kezdeményező természetes személy, jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet.
4. A jogorvoslati illeték megállapítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján
történik.
5. A területi szerv illetékességét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. szóló törvény végrehajtásáról szóló
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § határozza meg.
6. Az eljárás megindítására, lefolytatására az ügyfelet megillető jogokra, az ügyfelet terhelő
kötelezettségekre, a jogorvoslati és végrehajtási eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az
irányadók.
7. Az ügyintézés során keletkezett érdemi döntések a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezésein alapulnak.
8. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felettes és szakmai felügyeleti (irányító)
szerve:
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Levélcím: 1149. Budapest, Mogyoródi u. 43. Postacím: 1903.
Budapest, Pf.: 314.

9. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály feladatai
A Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály a kirendeltség-vezető közvetlen
alárendeltségében működő önálló szervezeti egység. Az osztályhoz tartozó ügyintézők
szakmai tevékenységüket az osztályvezető közvetlen vezetésével végzik.
Feladatai különösen:
a)
teljes körűen ellátja az elsőfokú integrált hatósági engedélyezési, szankcionálási és
szakhatósági tevékenységet;
b)
I. fokú polgári védelmi hatósági eljáráshoz a polgármesterek részére szakmai
iránymutatást ad az illetékes hivatásos tűzoltóparancsnok útján;
c)
a tűzvizsgálati hatósági jogkör kivételével gyakorolja a jogszabályban meghatározott
elsőfokú integrált hatósági jogköröket;
d)
végzi az osztály tevékenységi körét érintő, jogszabályban előírt nyilvántartási és
adatszolgáltatási feladatokat;

e)
jelentéseket állít össze a szakterületét érintő ellenőrzésekről, feldolgozza, értékeli,
elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, és továbbítja az érintett szervek részére;
f)
figyelemmel kíséri a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, továbbá az engedélyezés alapjául
szolgáló szabványok, előírások műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz
módosításukra, részt vesz a szakterületét érintő szabványosításban, a nemzeti szabványosítási
állandó és ideiglenes bizottságok munkájában;
g)
figyelemmel kíséri a tűzvédelem műszaki követelményrendszerét, javaslatot tesz
módosításukra, részt vesz a szakterületét érintő szabványosításban, a nemzeti szabványosítási
állandó és ideiglenes bizottságok munkájában;
h)
végzi és döntésre előkészíti a tűzvédelmi hatósági jogköréből a tűzvédelmi bírsággal
kapcsolatos feladatokat;
i)
előkészíti a KvK hatáskörébe tartozó jogszabályban előírtaktól történő eltérési
engedélyezési ügyeket.

