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A TSZVSZ által feltett kérdésekkel kapcsolatban – a kérdések sorrendjében – az alábbiakról 

tájékoztatom.  

„1. § (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység (a 

továbbiakban: tűzvédelmi szolgáltatási tevékenység) folytatásának bejelentését annak a 

tűzvédelmi szolgáltatónak kell megtennie, aki a tevékenységet ténylegesen folytatni kívánja. (2) 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerint nyilvántartásba vett, bejelentésköteles 

tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet végző a tűzvédelmi hatóságtól nyilvántartási számot kap, 

melyet e rendeletben foglalt kivételektől eltekintve, másra nem ruházhat át, kizárólag a 

szolgáltató és az alkalmazásában álló munkavállaló használhat. A nyilvántartási szám megléte 

a tevékenység gyakorlásának nem előfeltétele.”  

Kérdés: Mi értendő ez alatt, ha nem előfeltétel, akkor nem is szükséges a nyilvántartási szám 

megléte? Itt most nyilvántartási számról, vagy az OKF azonosítóról van szó?  

Válasz: Az előírás az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. melléklete 

szerinti nyilvántartási számra, és nem az OKF azonosítóra vonatkozik (az OKF azonosítót el 

kell helyezni a tűzoltó készüléken, tehát annak megléte szükséges feltétele a tevékenység 

gyakorlásának). A szolgáltató a Szolg. tv. értelmében a bejelentést követően végezheti a 

tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet, függetlenül attól, hogy megkapta-e a nyilvántartási 

számot (illetve a hatóság által kiállított igazolást). A bejelentés időpontja az a nap, amikor a 

szolgáltató a bejelentést igazolható módon megtette (pl. személyesen átvetette a bejelentést a 

hatóságnál vagy a bejelentést postára adta).  

 

Kérdés: A rendelet értelmében lesznek "Karbantartó szervezetek" és "Felülvizsgálók". Jól 

értelmezzük-e, hogy OKF azonosító hologramot csak a Karbantartó szervezetek kaphatnak és 

a rendeletben leírt módon adhatják át a Felülvizsgálók részére?  

Válasz: Az OKF-azonosító hologrammot a karbantartó szervezetek kapják és ők adhatják át a 

felülvizsgálóknak, a rendelet előírásai szerint (megfelelő kimutatás készítésével). A karbantartó 

szervezet és a felülvizsgáló között létrejött jogviszony képezi alapját a karbantartó szervezet 

tulajdonát képező OKF-azonosító jel felülvizsgáló általi felhasználásának.  

Kérdés: A Felülvizsgáló saját ellenőrzési matricát kell, hogy használjon vagy ezt is a 

Karbantartó szervezettől veszi át a hologrammal együtt?  

Válasz: A rendelet 4/B. § (4) bekezdése részletezi a karbantartást igazoló címke tartalmát. 

Eszerint a karbantartó szervezet nevét és címét fel kell tüntetni a címkén, azaz felülvizsgáló 

esetén a hologrammot átadó karbantartó szervezet nevének és címének is szerepelnie kell a 

címkén. A jogszabály nem határozza meg, hogy a karbantartást igazoló címke kinek a tulajdonát 

képezi. A felülvizsgálót a jogszabály nem kötelezi a karbantartó szervezet címkéjének 

használatára, csak a meghatározott tartalmú karbantartást igazoló címke használatára, ami az 

OTSZ-ben előírt tartalomtól nem térhet el. A felülvizsgálóra vonatkozó információkat a 

címkének nem kell tartalmaznia, kivéve, ha a karbantartó személy egyéni vállalkozóként 
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(felülvizsgáló) végzi el a karbantartást, ekkor az aláírását, vagy az aláírással egyenértékű 

azonosító jelzését a karbantartást igazoló címkén fel kell tüntetni.  

Kérdés: A Karbantartó szervezet és a Felülvizsgáló csak olyan személyeket jelenhet 

(regisztrálhat) be, akik nála alkalmazásban állnak vagy ha együttműködési szerződést kötnek, 

akkor az is jogszerű? Ez azért fontos, mert ha nem csak az alkalmazottakat lehet bejelenteni, 

hanem egyéb szerződött partnereket is, akkor sokan kikerülik a Felülvizsgálói bejelentést, így 

az a szándék, hogy törvényes mederbe tereljék az ellenőröket, nem fog megvalósulni.  

Válasz: A karbantartó szervezet a saját alkalmazottakat jelenti be, akiket vagy munkaviszony 

vagy megbízásos jogviszony keretében foglalkoztat. A karbantartó szervezet karbantartást 

végző alkalmazottja csak az ilyen jellegű foglalkoztatás esetén használja fel a karbantartó 

szervezet OKF-azonosító jelét úgy, hogy az OKF-azonosító jel továbbadása nem történt meg. 

Az OKF-azonosító jel továbbadása csak felülvizsgáló részére történhet. A felülvizsgáló a jelet 

nem adhatja tovább, tehát csak a saját alkalmazottjai használhatják fel a hologramokat. Ebből 

következik, hogy a felülvizsgáló szintén a saját alkalmazottakat jelenti be, akiket vagy 

munkaviszony vagy megbízásos jogviszony keretében foglalkoztat.  

Kérdés: Az 50/2011 BM rendelet a 2. fejezetben foglalkozik kiemelten a tűzoltó készülékek 

karbantartásával, a 3. fejezet az egyéb tűzoltó technika felülvizsgálatával. A tűzoltó vízforrások 

felülvizsgálatát külön nem taglalja a rendelet, az bele értendő-e a 3. fejezetbe? Ha igen, az 5. § 

(2) b) és c) pontja hogyan értelmezhető pl. fali, földfeletti és földalatti tűzcsapok valamint a 

tüzivíztárolók esetében?  

Válasz: A tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika 

alkalmazhatóságáról szóló 15/2010 (v. 12.) ÖM r. 1. § 9. pontja határozza meg a tűzvédelmi 

technika fogalmát: „a tűzoltóság jogszabályban előírt tűzvédelmi és műszaki mentési 

alapfeladatainak ellátásához szükséges tűzoltó-technikai termék”. Tűzoltó technikának azt a 

tűzvédelmi technikát tekintjük, amellyel a tűzoltóság ténylegesen tűzoltást végez, tehát például 

a tűzoltóság által használt légzőkészülék nem tartozik a tűzoltó technika körébe. Ennek 

megfelelően a rendelet 3. fejezete nem vonatkozik a tűzoltó vízforrásokra. A tűzoltó vízforrások 

felülvizsgálata a tűzvédelmi törvény 12. §-a értelmében nem minősül bejelentésköteles 

tűzvédelmi tevékenységnek.  

Kérdés: A karbantartó műhelyeknek mint pl. a  Tűzkerék kell-e felülvizsgálónak is regisztrálni?  

Válasz: Nem, nem szükséges.  

Kérdés: A CO2 palackjainak nyomáspróbáját, festését lehet-e továbbra is szerződéses 

viszonyban elvégeztetni mivel kevés darabszámról van szó. Költség megtakarítás 

szempontjából többen egy helyen végeztetnénk ettől még a műhely képes a teljes karbantartás 

elvégzésére.  

Válasz:: A szén-dioxiddal oltó készülék festésével kapcsolatban az OTSZ nem támaszt 

követelményt, emiatt nem sért jogszabályt, ha azt szerződéses viszonyban végeztetik el. A 

nyomáspróba a karbantartás előírt kötelező eleme, emiatt azt csak karbantartó szervezet vagy 

felülvizsgáló végezheti tűzoltó készülék javítóműhelyben.   

Kérdés: A tűzoltó készülék karbantartó szervezet a 2. melléklet szerint eleget tett a bejelentési 

kötelezettségének (amelyben bejelentette azoknak a tűzoltó készülékeknek a típusát oltóanyag 

szerint, melyek teljeskörű karbantartását kívánja végezni). Kell-e külön a 3. melléklet szerint 

bejelentést tennie, a tűzoltó készülék karbantartó szervezetnek, ha a karbantartó személyei a 

(karbantartó szervezet munkaköri leírásában szereplő feladatként) tűzoltó készülék 

felülvizsgálatát is végezik? 
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Válasz: Az OTSZ nem ismeri a tűzoltó készülék ellenőrzésének, ill. felülvizsgálatának 

fogalmát, csupán az alap-, közép- és teljeskörű karbantartást. A szolgáltatónak a karbantartási 

tevékenységet kell bejelentenie, nem pedig annak valamelyik elemét. 

Kérdés: A karbantartó szervezet a 2., 3., 5. melléklet szerint megtette a bejelentést. Szükséges-

e külön a Tűzoltó Technika Felülvizsgálata, Javítása tevékenység bejelentése (4. melléklet)? 

Válasz: Abban az esetben kell megtennie a bejelentést, ha tűzoltó technika felülvizsgálatával, 

javításával is kíván foglalkozni.  


