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A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény meghatározása szerint a létesítményi tûzoltóság *tûzoltási
és mûszaki mentési feladatok elvégzésére, gazdálkodó szervezet által
létrehozott, önálló mûködési területtel nem rendelkezõ tûzoltóság*.
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A létesítményi tûzoltóság létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és
mûködésével kapcsolatos költségek fedezetérõl a tûzoltóság létesítõje
gondoskodik. A létesítményi tûzoltóságot több gazdálkodó szervezet közösen is
létrehozhatja és fenntarthatja. 

A létesítményi tûzoltóság a fenntartó szervezetén belül, annak szervezeti
egységeként, gazdasági társaságként vagy kooperációs társaságként, illetve más
nonprofit gazdasági társaságként is mûködhet. 

Jogszabály a gazdálkodó szervezetet vagy más jogi személyt létesítményi
tûzoltóság mûködtetésére kötelezhet. 

A létesítményi tûzoltóság létrehozását és megszüntetését, továbbá a tûzoltói
feladatok ellátására kötött megállapodást a mûködési terület szerinti hivatásos
tûzoltóságnak be kell jelenteni. 

A létesítményi tûzoltóság a tûz oltása és a mûszaki mentés érdekében a
személyes szabadságra, a magánlakás sérthetetlenségére és a tulajdonra
vonatkozó alkotmányos jogokat - az 1996. évi XXXI. törvényben meghatározottak
szerint - olyan mértékben korlátozhatja, amely arányban áll az élet, a testi épség
és anyagi javak védelmével. 

A létesítményi tûzoltóság feladata 

Az önkormányzati és létesítményi tûzoltóságokra, valamint a hivatásos tûzoltóság,
önkormányzati tûzoltóság és önkéntes tûzoltó egyesület fenntartásához való
hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet
szerint a létesítményi tûzoltóság tûzvédelmi tevékenysége során 

-          figyelemmel kíséri és segíti a létesítményi tûzoltóság vonulási területén a
tûzvédelmi jogszabályokban, kötelezõen alkalmazandó szabványokban és
hatósági elõírásokban foglaltak érvényesülését, különös tekintettel a tûzoltás
alapvetõ feltételeit biztosító szabályokra; 

-          jelzi a tûzvédelmi szabálytalanságokat a létesítmény vezetõjének; 



-          közremûködik a munkavállalók tûzvédelmi felkészítésében, a tûzoltó
eszközök és felszerelések használatának ismertetésében; 

-          szükség szerint ellátja az alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység
végzésénél a tûzoltói felügyeletet, amennyiben az nem veszélyezteti a vonulási
területén, valamint a Tûzoltási Mûszaki Mentési Tervben rögzített feladatainak
ellátását. 

A létesítményi tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési tevékenysége érdekében 

-          munkaidõben gondoskodik a készenléti- vagy készenléti jellegû szolgálat
ellátásáról; 

-          munkaidõn kívül a létesítmény vezetõje által meghatározottak szerint
ügyeleti szolgálatot tart; 

-          gondoskodik a tûzoltás feltételeinek biztosításáról; 

-          a külön jogszabályban foglaltak szerint, tûzoltási és mûszaki mentési
feladatokat lát el a létesítményi tûzoltóság vonulási területén, valamint a Tûzoltási
Mûszaki Mentési Tervben (a továbbiakban: TMMT) a részére meghatározott
feladatokat végrehajtja; 

-         a jóváhagyott együttmûködési megállapodás alapján a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv ügyeletének utasítására kivonul a létesítményi tûzoltóság
vonulási területén kívül keletkezett eseményhez, ahol a tûzoltásvezetõ által
meghatározott feladatokat hajtja végre, ha az nem veszélyezteti az elõzõ pontban
rögzített feladatainak ellátását. 

A létesítményi tûzoltóság - jogszabályban meghatározottak szerint - a tûzvizsgálat
érdekében haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hivatásos tûzoltóságot az általa
eloltott, vagy a más által eloltott és hozzá bejelentett tûzesetrõl. Ha a tûz a Magyar
Honvédség objektumában keletkezett, akkor a Honvédelmi Minisztériumot kell
tájékoztatni. 

A létesítményi tûzoltóság vagy annak fenntartója gondoskodik
szakfelszereléseinek és egyéni védõeszközeinek karbantartásáról. 

A létesítményi tûzoltóság fenntartója és a mûködési terület szerinti hivatásos
tûzoltóság - ha az nem veszélyezteti a létesítményi tûzoltóság elsõdleges
beavatkozási feladatainak ellátását - külön megállapodást köthet a létesítményi
tûzoltóság vonulási területén kívül keletkezett tûz oltására és mûszaki mentésre. A
költségek megtérítésének módját a megállapodásban rögzíteni kell. 

Az együttmûködési megállapodást a hivatásos tûzoltóság parancsnoka a területi
szervhez jóváhagyás céljából felterjeszti. 

A létesítményi tûzoltóság jogszabályban meghatározottak szerint - a fenntartója
engedélyével - a folyamatos készenléti vagy ügyeleti szolgálat biztosításával a
hivatásos tûzoltóságok által végezhetõ szolgáltatások körérõl, valamint a hivatásos
tûzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó
hasznosításának szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti tûzvédelmi
szolgáltatást végezhet. A szolgáltatás végzése nem veszélyeztetheti a vonulási



területén, valamint a Tûzoltási Mûszaki Mentési Tervben rögzített feladatainak
ellátását. 
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