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I. Fejezet

A BM TŰZOLTÓSÁG ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG

1. A BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság (a továbbiakban: 
BM TOP) a Belügyminisztérium, valam int az állami tűzol
tóság központi szerve, az állami tűzoltóság területi szervei
nek felettes parancsnoksága.
Alapvető feladata a tűz elleni védekezés (a továbbiakban: 
tűzvédelem) ágazati, valam int a tűzoltóság tevékenységének 
központi irányítása.

2. A BM TOP a feladatát a M agyar Népköztársaság Elnöki Ta
nácsa, a M agyar Forradalm i M unkás-Paraszt Korm ány ren

deletei és határozatai, továbbá a belügym iniszter rendeletei, 
parancsai és utasításai alapján végzi.

3. A belügym iniszter tűzvédelem mel és tűzoltósággal kapcso
latos irányító jogkörét — ha jogszabály kivételt nem tesz -  
a BM Tűzoltóság országos parancsnoka (a továbbiakban: or
szágos parancsnok) gyakorolja.
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4. A BM TOP tevékenysége felett a felügyeletet a rendőri mi
niszterhelyettes látja el.

II. Fejezet

5. A BM TOP szervezeti felépítése és a szervek irányítása

A)
Az országos parancsnok közvetlen irányítása alá tartoznak:
— az országos parancsnokhelyettes,
— az Általános Igazgatási Osztály,
— a Technikai Kutató és Anyagi Osztály.

B)

Az országos parancsnokhelyettes közvetlen irányítása alá 
tartoznak :
— a Tűzoltási és Tanulm ányi Osztály,
— a Tűzmegelőzési Osztály,
— a Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály,
— az ,,M” és Szervezési Önálló Alosztály.

III. Fejezet

A BM TOP FELADATAI

(5. A tűzvédelmi feladatok ellátásának ágazati és a tűzoltóság 
tevékenységének központi irányítását az érdekelt m iniszté
rium okkal és országos hatáskörű szervekkel (a továbbiak
ban: minisztérium) egyetértésben, illetőleg a fővárosi és a 
megyei tanács végrehajtó bizottsága útján  látja el.

Ennek keretében:
a) kezdeményezi és kidolgozza a tűzvédelem re és a tűzoltó

ságra vonatkozó magasabb szintű jogszabályok terveze
teit,
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b) ellátja a hatáskörébe tartozó szabályozási feladatokat, s 
ennek keretében kiadja a tűzvédelem re vonatkozó szabá
lyokat, előírásokat, általános érvényű intézkedéseket, ága
zati szabványokat az érdekelt m inisztérium okkal egyet
értésben, továbbá szabályzatokat, normákat, szakmai 
irányelveket, elvi állásfoglalásokat, parancsokat, utasí
tásokat és szakmai tájékoztatókat (a továbbiakban: ren
delkezéseket), s gondoskodik azok közzétételéről,

c) véleményezi a minisztériumok, valam int a fővárosi és a 
megyei tanácsok és szerveik tűzvédelmi, illetőleg a tűz
védelm et is érintő, továbbá a tűzoltósággal kapcsolatos 
jogszabály, ágazati szabvány, szabályzat, műszaki előírás, 
irányelv és segédlet, stb. tervezeteit.

i

7. a) Ágazati irányító jogköre — a bányák föld alatti része ki
vételével — a tűzvédelm et ellátó és abban közreműködő 
valam ennyi szervre k iterjed függetlenül attól, hogy az 
m ilyen alárendeltségben működik. Ennek keretében ága
zati irányítást gyakorol a költségvetési szervek, az álla
mi vállalatok, a szövetkezetek, az egyéb gazdálkodó szer
vek és más jogi személyek; országos szerveik ú tján  az — 
érdekvédelmi szervek kivételével — a társadalm i szerve
zetek; a fővárosi és a megyei tanács végrehajtó bizottsá
ga útján  a szakigazgatási szervek, a tanácsi vállalatok, in
tézetek és intézmények tűzvédelmi feladatainak ellátása 
felett.

b) Központi irányítást gyakorol a fővárosi, megyei tanács 
végrehajtó bizottsága ú tján  az állami tűzoltóság területi 
szervei, illetőleg azok ú tján  az önkéntes és a vállalati 
tűzoltóság tűzvédelmi feladatainak ellátása felett, ellen
őrzi a fővárosi, megyei tűzoltóparancsnokságok szaktevé
kenységét.

Irányító jogkörét:
— a jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásával, továbbá 

az ezekkel kapcsolatos jelentésekkel, adatszolgáltatások
kal, valam int a nagygyakorlatok tartásával kapcsolatos 
esetekben a tűzoltóság egységeinek, illetőleg tagjainak 
adott közvetlen utasítások útján  gyakorolja,

— közvetlenül irányítja  továbbá az állami tűzoltóság te rü 
leti szerveinek ,,M” felkészítését, tartalékos igényeinek
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biztosítását és a háborús időszakra történő felkészülési 
tevékenységét.

8. Ellátja az 1971. évi I. törvény 74. §. (1)—(3) bekezdésében, 
valam int a 11/1971. (III. 31.) Korm. sz. rendelet 80. §-ában 
m eghatározott feladatokat.

9. Figyelemmel kíséri, vizsgálja és segíti a minisztériumok, a 
fővárosi és a megyei tanácsi szervek tűzvédelmi tevékeny
ségét, a jogszabályok végrehajtását, az ágazati feladatok ér
vényesülését.

10. M egállapítja — a jogszabályok keretei között — a megelő
ző tűzvédelmi feladatok és a hatósági jogkörök gyakorlásá
val kapcsolatos eljárási szabályokat.

11. Gyakorolja a hatósági ügyintézés felügyeletének körében a 
részére jogszabályban (1957. évi IV. törvény) m egállapított 
jogokat.

12. M eghatározza az állami tűzoltóság területi szerveinek a tűz
védelemmel összefüggő információ, jelentés, beszámolás és 
adatszolgáltatási rendszerét, az adatszolgáltatási nyom tatvá
nyokat.

13. Szabályozza az állami tűzoltóság tagjaira vonatkozó képesí
tési, szakmai feltételeket, továbbá a szakmai képzés rendsze
rét, elveit.

14. Irányítja és koordinálja — a Honvédelmi M inisztérium ki
vételével — a m inisztériumok tűzvédelmi kutatóm unkáját. 
Irányelvet ad ki a m inisztériumok javaslatainak kikérésével
— középtávú tervidőszakonként — a tűzvédelmi kutató
munka fő irányára és feladataira vonatkozóan.
Ellátja a tűzvédelmi kutatóm unka keretében a tűzmegelő
zési követelmények korszerűsítéséből, a tűzoltás módszerei 
és a tűzoltóság felszereléseinek fejlesztéséből a Belügymi
nisztérium ra háruló feladatokat.

15. M egállapítja — a Szakszervezetek Országos Tanácsa illeté
kes szervével, az Országos Találmányi H ivatallal és a Pénz
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ügym inisztérium m al egyetértésben — a tűzvédelem fejlesz
tését szolgáló újítások bejelentésével, elbírálásával és díja
zásával kapcsolatos szabályokat.

16. Szervezi a tűzoltóság nemzetközi kapcsolatait, m egállapítja 
a nemzetközi kapcsolatokból a tűzoltóság szerveire és tagjai
ra háruló feladatokat.

17. Gyakorolja az egyetértési jogkört az állami tűzoltóság terü 
leti szervei létesítése, szervezeti változtatása, megszűntetése 
esetén. Engedélyezi — az állami tűzoltóság m eghatározott 
összlétszámán belül — az egyes szervek létszámmódosítá
sát. Nyilatkozik egyedi nagyberuházás esetén a tűzoltóság 
létesítéséről, elhelyezéséről és felszereléséről, illetőleg fej
lesztéséről.

18. Gyakorolja az előzetes véleményezési jogkört a fővárosi, 
megyei tűzoltóparancsnok és parancsnokhelyettes kinevezé
se esetén.

19. Ellátja — a jogszabályban m eghatározott m értékben — az 
állami tűzoltóság tagjaival kapcsolatosan a Belügyminiszté
rium ra háruló személyügyi feladatokat.

20. K iadja az irányelveket a fővárosi, megyei tűzoltóparancs
nokságok ügyrendjéhez, az ügyrendet szakmai szempontból 
jóváhagyja.

21. Közreműködik a Belügyminisztérium  személyi állományá
nak jogaira, kötelezettségeire, életszínvonalának növelésére 
és ju ttatásaira  vonatkozó jogszabályoknak, rendelkezések
nek és intézkedéseknek az állami tűzoltóság területi szervei
nek tagjaira történő alkalmazásában.

22. M egállapítja az állami tűzoltóság egyenruházata viselésének 
szabályait, az önkéntes és a vállalati tűzoltóság tagjainak 
egyenruházatát, viselési rendjét, a rendfokozatukat és az 
előléptetésük szabályait, a tűzoltóság tagjai m unkájának a 
Belügym inisztérium  által történő elismerésével kapcsolatos 
eljárás irányelveit, illetőleg szabályait.
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23. M eghatározza az 1971. évi 10. sz. törvényerejű rendelet, a 
22/1971. (VI. 1.) Korm. sz., a 49 1967. (XI. 22.) Korm. sz. és a 
7 1970. (IV. 1.) Korm. sz. rendeletek végrehajtására vonat
kozó jogszabályok alkalmazásának szabályait.

24. Irányítja  a tűzoltóság tagjainak képzését és szakmai szem
pontból a Belügyminisztérium  tűzoltó szakiskoláit, egyetér
tési jogkört gyakorol az iskolák tanterveire, tananyagára, 
oktatásának, továbbá felvételi és képesítő vizsgáinak rendjé
re, követelményeire, a hallgatók szakmai gyakorlatára vo 
natkozóan.

25. Szervezi az országos tűzoltó versenyt és annak elődöntőit, 
valam int a hazánkban m egrendezésre kerülő nemzetközi 
versenyeket és egyéb rendezvényeket.

26. Irányítja  a tűzoltóság tűzoltási és kárelhárítási tevékenysé
gét, együttm űködését és kölcsönös segítségnyújtását, vala
mint egyéb szolgálati feladatainak ellátását, az általa elren
delt gyakorlatait.

27. Elrendeli — szükség esetén — a tűzoltóság rendkívüli ké
szenléti szolgálatát.

28. Engedélyezi az állami tűzoltóság terü leti szervei hírhálóza
tának bővítését. Ha az új hírközlő eszközök, berendezések a 
Belügyminisztérium hírhálózatához kapcsolódnak, az enge
dély ügyében eljár a BM illetékes szervénél.
Irányítja  és felügyeli az állami tűzoltóság területi szervei
nek hírforgalm át, a forgalmi szabályok m egtartását.

29. Ellátja a számára jogszabályban m eghatározott tűzvédelmi 
hatósági jogkört: szükség esetén kijelöli az eljáró tűzvédel
mi hatóságot; a tűzvizsgálat lefolytatását, illetőleg annak 
irányítását hatáskörébe vonhatja; felkérésre szakvéleményt 
ad. Ellátja a számára m eghatározott szakhatósági feladato
kat, engedélyezi, illetőleg végzi a tűzvédelmi szakértői te 
vékenységet.

30. M eghatározza az állami tűzoltóság területi szerveinek az 
irányító szervek, vállalatok és szövetkezetek tűzvédelmi te
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vékenysége feletti felügyelettel, ellenőrzéssel kapcsolatos 
feladatait.

31. Gyakorolja az egyetértési jogkört — a fokozott tűzveszély 
idejére — a m inisztériumok által az ágazatukra vonatkozó
an elrendelt tűzvédelmi használati szabályok szigorítása ese
tén.

32. Gyakorolja az egyetértési jogkört új típusú tűzvédelmi be
rendezés, készülék, felszerelés, járm ű, technikai eszköz és 
oltóanyag gyártásának engedélyezéséhez, forgalomba hoza
talához, a meglévő típus módosításához, külföldről történő 
behozatalához. Ellenőrizheti gyártás közben a prototípust.

i
33. Szakmailag koordinálja a m inisztériumok tűzvédelmi felvi

lágosító, oktató tevékenységét.

34. Rendszeres kapcsolatot ta r t a központi hírközlő és sajtó szer
vekkel és tűzvédelmi kérdésekben tájékoztatást ad részükre.

35. Irányelveket készít a tárcák részére az oktatási intézmények, 
tanintézetek, szaktanfolyamok tűzvédelmi ism eretekre vo
natkozó tananyagainak elkészítéséhez.

36. Véleményt nyilvánít a m inisztérium ok önálló m unkakörű 
tűzvédelmi vezetőinek, főelőadóinak, előadóinak kinevezésé
hez, felmentéséhez.

37. Egyetértési jogkört gyakorol a minisztériumok, a fővárosi, 
és a megyei tanács végrehajtó bizottsága által kiadásra ke
rülő Tűzvédelmi Szervezeti és Működési Szabályzatokra vo
natkozóan.

38. Felmentést, illetőleg eltérést engedélyez a tűzvédelmi szabá
lyok m egtartása alól, az első és másodfokú tűzvédelmi ha
tóságok hatáskörébe nem tartozó esetekben.

39. Irányelveket ad ki a tűzoltóság fenntartására és felszerelé
sének fejlesztésére vonatkozóan.
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IV. Fejezet

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOK JOGKÖRE ÉS FELADATA

40. Az országos parancsnok a rendőri m iniszterhelyettes közvet
len irányítása alá tartozik.

41. Az országos parancsnok

a) feladata:
— gyakorolni a részére jogszabályokban, parancsokban, 

utasításokban, szabályzatokban, stb. m egállapított jo
gokat,

— ellátni a belügyminiszter, a belügym inisztérium i ál
lam titkár és az illetékes m iniszterhelyettes által meg
határozott feladatokat,

— irányítani a BM TOP tevékenységét, illetve biztosí
tani az ehhez szükséges feltételeket,

— biztosítani a tűzvédelem re és a tűzoltóságra vonatko
zó jogszabályok, parancsok, utasítások, szabályzatok, 
stb. m egtartását, illetve végrehajtását,

— gondoskodni a BM TOP távlati, középtávú és éves te r
veinek végrehajtásáról,

— biztosítani a BM TOP személyi állom ányának politi
kai, erkölcsi egységét, szakmai felkészültségét, tovább
képzését,

— jelentést, tájékoztatást, információt adni a m inisztéri
um vezetőinek, beszámolni a BM TOP m unkájáról, te
vékenységéről;

b) jogosult:
— tűzvédelmi kérdésekben — a belügyminiszter, a bel

ügym inisztérium i állam titkár és a belügym iniszter
helyettesek hatáskörébe tartozók kivételével — a 
Belügyminisztérium, továbbá a BM TOP képviseleté
tére, tárgyalások és levelezések folytatására, állásfog
lalásra, intézkedések tételére,

— tűzvédelmi szabályok, előírások, általános érvényű in
tézkedések, ágazati szabványok, szabályzatok, normák, 
szakmai irányelvek, elvi állásfoglalások, parancsok és
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utasítások, szakmai tájékoztatók kiadására, azok vég
rehajtásának, illetve m egtartásának ellenőrzésére,

— a hatáskörébe tartozó ügyekben döntésekre, intézke
dések kiadására,

— felügyeleti és egyéb ellenőrzések, szemlék, nagygya
korlatok, harckészültségi gyakorlatok tartására, illet
ve elrendelésére,

— a tűzoltóság nemzetközi kapcsolatainak fenntartására, 
a külföldi és a nemzetközi tűzoltószervekkel megálla
podás kötésére, am elynek hatályba lépéséhez a bel
ügym iniszter jóváhagyása szükséges,

— tűzvédelmi, illetőleg a tűzoltósággal kapcsolatos 
ügyekben a szocialista országok tűzoltóságaival és 
más szerveivel a BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztá
lya útján, más országok szerveivel pedig közvetlenül 
levelezést folytatni,

— a vezetési m unka megosztására, jogkörének és hatás
körének az országos parancsnokhelyettesre, az osz
tályvezetőkre és más beosztottakra való átruházására, 
alsóbb vezetők hatáskörének magához vonására,

— tűzvédelmi ügyekben a minisztériumok, a fővárosi és 
a megyei tanácsok és más hasonló jogállású szervek 
vezetőivel kapcsolat tartására,

— a jogszabályokban m eghatározott szakmai, személyi, 
fegyelmi, szervezeti, szolgálati intézkedések m egtéte
lére,

— az állami tűzoltóság parancsnokainak, tagjainak be
rendelésére, beszám oltatására;

c) felterjeszti:
— a miniszter, a m inisztériumi állam titkár, a m iniszter- 

helyettesek hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadm ány
tervezeteket, előterjesztéseket, jelentéseket, javasla
tokat, terveket, személyi és fegyelmi ügyeket.

42. Az országos parancsnokot távolléte, vagy akadályoztatása 
esetén az országos parancsnokhelyettes helyettesíti. Az or
szágos parancsnokhelyettes az országos parancsnok közvet
len irányítása alá tartozik.
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Jogosult az irányítása alá tartozó szervek feladatkörében és
a ráruházott hatáskörben:

— a BM TOP képviseletére,

— a m inisztérium ok és a tanácsok hasonló jogállású veze
tőivel a kapcsolat tartására, tárgyalásra, állásfoglalásra, 
levelezésre,

— a feladatainak ellátásához szükséges vezetői és szakmai 
intézkedések m egtételére, engedélyezési, jóváhagyási és 
döntési jog gyakorlására,

— a személyi és fegyelmi ügyekben a vonatkozó jogszabá
lyokban részére m eghatározott, illetőleg az országos pa
rancsnok által átruházott jogkör gyakorlására.

Az országos parancsnokhelyettes tevékenységéről rendszere
sen beszámol az országos parancsnoknak.

V. Fejezet 

A BM TOP SZERVEINEK FELADATA

43. Általános Igazgatási Osztály

a) a BM TOP jogszabályelőkészítő, koordináló, továbbá az 
állami tűzoltóság tagjainak BM hatáskörbe tartozó szemé
lyi ügyeit, valam int a tűzoltóság nemzetközi kapcsolatait 
előkészítő, irányító, végrehajtó, adminisztrációs és opera
tív ügyintéző szerve;

b) az osztály szervezete:
— Igazgatási Alosztály,
— Jogügyi Alosztály,
— Nemzetközi Kapcsolatok Alosztálya,
— TŰK iroda;

c) az osztály vezetője az országos parancsnok közvetlen alá
rendeltségében végzi m unkáját;
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d) Igazgatási Alosztály feladata:
— előkészíti, koordinálja és összeállítja az országos pa

rancsnokság m unkaterveit, és a végrehajtásukról 
szóló jelentéseket,

— összeállítja a fővárosi és a megyei tűzoltóparancsnok
ságok m unkaterveire és a végrehajtásukról készíten
dő jelentésekre vonatkozó szakmai irányelveket, illet
ve a BM TOP észrevételeit,

— előkészíti a BM TOP osztályvezetői és országos érte
kezleteit, koordinálja, illetve közreműködik az érte
kezletek anyagainak elkészítésében,

— figyelemmel kíséri a fővárosi, megyei párt és tanács 
végrehajtó bizottságok tűzvédelm i tárgyú üléseit, ta 
nulmányozza azok beszámolóit, és a BM TOP osztá
lyai vélem ényének figyelem bevételével elkészíti a 
kapcsolatos észrevételeket,

— intézi az osztály feladatkörébe tartozó általános jelle
gű panasz, bejelentés, javaslat, kérelem és előterjesz
téssel kapcsolatos ügyeket,

— ellátja az egyéb titkársági jellegű teendőket,
— előkészíti, m eghatározott esetekben végzi az országos 

parancsnok és helyettesének káder-, személyzeti és fe
gyelmi m unkáját,

— gondoskodik a felsőbb vezetői hatáskörbe tartozó sze
mélyügyi előterjesztések, javaslatok készítéséről, ille
tőleg ellátja a hatáskörébe tartozó személyügyi és fe
gyelmi feladatokat,

— összehangolja és előkészíti a káder- és személyzeti 
munka végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,

— vélem ényt nyilvánít személyzeti ügyekben, azokat 
döntésre előkészíti,

— résztvesz a BM TOP beosztottai m inősítésének előké
szítésében és a minősítés közlésén,

— elkészíti döntésre a BM TOP állományának szociális 
ügyeit (segély, illetményelőleg, üdültetés), intézi a 
kapcsolatos feladatokat,

— biztosítja — az illetékes osztályokkal együttm űködve
— a BM TOP káderutánpótlását, rendszeresen elemzi,
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értékeli a személyzeti, a káder- és a fegyelmi m unkát, 
vezeti, kezeli a BM TOP személyzeti nyilvántartását,

— intézi a külföldi tűzoltó szakiskolákon tanulók szemé
lyi ügyeit,

— kim unkálja az állami tűzoltóság területi szervei sze
mélyi állom ányára vonatkozó káder- és személyügyi, 
valam int egészségügyi rendelkezések, intézkedések 
tervezetét,

— intézi az állami tűzoltóság területi szerveinek tagjai
val kapcsolatosan a Belügym inisztérium ra háruló ál- 
lománybavétellel, rendfokozattal, a szolgálati viszony 
megszüntetésével, stb. kapcsolatos ügyeket, továbbá a 
Belügyminisztérium  részéről történő erkölcsi, anyagi 
elismeréssel és az üdültetéssel kapcsolatos feladato
kat;

e) Jogügyi Alosztály feladata:
— gondoskodik jogszabály előkészítő és jogszabály szer

kesztő (kodifikációs) m unkája keretében arról, hogy a 
belügym iniszter és az országos parancsnok által kia
dandó tűzvédelmi és a tűzoltóságra vonatkozó jogsza
bályok. valam int egyéb rendelkezések tervezetei a ha
tályos jogszabályok és a jogszabály szerkesztés elvei 
alapján legyenek előkészítve, kidolgozva,

— ellátja a BM TOP-on belül a jogszabályok és rendel
kezések tervezeteinek belső koordinációját,

— átnézi törvényességi és szövegezési szempontból a BM 
TOP szervei által készített és a BM TOP többi szer
vével szakmailag egyeztetett jogszabályok és rendel
kezések tervezeteit; észrevételeit, javaslatait, az érde
keltekkel közvetlenül egyezteti,

— intézkedik a jogszabálytervezetek koordinálására a 
BM szervekkel és az érdekelt m inisztériumokkal,

— gondoskodik a BM szervek és a m inisztériumok által 
küldött jogszabálytervezeteknek a BM TOP-on belül 
történő koordinálásáról, a BM TOP állásfoglalásának 
kialakításáról,

— értékeli a beérkezett tervezetet, javaslatot tesz az ész
revételezésben érdekelt szervre vonatkozóan, átadja 
részére a tervezetet, az észrevételek értékelése alap
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ján elkészíti és jóváhagyásra előterjeszti a BM TOP 
állásfoglalásának tervezetét,

— rendszeresen figyelemmel kíséri — a tűzvédelemmel 
és a tűzoltósággal kapcsolatos — hatályos jogszabá
lyokat és rendelkezéseket, indokolt esetben kezdemé
nyezi felülvizsgálatukat és új jogszabály, rendelkezés 
kiadását,

— gondoskodik a tűzvédelem re és a tűzoltóságra vonat
kozó jogszabályok és rendelkezések nyilvánosságra 
hozataláról,

— figyelemmel kíséri az államigazgatási és a jogi tudo
mány eredm ényeit, és arról a szükséges m értékben tá
jékoztatja a BM TOP vezetőit és szerveit, í

— m unkakapcsolatot ta r t az Igazságügyi M inisztérium, a 
M inisztertanács Tanácsi H ivatala és a Belügyminiszté
rium  Titkársága illetékes szerveinek képviselőivel,

— ellátja az ágazati irányításból adódóan a BM TOP-ra 
háruló egyéb jogi feladatokat;

f) Nemzetközi Kapcsolatok Alosztálya feladata:

— szervezi a m agyar tűzoltóság nemzetközi kapcsolatait, 
kidolgozza ezzel kapcsolatosan a tűzoltóság szerveire 
háruló -feladatokat,

— ellátja a CTIF (Nemzetközi Tűzmegelőzési és Tűzoltá
si Műszaki Bizottság) tagsággal járó-, a M agyar Nem
zeti Bizottságra háruló feladatokat,

— előkészíti a szocialista országok tűzoltó konferenciáin 
és a CTIF szimpóziumain a m agyar küldöttség részt- 
vételét, a m egtárgyalásra kerülő szakmai anyagokat — 
a BM TOP osztályainak közreműködésével — és a 
szervező ország rendelkezésére bocsátja, illetőleg gon
doskodik közreadásukról,

— előkészíti a nemzetközi konferenciák záró jegyzőköny
veinek m iniszteri jóváhagyásra történő felterjeszté
sét, majd koordinálja a kötelezettségek teljesítését,

— részletes feladattervet készít a nemzetközi kötelezett
ségek m egtartására, és azt — parancsnoki jóváhagyás 
után — a BM TOP osztályai rendelkezésére bocsátja,
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— őrzi a nemzetközi megállapodások eredeti okmányait,
— gondoskodik az együttm űködő országokba irányuló in

formációk, szakmai anyagok továbbításáról,
— összeállítja a BM TOP éves ki- és beutazási program 

ját és gondoskodik a jóváhagyott program  m egtartá
sáról,

— előkészíti, illetőleg megszervezi — a BM TOP osztá
lyainak közreműködésével — a hazánkban m egrende
zésre kerülő nemzetközi tűzoltórendezvényeket, a tűz
oltóság szerveinek és tagjainak a m agyar tűzoltóság 
képviseletében nemzetközi tűzoltórendezvényeken va
ló résztvételét, továbbá a nemzetközi tűzoltószerveze
tek, valam int külföldi tűzoltóság országos képviseleté
ben érkező küldöttség hazai látogatását,

— előkészíti engedélyezésre a tűzoltóság egységeinek és 
tagjainak a tűzoltóság képviseletében külföldre távo
zását,

— szervezi, illetve végzi a tolmácsolási feladatokat, gon
doskodik a kiutazásokkal, illetve vendéglátással össze
függő költségek igényléséről, elkészíti a pénzügyi el
számolásokat, végzi a BM TOP idegennyelvű levele
zését,

— közvetlen kapcsolatot ta rt fenn a BM Nemzetközi 
Kapcsolatok Osztályával,

— beszerzi és figyelemmel kíséri a külföldi szakfolyóira
tokat, szakkönyveket és egyéb szakirodalmat, gondos
kodik jelentősebb anyagaik fordításáról, fordíttatásá
ról és rendszeres közreadásáról,

— vezeti a szolgálati útlevelek nyilvántartását, intézi ér
vényesítésüket, beszerzi az előírt úti okmányokat,

— folyamatosan bővíti a ném et- és orosz nyelvű szakmai 
term inológia gyűjtem ényt és azt a külföldi tisztkép
zésben résztvevő hallgatók rendelkezésére bocsátja;

g) TŰK iroda feladata:

— végzi a BM TOP ügyiratkezeléssel kapcsolatos felada
tait. gondoskodik az ügyiratok védelméről, irattározá
sáról, selejtezéséről.
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44. Technikai Kutató és Anyagi Osztály

a) a BM TOP tűzvédelmi kutató feladatait, továbbá a tűzvé
delmi szakfelszerelések engedélyezési, gyártásközi ellen
őrzési, valam int a BM TOP működésének anyagi, pénz
ügyi feladatait ellátó adminisztrációs és operatív ügyin
téző szerve;

b) Az osztály szervezete:
— Tűzoltástechnikai Kutató Intézet,
— Ellátó Alosztály,
— Átm eneti Raktár és Kísérleti Telep;

c) Az osztály vezetője az országos parancsnok közvetlen alá
rendeltségében végzi m unkáját.
Az osztály vezetője ellátja — a fővárosi tűzoltóparancs
nokság útján  — az Állami Tűzoltóság Központi Javító
üzeme szaktevékenységének irányítását. Kötelezettséget 
vállal a BM TOP képviseletében az egyes költségvetési té 
teleken jóváhagyott pénzeszközök (keretek) összegéig. 
Utalványozza a központi beszerzésű és a szerkesztőségi 
MNB letéti számlák, valam int a segélyezcpénztár OTP 
számla okm ányait;

d) Tűzoltástechnikai K utató Intézet feladata:
— ellátja a tűzvédelmi kutatóm unka keretében a BM 

TO P-ra háruló tűzoltástechnikai fejlesztési feladato
kat, és elvégezteti az ezzel kapcsolatos kivitelezéseket 
az Állami Tűzoltóság Központi Javítóüzemével, illető
leg külső szervekkel,

— együttm űködik a BM Tudományszervezési Osztály ku
tatóbázisaként a BM kutatási feladatot ellátó egyéb 
szerveivel,

— végrehajtja a BM Tudományos Tanács tűzvédelem re 
vonatkozó döntéseit és határozatait,

— közreműködik a m inisztérium ok tűzvédelmi kutató
m unkájának koordinálásában, a kutatóm unka fő irá
nyának és feladatainak befolyásolása érdekében szük
séges irányelvek kimunkálásában,

— kapcsolatot ta rt — a BM TOP illetékes osztályainak 
közreműködésével — a m inisztériumok tűzvédelmi
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kutatási végző szerveivel, az érdekelt tudományos in
tézetekkel, tájékozódik a kutatás helyzetéről, eredm é
nyeiről,

— gondoskodik a BM Műszaki Fejlesztési Csoportfőnök
séggel közösen az állami tűzoltóság hírfejlesztési te r
veinek kialakításáról, továbbá elősegíti a területi tűz
oltószervek híradásfejlesztéssel kapcsolatos feladatai
nak ellátását,

— szervezi, végzi a kísérleteket az új típusú felszerelések, 
oltóanyagok, berendezések, készülékek, stb. kipróbá
lására, ellenőrzésére, az alkalm azásbavételükhöz szük
séges állásfoglalás kialakítása és a technikai alapelvek 
m egállapítása érdekében,

— figyelemmel kíséri a tűzvédelmi felszerelések, beren
dezések, oltóanyagok használhatóságát, hatékonysá
gát, vizsgálja, elemzi és értékeli a műszaki param éte
reket, gondoskodik a t a p a s z ta la to k  hasznosításáról,

— előkészíti az új típusú tűzvédelm i berendezések, készü
lékek, felszerelések, járm űvek, technikai eszközök és 
oltóanyagok, stb. gyártásához, forgalmazásához, a 
meglévő típus módosításához, külföldről történő be
hozatalához a BM TOP egyetértését, az előállításukra, 
minőségükre, m inőségellenőrzésükre vonatkozó szak
mai követelmények m egállapítását,

— kezdeményezi egyes tűzvédelmi szakfelszerelések kül
földről történő behozatalát,

— közvetlen kapcsolatot ta rt a gyártó vállalatokkal, vég
zi a gyártásközi ellenőrzést,

— kidolgozza, illetőleg közreműködik a tűzvédelmi szak- 
felszerelések használati, kezelési előírásainak elkészí
tésében,

— elbírálja a tűzvédelm i újításokat, intézkedést tesz az 
elfogadott újítások bevezetésére, segítséget nyújt a je 
lentősebb újítások kivitelezéséhez,

— kezdeményezi, előkészíti — a feladatkörébe tartozó 
tém ákban — az országos és ágazati gyártm ányszab
ványok kidolgozását, módosítását és korszerűsítését,

— összeállítja a középtávú és éves fejlesztési tervek tech
nikai, műszaki irányelveit, norm áit;
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e) Ellátó Alosztály feladata:
— ellátja — a BM ellátási rendszerébe kapcsolódva — a 

BM TOP és személyi állománya anyagi, pénzügyi jel
legű ellátásával, az elhelyezéssel kapcsolatos feladato
kat, továbbá a működéssel összefüggő beszerzéseket, 
igényléseket, gondoskodik a felújításokról, javítások
ról,

— gondoskodik a BM TOP berendezési tárgyainak, fel
szereléseinek, anyagainak nyilvántartásáról,

— elkészíti — az osztályok javaslatai alapján — a B1VÍ 
TOP működésével, feladataival, továbbá az állami tűz
oltóság területi szerveivel kapcsolatosan a jogszabá
lyok alapján a BM költségvetését terhelő kiadásokra 
vonatkozó anyagi, illetve pénzszükségleti terveket, 
igény bej elentéseket,

— ellátja a BM TOP irodaszer és egyéb fogyóanyagszük
ségletének igénylésével, kiadásával, elszámolásával, 
valam int a személyi állomány ruházati ellátásával 
kapcsolatos feladatokat,

— nyilvántartja  a BM TOP pénzügyi kereteit, kötelezett
ségeit, a vonatkozó szám lákat felülvizsgálja, az á tu ta
lást előkészíti,

— gondoskodik a BM TOP állománya illetm ényeinek ki
fizetéséről, a m eghatározott készpénzkiadások teljesí
téséről, a vasúti és helyi közlekedési bérletek, tüzelő
utalványok igényléséről, kiadásáról, a kapcsolatos 
nyilvántartásokról, elszámolásokról,

— biztosítja a fővárosi és a megyei tűzoltóparancsnoksá
gok éves igénybejelentése alapján a kereskedelmi 
szervekhez történő átadásig az import, valam int a 
m eghatározott központi beszerzésű tűzvédelmi szak- 
felszerelések megrendelését, műszaki átvételét és a 
fővárosi, megyei tűzoltóparancsnokságok részére va
ló átadását,

— vezeti a központi beszerzés, valam int a sajtó támoga
tás, MNB letéti számlák, továbbá a segélyezőpénztár 
számla forgalmával kapcsolatos könyvelési nyilván
tartásokat, ellátja az üdülési díj befizetésekkel kap
csolatos feladatokat,
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— elősegíti a nem központi beszerzésű tűzvédelmi szak- 
felszerelés és alkatrészellátás lehetőségeinek kialakí
tását, a gépjárm űfecskendő nagyjavítások bonyolítá
sát,

— végrehajtja a BM tervezés és ellátás keretében, az 
egyenruházati és a védőruházati, továbbá a m eghatá
rozott nyom tatványok gyártásával, kereskedelmi for- 
galombahozatalával kapcsolatos központi feladatokat,

— kidolgozza — a BM TOP illetékes osztályai vélem é
nyének figyelem bevételével — a tűzoltóság fenn tartá
sára és felszerelés . fejlesztésére vonatkozó BM TOP 
irányelveket,

— gondoskodik az új szolgálati nyom tatványform ák 
rendszeresítéséről és a kapcsolatos igények felm éré
séről,

— összeállítja — a BM TOP osztályainak javaslatai 
alapján — az állami tűzoltóság területi szervei közép
távú — szükség szerint éves — költségvetési és fe j
lesztési tervezésével kapcsolatos szakmai irányelveket, 
m utatókat és norm atívákat, s az Országos Tervhivatal
lal és a Pénzügym inisztérium m al koordinálja,

— figyelemmel kíséri az állami tűzoltóság területi szer
vei fejlesztési terveinek évenkénti teljesülését, szak- 
felszerelésekkel való ellátottságát,

— felülvizsgálja és a BM illetékes szervéhez továbbítja 
a BM TOP hivatásos állományú tagjai nyugdíj megál
lapításához szükséges adatszolgáltatást,

— nyilvántartja  az állami tűzoltóság területi szerveinek 
tagjai részére biztosított központi jutalm azási keretet, 
továbbá a BM TOP jutalom, segély, illetményelőleg, 
reprezentáció, bér- és a nyugdíjasok segélyezési kere
tét, figyelemmel kíséri azok alakulását;

f) Átm eneti Raktár és Kísérleti Telep feladata:

— végzi a központi ellátás keretébe tartozó szakfelsze
relések és 1975. december 31-ig a nyom tatványok á t
m eneti, továbbá a BM TOP anyagainak — beleértve 
az ,,M” készletezésű anyagokat is — tárolását, kiadá
sát, okmányolását, vezeti az ezekkel kapcsolatos nyil
vántartásokat,
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— gondoskodik a BM TOP külső szerveinél meglévő be
rendezési tárgyak, felszerelések, anyagok nyilvántar
tásáról, okmányolásáról, a fogyóanyagok biztosításá
ról,

— ellátja a Tűzoltástechnikai K utató Intézet és a BM 
TOP működéséhez szükséges — feladatkörébe utalt
— beszerzéseket, a szükséges szállításokat, anyagmoz
gatásokat,

— közreműködik a tűz- és egyéb kísérletek előkészítésé
ben és végzésében, a műszaki fejlesztéssel kapcsola
tos m unkák végzésében,

— gondoskodik a rak tár és a kísérleti telep fenntartásá
ról, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásá
ról.

45. Tűzoltási és Tanulmányi Osztály

a) a BM TOP-nak, a tűzoltóság tűzoltási m unkáját, szolgá
latát, tanulm ányi ügyeit, a tűzvédelmi és egyes speciális 
szakoktatását irányító és végrehajtó, adminisztrációs és 
operatív ügyintéző szerve;

b) az osztály szervezete:
— Tűzoltási Alosztály,
— Tanulm ányi Alosztály;

c) az osztály vezetője az országos parancsnokhelyettes köz
vetlen alárendeltségében végzi m unkáját;

d) Tűzoltási Alosztály feladata:

— kidolgozza a tűzoltóság szolgálat ellátásának, tűzol
tási és kárelhárítási feladatainak szabályait, továbbá 
a tűzoltóság riasztási és segítségnyújtási, valam int 
tűzoltási és egyéb speciális tervei készítésére vonat
kozó rendelkezések tervezetét,

— irányítja  — közvetlen utasításokkal — a jelentősebb 
tűz- és káresetek felszámolását, az azokkal kapcsola
tos jelentés és adatszolgáltatást,

— kidolgozza a tűzoltóság felszerelési normáit,
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— irányítja  a tűzoltóságok együttm űködését és kölcsö
nös segítségnyújtását, a fővárosi, megyei tűzoltópa
rancsnokságok ezirányú szervező m unkáját,

— közreműködik a tűzvédelmi kutatóm unka keretében a 
tűzoltástechnikai és a tűzoltás módszereivel kapcsola
tos fejlesztési feladatok ellátásában, az újtípusú fel
szerelések, oltóanyagok, berendezések, készülékek, 
stb. alkalmazástechnikájával, továbbá a speciális tü 
zek oltásával kapcsolatos tűzoltási kísérletekben, a ta 
pasztalatok alapján kidolgozza az új taktikai elvek, 
tűzoltási eljárások, valam int a felszerelések taktikai 
alkalm azásának szabályait,

— kidolgozza a tűzoltás tanulm ányozási rendszerét, 
elemzi, értékeli a jelentős tűzesetek tanulm ányait, in
tézkedéseket tesz a tapasztalatok hasznosítására,

— kim unkálja a tűzoltási és kárelhárítási gyakorlatok 
rendszerére és módszerére vonatkozó irányelveket,

— szervezi és közvetlenül irányítja  az országos parancs
nok által elrendelt tűzoltógyakorlatokat,

— kezdeményezi — szükség esetén — az állami tűzoltó
ság és rendkívüli esetben az önkéntes, illetőleg a vál
lalati tűzoltóság készenléti szolgálatának elrendelését,

— szervezi, irányítja  és ellenőrzi a tűzoltóság hírforgal
mát,

— kidolgozza a hírforgalmazás szabályait,

— javaslatot tesz az állami tűzoltóság állandó ügyeleti 
helyeinek m eghatározására,

— irányítja  a BM TOP Központi Ügyeletét, s azon ke
resztül ellátja a napi eseményekről szóló jelentések 
gyűjtését, értékelését, s arról a m inisztérium  és a BM 
TOP illetékes vezetőit tájékoztatja;

e) Tanulm ányi Alosztály feladata:

— kidolgozza a tűzoltóság kiképzési és továbbképzési 
rendszerét, az állami tűzoltóság tagjai továbbképzésé
nek elveit, a tűzoltóság versenyszabályzatát,

— irányítja, felügyeli a tűzoltóság tagjainak kiképzését, 
továbbképzését,
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— közreműködik a BM tűzoltó szakiskoláinak szakmai 
irányításában,

— ellátja, illetőleg koordinálja a BM TOP érdekelt osztá
lyai közreműködésével a külföldi tűzoltó szakiskolá
kon tanulókkal kapcsolatosan a BM TO P-ra háruló 
feladatokat,

— kidolgozza a fővárosi, megyei tűzoltóparancsnokságok 
által az állami tűzoltóság egyes beosztásaihoz szüksé
ges szakképzettség megszerzése érdekében szervezett 
szaktanfolyam okra vonatkozó irányelveket, szükség 
esetén szaktanfolyam okat szervez,

— közvetlenül szervezi a BM TOP állománya, valam int a 
fővárosi, megyei tűzoltóparancsnokok és helyettesek, 
szükség szerint egyes szakágvezetők továbbképzését,

— irányítja  az állami tűzoltóság tűzoltósport tevékenysé
gét,

— irányítja, értékeli a tűzoltóság hazai versenyeit, köz
vetlenül szervezi az országos tűzoltóversenyt és annak 
elődöntőit, szervezi a külföldi versenyeken való részt- 
vételt és közreműködik a felkészítésben,

— segíti, ellenőrzi a minisztériumok, a fővárosi, megyei 
tanácsi szervek által szervezett tűzvédelm i szakokta
tást, előkészíti a BM TOP egyetértését a tűzvédelmi 
tankönyvek, szakkönyvek általuk történő készítéséhez,

— elkészíti a m inisztériumok részére — a BM TOP osz
tályainak javaslatai alapján — az oktatási intézmé
nyek, tanintézetek, szaktanfolyamok tűzvédelmi tan 
anyagaira vonatkozó irányelveket,

— gondoskodik a tűzoltók képzéséhez szükséges tan 
könyvek és szakkönyvek tervezéséről, és a tervben 
szereplő anyagok elkészíttetésének koordinálásáról,

— előkészíti a tűzvédelem mel kapcsolatos szakkönyvek 
előállítását, kiadását.

46. Tűzmegelőzési Osztály

a) a BM TOP tűzvédelmi hatósági, igazgatási és a megelőző 
tűzvédelemmel összefüggő fejlesztési feladatokat irányí
tó, végrehajtó, adminisztrációs és operatív ügyintéző szer
ve;
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b) Az osztály szervezete:
— Fejlesztési Alosztály,
— Hatósági Alosztály,
— Szakigazgatási Alosztály;

c) Az osztály vezetője az országos parancsnokhelyettes köz
vetlen alárendeltségében végzi m unkáját;

d) Fejlesztési Alosztály feladata:
— szervezi és végzi a megelőző tűzvédelem  fejlesztésével 

összefüggő kutatási feladatokat, figyelemmel kíséri a 
m inisztériumok kapcsolatos m unkáját, a kutatási 
eredm ények alapján javaslatot tesz új tűzvédelmi 
szabályok, előírások kiadására, a meglévők módosítá
sára, korszerűsítésére,

— közreműködik az új tűz- vagy robbanásveszéllyel já 
ró készülék, gép, berendezés, technológia, anyag stb. 
tűzvédelm i vizsgálataiban, illetőleg azokat koordinál
ja,

— gyűjti és értékeli a megelőző tűzvédelem mel össze
függő nemzetközi tapasztalatokat és azok felhasználá
sára javaslatot tesz,

— résztvesz a megelőző tűzvédelemmel kapcsolatos or
szágos és nemzetközi szabványosítási tevékenységben, 
gondoskodik a megelőző tűzvédelem mel összefüggő 
BM TOP ágazati szabványok kidolgozásáról, korsze
rűsítéséről,

— szorgalmazza a különböző rendszerű beépített tűzész- 
lelő, jelző és beavatkozó rendszerek fejlesztését, figye
lemmel kíséri létesítési és alkalmazási eredményeiket;,

— végzi a tűzvizsgálattal, valam int a tűzvédelmi szakér
tői tevékenységgel összefüggő kísérleti feladatokat,

— résztvesz a BM TOP képviseletében a társadalm i tu 
dományos egyesületek (Építőipari, Energiagazdálko
dási, Gépipari, stb.) m unkájában, ülésein, biztosítja a 
megelőző tűzvédelmi igények ér vény re jutását,

— kapcsolatot ta rt a BM Műszaki Fejlesztési Csoportfő
nökség szerveivel, a tudományos kutató, minőségel
lenőrző és vizsgáló intézetekkel, kutatási, vizsgálati
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eredm ényeiket felhasználja a megelőző tűzvédelem 
fejlesztése érdekében;

e) Hatósági Alosztály feladata:

— kezdeményezi, illetve előkészíti a tűzvédelmi hatósá
gi, szakhatósági általános intézkedések, állásfoglalá
sok, stb. kiadását,

— ellátja a hatósági és szakhatósági felügyeleti és ellen
őrzési tevékenységet,

— végzi — jogszabályban m eghatározott esetekben — az 
országosan alkalmazásra kerülő tűzvédelmi szempont
ból újnak és jelentősnek minősülő tűz- vagy robba
násveszélyes anyag előállításának, szerkezet, gép, be
rendezés gyártásának és technológiai bevezetésének 
engedélyezését,

— végzi — szükség esetén — a tűzvizsgálatot, felügyele
tet gyakorol az állami tűzoltóság területi szerveinek 
tűzvizsgálati tevékenysége felett, kidolgozza a tűzvizs- 
gálattal kapcsolatos hatásköri és eljárási szabályokat,

— szakvélem ényt készít az egyedi nagyberuházások és a 
m eghatározott célcsoportos beruházásokra vonatkozó
an, résztvesz a tűzvédelmi vonatkozású egyeztetése
ken,

— eljár az MSZMP és a BM központi szervei, továbbá 
felkérésre a nemzetközi szervezetek, más államok kép
viseletei létesítm ényeinek tűzvédelmi ügyében,

— intézkedik a BM TOP-hoz érkező hatósági és szakha- 
hatósági panasz és felülvizsgálati kérelmek ügyében,

— végzi — jogszabályban m eghatározott esetekben — a 
BM TO P-ra háruló szakhatósági feladatokat,

— résztvesz az országos jelentőségű megelőző tűzvédel
mi tém ákat feldolgozó tárcaközi és szakbizottságok
ban,

— ellátja a BM TOP-ot érintő tűzvédelmi szakértői meg
keresésekkel, kirendelésekkel, a szakértői működés 
engedélyezésével, kapcsolatos feladatokat,

— végzi a BM TOP feladatkörébe tartozó tűzvédelmi 
szakvizsga szervezésével és lebonyolításával kapcsola
tos feladatokat,
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— kezdeményezi, illetőleg egyetértésre előkészíti — fo
kozott tűzveszély idejére — a tűzvédelmi használati 
szabályok szigorítására vonatkozó ágazati intézkedése
ket,

— engedélyezi a tűzvédelm i szabályok m egtartása alóli
— a BM TOP hatáskörébe tartozó esetekben — a fel
m entést, eltérést,

— javaslatot tesz a m inisztérium oknál foglalkoztatottak 
esetében a m eghatározott tűzvédelmi képesítés m eg
szerzése alóli felm entésre;

f) Szakigazgatási Alosztály feladata:

— figyelemmel kíséri, vizsgálja és segíti a m inisztériu
mok, a fővárosi és a megyei tanács szervek tűzvédel
mi tevékenységét,

— figyelemmel kíséri a népgazdasági ágazatok tűzvédel
mi helyzetét és intézkedéseket kezdeményez, javas
latot dolgoz ki a tűzvédelem  fejlesztésére,

— értekezleteket ta rt a m inisztérium ok képviselői, tűzvé
delmi vezetői részére, résztvesz a BM TOP képviseleté
ben a tűzvédelm i tárgyú országos értekezleteiken és 
eligazításaikon,

— figyelemmel kíséri és ellenőrzi a másodfokú tűzvé
delmi hatóságoknak az irányító szerveknél végzett 
felügyeleti, ellenőrző tevékenységét,

— végzi az önkéntes és a vállalati tűzoltóság, a tűzvédel
mi szervezet tagjai m unkájának, a Belügym inisztéri
um részéről történő anyagi, erkölcsi elismerésével 
kapcsolatos feladatokat,

— elősegíti az ifjúsági és az úttörő tűzoltómozgalom, va
lam int az Ifjú Gárda tűzoltó alegységeinek szervezé
sét és fejlesztését, ennek érdekében kapcsolatot ta r t a 
KISZ KB és a M agyar Űttörő Szövetség illetékes 
szervével,

— felügyeletet gyakorol az önkéntes és a vállalati tűzol
tóságok szakmai tevékenysége felett,

— intézi az önkéntes és a vállalati tűzoltók panaszügyeit.
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47. Tájékoztatási és Dokumentációs Osztály

a) a BM TOP információs és adatfeldolgozó, szolgáltató, va
lam int a tájékoztatási és propaganda feladatokat irányí
tó, végrehajtó, adminisztrációs és operatív ügyintéző szer
ve;

b) az osztály szervezete:
— Tájékoztatási Alosztály,
— Tűzvédelem Szerkesztőség,
— Tűzoltó Múzeum,
— Tűzoltóság Zenekara;

c) az osztály vezetője az országos parancsnokhelyettes köz
vetlen alárendeltségében végzi m unkáját;

d) Tájékoztatási Alosztály feladata:
— kidolgozza az állami tűzoltóság területi szerveinek a 

tűzvédelem mel összefüggő információ, jelentés, beszá
molás és adatszolgáltatási rendszerére vonatkozó ren
delkezés, valam int az adatszolgáltatással, feldolgozás
sal kapcsolatos nyom tatványok tervezetét,

— megszervezi az információs és adatszolgáltatási rend
szert, gondoskodik az adatszolgáltatással és feldolgo
zással kapcsolatos nyom tatványok rendszeresítéséről,

— megszervezi, illetőleg végzi az anyagok, jelentések és 
egyéb adatok, információk feldolgozását, értékelését 
és azok hasznosítását, továbbá az előterjesztésekhez, 
jelentésekhez, tájékoztatókhoz anyagok szolgáltatását,

— megszervezi és végzi a bel- és külföldi tűzvédelmi do
kum entációk beszerzését, feldolgozását, nyilvántar
tását és nyilvánosságra hozatalát,

— gondoskodik a szakkönyvtár kezeléséről, fejlesztésé
ről,

— kapcsolatot ta rt a m inisztériumok tűzvédelm i szerve
zeteivel, koordinálja a m inisztériumok tűzvédelmi fel- 
világosító tevékenységét,

— tájékoztatja tűzvédelmi ügyekben a központi hírköz
lő és sajtó szerveket, ezen szervek előtt képviseli a
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BM TOP-ot, szakértőként közreműködik a rádió és a 
televízió tűzvédelemmel kapcsolatos műsorainál — 
m eghatározott esetekben a BM illetékes szervének 
hozzájárulásával,

— készíti — a BM TOP osztályainak javaslatai alapulvé
telével — a „Tűzvédelmi Tájékoztató” című szakmai 
kiadvány program  terveit, végzi az anyaggyűjtést, el
látja a szerkesztési, továbbá a nyomdai előállítással és 
kiadással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik az 
egyéb propaganda és tájékoztató kiadványok elkészí
téséről, kiadásáról,

— előkészíti az országos parancsnok sajtófogadásait, tá 
jékoztató és publikációs anyagait,

— közreműködésével segíti az állami tűzoltóság területi 
szervei és a központi szervek által m egrendezésre ke
rülő, a tűzvédelem mel kapcsolatos nyilvános kiállítá
sokat,

— nyilvántartja  a tűzvédelmi tárgyú propaganda és ok
tató filmeket, javaslatot és intézkedéseket tesz új fil
mek készítésére, illetőleg gyártására,

— végzi a BM TOP és szervei hivatalos lapokkal, folyó
iratokkal, kiadványokkal, szakkönyvekkel való ellátá
sát és a kapcsolatos feladatokat,

— ellátja a „Tűzvédelem” c. folyóirat kiadásával kapcso
latos feladatokat, az előfizetések nyilvántartását;

e) Tűzvédelem Szerkesztőség feladata:

— a sajtó eszközeivel, lehetőségeivel segíti a tűzvédelmi 
feladatok ellátását, a BM TOP irányító m unkáját,

— elkészíti és a szerkesztő bizottság elé terjeszti a lap
terveket, résztvesz a bizottság ülésein,

— tervezi, szerkeszti, készíti — a lapterv alapján — a 
„Tűzvédelem” című szakfolyóiratot, ellátja a nyom 
dai előállítással kapcsolatos feladatot, a lap diszponá
lását,

— biztosítja a szakfolyóirat szerkesztéséhez szükséges 
kapcsolatokat, a tudósítók és levelezők széleskörű köz
reműködését, tájékozódik a tűzvédelmi vonatkozású
eseményekről, azokat közzéteszi,
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— rendszeres tájékoztatást ad — a tűzoltóság életének, 
tevékenységének bem utatása m ellett — a hazai szer
zők és szakírók írásai, valam int külföldi szakanyagok 
felhasználásával a tűzvédelem időszerű kérdéseiről, 
feladatairól,

— végzi a szerkesztőség levelezését, ügykezelését és ad
minisztrációs feladatait,

— engedélyezi a „Tűzvédelem” című lapban megjelent 
anyagoknak más lapokban történő közlését,

— végzi a „Tűzvédelem” című lap és a külföldi tűzoltó 
lapok cseréjét;

f) Tűzoltó Múzeum feladata:
— felkutatja, gyűjti és ny ilvántartja  a tűzvédelemmel, 

valam int a tűzoltósággal kapcsolatos muzeális érté
kű anyagokat, iratokat,

— biztosítja a muzeális anyagok állandó bem utatását, vé
delmét, fejlesztését, a kiállítási anyagok felújítását, 
rendszerezését, a múzeum ny itvatartását és a tárlat- 
vezetést,

— szervez a múzeumon kívül is önálló kiállításokat, 
szükség szerint segítséget nyújt az állami tűzoltóság 
területi szervei kiállításának tervezéséhez, m egrende
zéséhez,

— ellátja a szakmai feladatokon túl a K ulturális Minisz
térium  Múzeumi Főosztálya által m eghatározott fel
adatokat is;

g) Tűzoltóság Zenekara feladata:
— népszerűsíti a különböző zenei m űfajok és az általános 

zenekultúrái tevékenységen keresztül a tűzoltóságot,
— közreműködik fúvószenekarként a külöböző szintű 

tűzoltóversenyeken, a BM szervek párt és szolgálati 
rendezvényein,

— résztvesz a párt-, a társadalm i és a tömegszervezetek, 
valam int a tanácsszervek felkérésére rendezvényei
ken, gyászszertartásokon,

— esetenként térzenét szolgáltat, továbbá felkérésre fel
lépést vállal a rádióban, televízióban,
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— közreműködik a szocialista zenekultúra terjesztésé
ben,

— közvetlen kapcsolatot ta rt a zeneművészeti szervek
kel,

— gondoskodik a zenekari felszerelések, anyagok nyil
vántartásáról.

48. Mozgósítási és Szervezési önálló Alosztály

a) A BM TOP mozgósítási és szervezési feladatokat előké
szítő és végrehajtó adminisztrációs és operatív ügyintéző 
szerve;

b) Az alosztály vezetője — osztályvezetői jogállással — az 
országos parancsnokhelyettes közvetlen alárendeltségé
ben — az „M” és Szervezési Csoportfőnökség szakirányí
tásával — látja el feladatát;

c) Az Alosztály feladata:

— kidolgozza és jóváhagyásra előterjeszti az állami tűz
oltóság területi szerveinek harckészültségbe helyezé
sével, mozgósítási készenlétével, a tám adófegyverek 
hatása elleni védelemmel kapcsolatos parancsokat, 
utasításokat, a szervezési szabályzatokat, normákat, 
stb.,

— végzi a BM TOP osztályainak a háborús időszakra 
m eghatározott intézkedési, végrehajtási tervei koordi
nálását, ellenőrzi naprakészségüket, segíti a felkészü
lésre vonatkozó központi elvek érvényesülését,

— tervezi, szervezi, irányítja  és ellenőrzi az állami tűzol
tóság területi szerveinek M -felkészítését és harcké
szültségi gyakorlatait, közreműködik a társszervek 
gyakorlatain,

— nyilvántartja, rendszerezi és vizsgálja az állami tűz
oltóság területi szerveinek a rendkívüli időszakra való 
felkészülésével kapcsolatos okmányait,

— gondoskodik a háborús m űködésre történő áttéréshez 
szükséges technikai, anyagi eszközök tervezéséről, tá 
rolásáról és elosztásáról,
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— végzi az állami tűzoltóság vegyivédelmi szakfelszere
lésekkel való ellátását, a kapcsolatos tervezési és nyil
vántartási feladatokat,

— szervezi és irányítja  az állami tűzoltóság területi szer
vei tartalékállom ányának elosztását,

— figyelemmel kíséri a hadiállomány anyagi-technikai 
ellátásával, elhelyezésével, működésével kapcsolatos 
intézkedéseket,

— végzi a BM TOP és irányítja  az állami tűzoltóság te
rületi szerveinek béke és M-időszakra vonatkozó szer
vezési feladatait, kidolgozza a béke és M -időszakra vo
natkozó állom ánytáblázat tervezeteket,

— kezdeményezi, kidolgozza, illetőleg egyetértésre elő
terjeszti az állami tűzoltóság területi szerveinek lét
számváltozásával kapcsolatos javaslatokat,

— koordinálja a BM, valam int az egyéb érdekelt szervek
kel az állami tűzoltóság területi szerveinek létesítésé
vel, átszervezésével és m egszüntetésével kapcsolatos 
létszámügyeket,

— nyilvántartja  szervenként és beosztásonként az állami 
tűzoltóság szervezettszerű létszámát.

VI. Fejezet

A BM TOP OSZTÁLY, ALOSZTÁLY ÉS EGYÉB VEZETŐINEK 
JOGKÖRE ÉS FELADATA

49. Az osztály és önálló alosztály vezetők (a továbbiakban: osz
tályvezető) az országos parancsnok vagy az országos pa
rancsnokhelyettes irányítása alá tartoznak, egymással mel
lérendeltségi viszonyban állnak.

Az osztályvezető

a) feladata:
— irányítani a vezetése a la tt álló szerv tevékenységét, 

szakmai m unkáját, szolgálat ellátását,
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— biztosítani a jogszabályok, a parancsok, utasítások 
m egtartását, végrehajtását, ezen ügyrendben és az 
ügykörjegyzékben, a m unkatervekben és az országos 
parancsnok által m eghatározott feladatok megvalósí
tását,

— biztosítani a személyi állomány politikai, erkölcsi egy
ségét, szakmai felkészültségét, továbbképzését,

— együttm űködni a BM TOP más osztályaival, a Bel
ügym inisztérium, a m inisztérium ok és a tanácsok il
letékes szerveivel a szakterületére vonatkozó ügyek
ben,

— tájékoztatni a felettes parancsnokokat és a társszer
veket, megadni az általuk kért adatokat, a vonatkozó 
titoktartási és ügykezelési szabályok m egtartásával,

— tevékenységéről és a vezetése alatt álló szerv m unká
járól a közvetlen elöljárónak rendszeresen beszámol
ni,

— tájékoztatni a vezetése alatt álló szerv dolgozóit az 
osztály és a szükséges m értékben a BM TOP felada
tairól, azok végrehajtásáról;

b) jogosult:
— a jogszabályok és a felettes szervek által kiadott ren

delkezések keretei között m inden olyan intézkedés 
m egtételére, amely a szolgálat érdekében és az osz
tály feladatainak teljesítéséhez szükséges,

— a BM szervek, a minisztériumok, a tanácsok, a párt és 
a társadalm i szervek azonos színtű vezetőivel, vállala
tokkal és intézetekkel, stb. közvetlen kapcsolat ta rtá 
sára,

— osztálya, az országos parancsnok vagy parancsnokhe
lyettes megbízása alapján pedig a BM TOP képvise
letére, tárgyalások, levelezések folytatására és a ha
táskörébe utalt kérdésekben döntésre,

— a feladatkörébe tartozó ügyekben állásfoglalás, körle
vél, tájékoztató kiadására; jelentés, tájékoztató kéré
sére,

— a feladatkörök belső elosztására, vezetői hatáskörének 
átruházására, alárendeltjei hatáskörének magához vo
nására és beszám oltatásukra.
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50. Az osztályvezetőt távollétében vagy akadályoztatása esetén 
a megbízott alosztályvezető teljes jogkörrel helyettesíti.

51. Az alosztályvezető és az egyéb vezető (a TŰK iroda, a Tűz
oltástechnikai K utató Intézet, az Átm eneti Raktár és Kísér
leti Telep, a Tűzvédelem Szerkesztőség, a Tűzoltó Múzeum, 
és a Tűzoltóság Zenekara vezetője) az osztályvezető közvet
len irányítása alatt tevékenykedik, feladata és felelőssége — 
az irányítása alá tartozó alosztály, szervezeti egység vonat
kozásában — megegyezik az osztályvezetőével. Gyakorolja 
az osztályvezető által ráruházott jogosultságokat, tevékeny
ségéről köteles rendszeresen beszámolni az osztályvezetőnek.

i

VII. Fejezet

A JOGSZABÁLYKIADÁS, AZ ÜGYINTÉZÉS 
ÉS A KAPCSOLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI, 

AZ ÉRTEKEZLETEK RENDJE

52. Az országos parancsnok a tűzvédelemmel és a tűzoltósággal 
kapcsolatos szabályozási feladatainak ellátása során — az 
érdekeltekkel egyetértésben — a következő rendelkezése
ket adja ki:

általános érvényű intézkedést
a tűzvédelem re és a tűzoltóság szerveire vonatkozó álta
lános érvényű jogosultságok és kötelezettségek megálla
pítására,

ágazati szabványt
a szabványosításra vonatkozó rendelkezések alapján, egy- 
egy speciális terü letre  vonatkozó tűzvédelm i szabályok 
előírások m egállapítása céljából,

szabályzatot
a tűzoltóság egy-egy jelentősebb tevékenységének — pl.: 
tűzoltás, kárelhárítás — átfogó szabályozására,

normát
a tűzoltóság technikai felszerelésének, személyi járandó
ságának, stb. m egállapítására,
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szakmai irányelvet
a tűzoltóság jelentősebb feladatai fő irányának, alapvető 
célkitűzéseinek, végrehajtásuk m ódszerének elvi jellegű, 
átfogó szabályozására, am elyeknek végrehajtási m ódját az 
érin tettek  választhatják meg,

elvi állásfoglalást
a tűzvédelemmel és a tűzoltósággal kapcsolatos jogszabá
lyok és rendelkezések végrehajtásának egységes értelm e
zésére és alkalmazására, kötelező hatállyal,

parancsot
a közvetlen utasítási jogkörbe tartozó, valam int a szolgá
lati feladatok végrehajtására, továbbá a m eghatározott 
személyügyi és fegyelmi intézkedésekre vonatkozóan,

utasítást
az egyéb szakmai jellegű (tűzvizsgálat, tűzesetek tanul
mányozása, szakmai továbbképzés, stb.) tevékenységre 
vonatkozó esetekben,

szakmai tájékoztatót
általában feladat m eghatározása, illetőleg kötelezettség 
m egállapítása nélkül, a tűzoltóság vagy más szervek ér
tesítése, tájékoztatása, te tt intézkedések közlése, stb. cél
jából.

53. A tűzvédelemmel és a tűzoltósággal kapcsolatos jogszabá
lyok és rendelkezések tervezeteinek szakmai kidolgozása — 
a BM TOP érin tett osztályainak közreműködésével —, to
vábbá technikai előkészítése (gépelés, sokszorosítás) — füg
getlenül a kiadmányozó szervtől, illetőleg személytől, — a 
szabályozás tárgya szerint illetékes osztály feladata. A te r
vezetet készítő szerv az anyag kidolgozása során köteles 
rendszeresen együttm űködni az Általános Igazgatási Osz
tály Jogügyi Alosztályával.

a) Az osztályvezetői hatáskörbe tartozó rendelkezés az érin
te tt osztályokkal tö rtén t szakmai koordináció, majd ezt 
követően jogszabály előkészítési és szerkesztési szem pont
ból az Általános Igazgatási Osztállyal történő egyeztetés 
után adható ki.
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b) Az országos parancsnoki hatáskörben kiadásra kerülő 
rendelkezések tervezetének előkészítése megegyezik az a) 
pontban m eghatározottakkal azzal az eltéréssel, hogy azo
kat szakmai szempontból valam ennyi osztállyal és ezt kö
vetően az Általános Igazgatási Osztállyal egyeztetni kell. 
Az országos parancsnok döntése alapján a tervezetet az 
egyeztetést követően osztályvezetői értekezleten is meg 
kell tárgyalni, előterjesztését az előkészítő osztály végzi. 
A tervezet koordinálása a BM és más szervekkel — a ké
szítő osztály közreműködésével — az Általános Igazgatási 
Osztály feladata.

c) A belügym iniszter által kiadásra, vagy előterjesztésre ke
rülő jogszabályok és rendelkezések előkészítése megegy- 
gyezik az előzőekkel, azzal az eltéréssel, hogy a BM és 
más szervekkel a koordinációt a BM Titkársággal együtt
működve az Általános Igazgatási Osztály végzi.

d) Az ,,M” és Szervezési Önálló Alosztály az általa készített 
anyagokat az „M” és Szervezési Csoportfőnökséggel köz
vetlenül koordinálja.

54. A más szervek által észrevételezésre m egküldött jogszabály 
és rendelkezés tervezetek vélem ényezését — az illetékes 
osztály szakmai észrevételei alapján — az Általános Igaz
gatási Osztály készíti el, am elyet az országos parancsnok 
hagy jóvá.

55. A BM TOP az illetékes belügyi szerveknek a feladatkörükbe 
tartozó ügyekben köteles tájékoztatást adni. A tájékoztatás 
adása általában az azonos színtű vezetők feladata. A BM 
TOP osztályai a m unkájukat kölcsönösen érintő ügyekben 
kötelesek egymást tájékoztatni.

56. Az ügyintézés során törekedni kell a gyorsaságra és haté
konyságra. Az indokolatlan, párhuzamos, vagy terjengős 
írásbeliséget mellőzni kell.

57. A kiadmányozásra, az ügyekben való döntésre, illetőleg a 
tervezetek jóváhagyására, a hatáskör szerinti vezető jogo
sult.

58. A külső szervekkel történő érintkezés során, az állami és a 
szolgálati titok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint 
kell eljárni.
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59. A tűzvédelemmel és a tűzoltósággal kapcsolatos országos je
lentőségű híranyagot az országos parancsnok vagy az or
szágos parancsnokhelyettes utasítására, illetőleg engedélyé
vel — a BM Sajtóiroda vezetőjének egyetértésével —, a na
pi tűz- és káresetekről pedig a sajtó és más hírközlő szervek 
részére tájékoztatást, a Tájékoztatási és Dokumentációs 
osztály, illetve a BM TOP Központi Ügyelete adhat.

60. Külső szervekkel az írásbeli érintkezés módja:
a) m iniszterrel, m iniszterhelyettessel, országos hatáskörű 

szerv vezetőjével, a fővárosi, megyei tanács tisztségvise
lőivel az országos parancsnok (amennyiben az ügy azo
nos szintet nem kíván meg),

b) az országos hatáskörű szerv vezetőhelyettesével, minisz
térium, országos hatáskörű szerv és a fővárosi tanács 
végrehajtó bizottság főosztályvezetőivel az országos pa
rancsnokhelyettes,

c) minisztériumok, országos hatáskörű szervek, a fővárosi 
és a megyei tanács végrehajtó bizottságok osztályvezetői
vel az osztályvezetők, alosztályvezetők

folytathatnak levelezést.

61. A Belügyminisztérium  azonos szintű vezetőivel az osztály 
és alosztályvezetők levelezést folytathatnak, tájékoztató jel
legű anyagokat és adatokat kérhetnek, illetve adhatnak, tá r 
gyalásokat folytathatnak.

62. A kapcsolattartás, az ügyintézés és az írásbeli érintkezés so
rán, a Belügym inisztérium  Ügykezelési Szabályzata alap
ján kell eljárni.

63. A tűzoltóság m unkájának értékelése, a feladatok m eghatá
rozása céljából szükség szerint, de legalább évenként orszá
gos értekezletet kell tartani. Az értekezleten az országos pa
rancsnok által m eghatározottak vesznek részt.

64. Egyes szakterületek vezetői részére az országos parancsnok, 
vagy parancsnokhelyettes értekezletet rendelhet el, illető
leg engedélyezi, hogy az osztályvezetők egy-egy szakterület 
beosztottai részére értekezletet tarthassanak.

65. A tűzvédelem és a tűzoltóság egészét, vagy fontosabb m un
katerületeit érintő kérdésekben a BM TOP m unkaterveiben 
m eghatározott, illetőleg az országos parancsnok által elrendelt
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esetekben, osztályvezetői értekezletet kell tartani. Az 
osztályvezetői értekezlet az országos parancsnok vélem énye
ző, javaslattevő szerve. Az értekezlet időpontjáról 5 nappal 
előbb a felügyeletet gyakorló m iniszterhelyettesnek jelen
tést kell tenni és az írásos anyagot a résztvevőknek m egkül
deni.

66. A BM TOP osztályain a m unka értékelése és a feladatok 
m eghatározása céljából szükség szerint, de legalább negyed
évenként osztály értekezletet kell tartani.

67. A BM TOP alosztályain, szervezeti egységein rendszeres 
m unkaértékelést, feladatm egbeszélést kell tartani.

VIII. Fejezet 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

68. A BM TOP osztályainak, alosztályainak és egyéb szerveinek 
ezen ügyrendben nem szabályozott feladatait ügykörjegy
zék, továbbá a Központi Ügyelet ügyrendjét, a fővárosi, me
gyei parancsnokságok és ügyeleteik ügyrendjének irányel
veit az országos parancsnok határozza meg.

69. A fővárosi, megyei tűzoltóparancsnokságok ügyrendjeiket és 
ügyeleteik ügyrendjét a tűzvédelem re és a tűzoltóságra vo
natkozó jogszabályok, egyéb rendelkezések, valam int a BM 
TOP vonatkozó irányelvei alapulvételével kötelesek elkészí
teni. Az ügyrendeket a fővárosi, megyei tanács végrehajtó 
bizottsága, szakmai szempontból pedig a BM Tűzoltóság or
szágos parancsnoka hagyja jóvá.

70. Ezen ügyrend megjelenésével lép hatályba, s ezzel egyide
jűleg a 10- 1488/1967. számú ügyrend hatályát veszti.

B u d a p e s t ,  1974. október 18.

Dr . FARKAS GYÖRGY s. k.,
tű. vezérőrnagy 

a BM Tűzoltóság 
országos parancsnoka

Készült: 185 példányban.
K apják: elosztó szerint.
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