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A B E L Ü G Y M I N I S Z T E R
5/1959. B.M. számú 
u t a s í t á s a

az üzemi és községi hivatásos tűzoltóság átszer
vezéséről.

A magyar Forradalmi Munkás- Paraszt Kormánytól kapott fel
hatalmazás alapján az üzemi és községi hivatásos tűzoltóság át
szervezésének végrehajtásával kapcsolatosan - az érdekelt minisz
terekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. Az üzemi és községi hivatásos tűzoltóság / a továbbiak
ban: hivatásos tűzoltóság/ átszervezésével, illetőleg megszünte
tésével /a továbbiakban: átszervezés/ kapcsolatos feladatokat a 
Belügyminisztérium irányítja és azt a Belügyminisztérium Orszá
gos Tüzrendészeti Parancsnoksága által kijelölt bizottság végzi,

2. az átszervezés során a létesítmények, üzemek további tűz 
védelmének biztosítása érdekében - a volt hivatásos tűzoltóság 
tagjai közül - elsősorban az állami tűzoltóság személyi állomá
nyának létszámszükségletét kell biztosítani.

Azt, hogy a hivatásos tűzoltóság tagjai közül ki, milyen 
rendfokozatba és beosztásba kerül átvételre, a Belügyminisztérium 
által meghatározott alkalmassági feltételek figyelembevételével 
kell megállapítani.

A hivatásos tűzoltóság állományából az állami tűzoltóság 
állományába átvételt nem nyert személyek munkalehetőségének biz
tosításáról elsősorban a volt fenntartó szerv köteles a legmesz- 
szebbmenőkig gondoskodni.

Ha a munkalehetőségek biztosításáról a szerv saját hatáskö
rén belül intézkedni nem tud, annak közvetlen felügyeleti szerve 
köteles a volt hivatásos tűzoltó munkalehetőségének biztosítása 
érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. Az áthelyezés so
rán gondot kell fordítani arra, hogy a volt hivatásos tűzoltó 
illetménye lényeges változást ne szenvedjen.

A munkalehetőség biztosításánál elsősorban azon volt hiva
tásos tűzoltókra kell különös gondot fordítani, akik hosszabb 
szolgálati idővel rendelkeznek és nyugdíjjogosultságukat - szol
gálati idejüket és életkorukat figyelembe véve - néhány éven be
lül elérik.

Az átszervezéssel kapcsolatban felmerülő munkaügyi viták 
eldöntése a hivatásos tűzoltóságot fenntartó szerv, illetőleg 
az illetékes minisztérium / országos főhatóság/ hatáskörébe tar
tozik.
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4. Az átszervezés folytán a hivatásos tűzoltóság létszámá
ra vonatkozó korábban kiadott összes határozatok hatályukat vesz
tik,

5. A tűzoltóságról és a tűzrendészetről szóló 1956. évi 
1 3 . számú tvr. 4 . §.-ában foglaltak alapján azt, hogy egy-egy 
létesítmény tűzvédelmét a továbbiakban hány főből álló állami 
tűzoltóegység biztosítja, továbbá, hogy egy-egy állami tűzoltó
egység működési köre hány és mely objektumokra terjedjen ki, a 
belügyminiszter határozza meg.

6 . a hivatásos tűzoltóságot fenntartó szerv vezetője az 
átszervezést követő 8 napon belül köteles a főfelügyeletet gya
korló szerve részére a megszüntetett hivatásos tűzoltóság lét
számát, illetőleg az ezzel egyidejűleg jelentkező egyéb pénz
ügyi megtakarítás /  ruházat, felszerelés, stb./ költségkihatá
sát zárolás céljából jelenteni, A főfelügyeletet gyakorló szerv 
köteles gondoskodni arról, hogy a költségmegtakarítást a tűzol
tóságot fenntartó szerv keretéből zárolják.

7. az átszervezés zavartalan lebonyolitása érdekében a 
hivatásos tűzoltóságot fenntartó szerv vezetője 1 9 5 9 . április 
3 0 .-ig köteles a hivatásos tűzoltóság használatában levő beren
dezési tárgyakról, személyi és egységfelszerelésekről - 1 9 5 8 . no
vember 1 -i leltári állapotnak megfelelően - anyag és felszerelés 
nemenként három példányban leltárt késziteni.

8 . a z átszervezéssel egyidőben az intézmény, üzem vezetője 
fokozottabb gondot köteles fordítani arra, hogy az 1 9 5 6 . évi
1 3 . számú tvr. 9. §. /I/ bekezdésében meghatározott üzemi önkén
tes tűzoltóság szervezése és ennek alapján a megállapított önkén
tes tűzoltói létszám állandóan biztosítva legyen. Az intézmény, 
üzem vezetője felelős azért, hogy az üzemi önkéntes tűzoltóság 
a kiadott tűzrendésze ti szervezeti és működési szabályzatban fog
laltak szerint működjék.

9. Az átszervezés során megszüntetett hivatásos tűzoltóság 
eddigi elhelyezésére szolgáló helyiségeit - amennyiben ott a to
vábbiakban állami tűzoltó szolgálat fog működni - a tulajdonjog 
átvétele nélkül a Belügyminisztérium használatába kell átadni.

A Belügyminisztérium által igénybe nem vett helyiségeket 
elsősorban az önkéntes tűzoltóság elhelyezésére kell biztosítani.

A helyiségek átadása jegyzőkönyvileg történik. A jegyző
könyvben meg kell határozni az épületrész állagát, annak helyi
ségek szerinti megoszlását és rendeltetésének célját.

10. Függetlenül attól, hogy az épület vagy épületrész az 
üzem elhelyezését szolgáló épületben vagy épületrészben van, 
vagy az az üzem területén önálló épület vagy épületrész, annak 
karbantartásáról, felújításáról, javításáról, fűtéséről és egyéb 
fenntartási költségeiről /a továbbiakban: üzemeltetéséről / az 
az üzem tartozik gondoskodni, melynek területén az elhelyezésre 
szolgáló épület fekszik.
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11. Az átszervezésre kerülő hivatásos tűzoltóságok hasz
nálatában lévő valamennyi műszaki és egyéb szakfelszerelést, 
irodagépet, berendezési és egyéb tárgyakat, valamint személyi
és egység felszereléseket - a Közlekedés- és Póstaügyi Miniszté
rium által létesitett és fenntartott tűzoltó vonatok kivételével - 
az 1958. november 1-i leltári állapotnak megfelelően - a Belügy
minisztérium részére könyvjóváirással át kell adni. Az átvétel
ről jegyzőkönyvet kell felvenni az egyes felszerelések és eszkö
zök mennyiségének, értékének és százalékos használhatósági foká
nak megjelölése mellett.

A Belügyminisztérium által át nem vett és fennmaradó be
rendezési és felszerelési tárgyakból elsősorban az Önkéntes tűz
oltóság igényeit kell kielégíteni.

12. Az állami tűzoltóság működéséhez szükséges szakfelsze
relések, berendezési és elhelyezési, valamint személyi felszere
lések pótlásáról a továbbiakban a Belügyminisztérium gondosko
dik.

13. az Önkéntes tűzoltóságok használatában levő tűzoltó- 
felszerelések üzemeltetéséről azon üzem, község tartozik gondos
kodni, melynek érdekében az önkéntes tűzoltóság a működését 
kifejti. /30/1956. /IX.8./ MT. számú rendelet 9. §. /3/ bekez
dés./

14. A községekbe kihelyezett, valamint a jövőben kihelye
zésre korülő gépjármüvek vezetését önkéntes alapon biztosítani 
kell. A gópjármüfecskendőt vezető önkéntes tűzoltót havi tiszte- 
letdij illeti meg. Ennek mértékére vonatkozó rendelkezéseket a 
későbbiek során kiadásra kerülő külön utasitás szabályozza.

15. A hivatásos tűzoltóság állományából az állami tűzoltó
ság állományába átvett személyek ruházati és személyi felszere
lését a továbbiakban a Belügyminisztérium biztosítja.

a z állami tűzoltóság kötelékébe átvételt nem nyert szemé
lyek a részükre kiadott egyenruházati cikkeket a kihordási idő 
lejártától függetlenül tulajdonukban téritésmentesen megtarthat- 
ják.

A tulajdonban meghagyott ruházati cikkeket egyenruha jelle
gétől meg kell fosztani.

A hivatásos tűzoltóságot fenntartó szerv köteles pénzben. 
megtéríteni - a kihordási idő arányának megfelelően - azon ruhá
zati cikkeket, melyet valamilyen oknál fogva az esedékesség ide
jében a volt hivatásos tűzoltó részére nem adott ki.

16. A Honvédelmi minisztérium felügyelete alá tartozó szer
veknél és intézeteknél szolgálatot teljesítő hivatásos tűzoltóság 
egyes ruházati kérdéseit - a 3o/1956. /IX.8./ MT. számú rendelet 
2. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével - a honvédel 
mi miniszter szabályozza.
B u d a p e s t, 1959. április 3.

Biszku Béla s.k. 
belügyminiszter.
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