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9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról1
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 1.
pontjában foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § A létesítmények, építmények létesítésére - ideértve a tervezést, az átalakítást, illetve a módosítást is -, valamint a
létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és - a robbanó és robbantó anyagok kivételével - az anyagok
használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, tűzvédelmi műszaki követelményeket a rendelet
mellékletében foglalt Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) tartalmazza.
2. § (1) Az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele
esetében - kérelemre az eltérést engedélyezheti az OTSZ
a) 3. rész II. fejezetének 1. táblázatában meghatározott legkisebb távolság alól, továbbá a 3. rész II. fejezetének 3.4.; 3.5.1.; 3.5.2.;
3.5.3.; 6.1.; 6.2.; 6.5.; 6.7.; 6.8.; 6.9.; 6.10.; 6.11. pontjai, valamint
b) 5. rész I/4. fejezetének 4.8.4.; 4.8.4.1. pontjai, az I/5. fejezetének 1.1.; 1.2.; 1.4.; 2.11.; 4.5-5.4.1.; 5.4.9.; 5.4.11.; 5.4.13.;
5.1-5.3.; 5.5-7.; pontjai, az I/6. fejezet 1.1-1.7.2.; 1.7.5.; II. fejezet 3.10-3.14; 6.3.; 7.1.; 7.8-7.12.; 9.1-9.4.; 10.3-10.3.6.; 12.10.;
12.11.; 12.15.; 17.1.; 19.1.; 19.5.; 20.1.; 20.4.; 20.7.; 20.8.; 21.2.; 21.4.; 21.5.; 23.10-23.15.; 24.1-25.11.; 26.2-28.2. pontjai előírásai
alól.
(2) Az OTSZ
a) 1. rész I. fejezete, a II. fejezete, a III. fejezete, a VII. fejezetének 2.7. pontja, a VIII. fejezetének 1.4. pontja és XIV. fejezetének
1.2. pontjai,
b) 3. rész I. fejezete, a III. fejezetének 1. címe, és a IV. fejezete,
c) 4. rész XI. fejezete,
d) 5. rész I/1-3. fejezete, az I/4. fejezet 1.1-1.2.9.; 2.5.; 3.6.1-3.6.3.; 3.6.6.; 3.6.7.; 3.7.2-3.7.2.3.; 4.8.5; 4.8.6.; 4.8.12.3. pontjai és
az M1. melléklete, az I/5. fejezet 1.3.; 2.1.; 3.1.; 3.2.; 4.1.; 4.2.; 4.4.; 5.4.2-5.4.4.; 5.4.6.; 5.4.7.; 5.4.10.; 5.4.12. pontjai, az I/6. fejezet
1.7.3.; 1.7.4 pontjai, az I/7. fejezet 2.1.1.; 2.2-2.3.1.3.; 3 pontjai., az I/8. fejezet; az I/9. fejezet 1-2. pontjai, az I. cím: 3.1.3.;
3.3.1.; 3.3.3.; 3.3.4.; 3.3.4.1-3.3.5.5. pontjai és az 1. sz. függelék, az M1.; M2. mellékletek, valamint az M4. melléklet, a II. cím:
2.1-2.1.2.; 5.4. pontjai, az V. cím, az I/10. fejezet 1-5. pontjai, a II. fejezet 1-3.2.; 3.9.; 4.1-5.3.; 6.4.; 6.6.; 10.1.; 10.2.; 11.10.;
12.2-12.4.; 12.8.; 12.9.; 17.2.; 17.3.; 18.1.; 19.2.; 19.4.; 20.3.; 20.6.; 21.3.; 23.1.; 23.2.; 23.5-23.7.; 26.1. pontjai
rendelkezései alól eltérés nem engedélyezhető.
(3) Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében kérelemre az eltérést engedélyezheti az OTSZ - (1)-(2) bekezdésben nem említett - rendelkezéseitől.
(4) Az OTSZ-ben hivatkozott szabványoktól eltérő, de azokkal legalább azonos biztonsági szintet nyújtó műszaki megoldást
kérelemre az (1) és (3) bekezdésben kijelölt hatóság jóváhagyja.
(5) A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály vagy szabvány alkalmazásának pontos helyszínét, az érintett építmény,
szabadtér, dolog megnevezését;
b) az érintett tűzvédelmi műszaki követelmény, tűzvédelmi szabály vagy szabvány azon részét, amelyre az eltérési kérelem
vonatkozik;
c) a tűzvédelmi műszaki követelménytől, tűzvédelmi szabálytól vagy szabványtól való eltérés indokát;
d) a kérelemhez mellékelni kell a tervezett eltérő megoldás olyan részletességű műszaki dokumentációját, amely bizonyítja, hogy
az eltérő megoldás a rendelettel megállapított tűzvédelmi műszaki követelményben, tűzvédelmi szabályban vagy szabványban
foglalt előírásokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.
(6) A rendelet mellékleteiben meghatározott műszaki követelményektől való eltérés, a más hatóság hatáskörébe tartozó
engedélyezési eljárást megelőzően engedélyezhető.
3. § Az e rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan termékeknek, amelyeket az
Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve,
hogy az irányadó előírások az emberi egészség és élet védelme, valamint a közbiztonság tekintetében az e rendeletben
meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.
4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.
(2) A már üzemelő tűz és hiba átjelző rendszereket legkésőbb 2013. március 1-jéig a rendelet 2. rész IV. fejezetének 4.6. pontjában
foglalt tűzvédelmi műszaki követelmények szerint át kell építeni. A már üzemelő tűz és hiba átjelző rendszerek 4.6.2. a) pontban
meghatározott regisztrációját legkésőbb 2008. október 1-jéig végre kell hajtani.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet
, valamint az azt módosító 9/2000. (II. 16.) BM rendelet és a 26/2005. (V. 28.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelem és a polgári
védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet, valamint az azt módosító 43/2004. (VII.
7.) BM rendelet hatályát veszti.
(4) A (3) bekezdés a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
1 A rendelet melléklettel teljes szövege CD adathordozón jelent meg.
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(5) E rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, - a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel
módosított - 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8-10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.

