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Tűzvédelmi oktatás tematika
1. Oktatáskor figyelembe vett jogszabályok:


30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről



1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról



30/2019. (VII. 26.) BM rendelettel módosított 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról



45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról,
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a
tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól



259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról



143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

A tudást ellenőrző kérdések az alábbi linken érthető el.:
https://redmenta.com/T%C5%B1zv%C3%A9delmi+feladatlap
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2. Munkavállalók általános tűzvédelmi kötelezettségei:

















Minden munkavállaló köteles a tűzvédelmi előírásokat, a Szabályzat tartalmát
megismerni, azokat betartani, a tűzeseteket megelőzni.
Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson
és vizsgán részt venni.
A munkaköréhez kapcsolódó gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat
munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően megvizsgálni, azokat
rendeltetésszerűen használni
Munkahelyén rendet, tisztaságot tartani, és minden olyan körülményt megszüntetni,
amely tüzet okozhat.
Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni, közvetlen
munkahelyi vezetőjének azonnal jelenteni.
A munkahelyen a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket
a Szabályzatban foglaltak szerint használni.
A Szabályzatban előírt időszakonként köteles részt venni az általános, munkahelyi,
ismétlődő, valamint a rendkívüli tűzvédelmi oktatáson.
A veszélyességi övezetből, helyiségből, szabadtérről, a gépekről, berendezésekről,
eszközökről, készülékekről a munkavégzés során keletkezett éghető anyagot, hulladékot
folyamatosan, de legkésőbb a munka befejezésekor köteles eltávolítani.
Az alkalomszerű tűzveszélyes munkavégzéshez írásbeli engedélyt kérni, és azt a
munkavégzés során magánál tartani, az abban foglaltakat maradéktalanul érvényesíteni.
A kijelölt menekülési útvonalakat, ajtókat, átjárókat köteles folyamatosan használható
állapotban tartani.
Munkahelyén az anyagtárolásra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat köteles
maradéktalanul betartani.
Tűz esetén, a tűzoltóság megérkezéséig részt vesz a biztonsági szabályok betartása
mellett a tűz oltásában, a személyek mentésében, az anyagi javak biztonságba
helyezésében.
Közreműködik a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati tevékenységében
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3. A munkáltató általános tűzvédelmi kötelezettségei:









Biztosítja a működéshez, képesítéshez, oktatáshoz, az eredményes munkához szükséges,
személyi, tárgyi, anyagi feltételeket.
Meghatározza az Cég sajátosságait figyelembe vevő tűzvédelmi rendelkezéseket, annak
végrehajtásának módját, feladatait, a tűzvédelmi oktatás, vizsgáztatás rendjét.
Gondoskodik arról, hogy a Cég munkavállalói munkába álláskor, továbbá szükség szerint,
ezen Szabályzatban meghatározott időszakonként a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi
oktatásban részesüljenek
A tűzvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásáról önálló jog- és hatáskörrel rendelkező
szervezetei útján gondoskodik
Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi feladatokat arra szakmailag alkalmas személy lássa el.
A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére intézkedik.
Dönt, illetőleg intézkedik mindazon ügyekben, melyeket jogszabály vagy a tüzvédelmi
Szabályzata kifejezetten hatáskörébe utal, vagy melyeket saját hatáskörébe von.

4.Felelősség kérdése:


A munkahelyeken megvalósuló tűzvédelmi feltételek megteremtése a munkáltató
kötelessége.



Azzal a munkavállalóval szemben, aki a tűzvédelmi szabályzat előírásait (különös tekintettel
tűzoltás technikai eszközök és menekülési útvonalak, vészkijáratok hozzáférésének
akadályozásra), vagy a rá háruló tűzvédelmi feladatokat nem tartja be, és nem hajtja végre, de
magatartása büntető vagy szabálysértési eljárást nem von maga után, fegyelmi eljárás folytatható
le.



Azzal a munkavállóval szemben, akinek a gondatlan magatartása miatt tűzeset, robbanás és abból
kifolyólag személy(ek) halála, sérülése következik be az eljáró hatóságok bűntető vagy
szabálysértési eljárást folytathatnak le, függetlenül a munkáltató felelőségétől.



Az eljáró hatóság azzal szemben, aki téves tűzjelzést kezdeményezett (függetlenül a
szándékosságtól), szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

5.Hegesztéssel nyílt láng használatával kapcsolatos előírások:
Hegesztés: Munkadarabok egyesítése hővel, nyomással vagy mindkettővel, amelynek során az
anyagok természetének megfelelő fémes kapcsolata jön létre, illetve a termikus vágás és darabolás.
Hegesztőmunkahely:A hegesztéssel rendszeresen vagy alkalomszerűen foglalkozó gazdálkodó
szervezet által létesített, e tevékenység céljára kialakított hely. A hegesztőmunkahely lehet telepített
vagy nem telepített.

Telepített munkahely: Hegesztés céljára létesített, helyhez kötött, általában zárt (műhely jellegű)
munkahely.

Tűzvédelmi oktatás tematika
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Hegesztést önállóan végezhet, aki:


betöltötte a 18. életévét, és



a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi
vizsgálat alapján alkalmas, és



a tervező által előírt vagy az alkalmazandó hegesztési technológiára vonatkozó nemzeti vagy
nemzetközi szabványban meghatározott hegesztő tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal vagy
képesítéssel, ennek hiányában hegesztő szakmával rendelkezik.



Hegesztő szakmunkás tanulók, illetve különféle hegesztő eljárások gyakorlati oktatásán
résztvevők csak az eljárásnak megfelelő elméleti és gyakorlati képesítéssel rendelkező
személy felügyelete mellett foglalkoztathatók.



Gázpalackot és acetilénfejlesztő-készüléket az kezelhet, akivel az ehhez szükséges
ismereteket a munkáltató oktatás keretében elsajátította.

A munkahely vizsgálata során különös gonddal ellenőrizni kell:


a közlekedési utak szabadon hagyását,



éghető anyagok jelenlétét a közelben



robbanásveszélyes porral szennyezett környezetben a portalanítás elvégzését,



a tűzvédelmi előírásokban rögzített tűzoltó felszerelések meglétét,

A hegesztőberendezések ellenőrzése során vizsgálni kell:


a szemmel látható sérüléseket,



a biztonsági szerelvények meglétét és működőképességét,



a kábelek, tömlők épségét, a közvetlen mechanikai sérülések elleni védelmét,



a villamos csatlakozások megfelelőségét,



a földelést,



a víz- és gázcsatlakozások (védőgázas hegesztésnél) felszerelését és tömörségét,



a gázellátó és/vagy levegő ellátó rendszerek működését,



a hegesztőpisztolyok, vágó fejek sérülésmentességét, tömörségét,



az elektródafogók állapotát,



a hegesztőgépek (áramforrások) főkapcsolója „nulla” állását,



a feszültség alá helyezést, illetve az üzemkészséget mutató jelzőlámpa vagy egyéb
jelzőrendszer működését,
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hegesztési eljárásnak megfelelően.

A hegesztési munkák befejezése után a munkavégző köteles:


a munkahelyet és háromdimenziós (térbeli) környezetét, a gödröket, mélyedéseket, zegzugos
helyeket stb. többször is ellenőrizni, hogy nincs-e ott izzó anyag, keletkezhet-e tűz a
hegesztési munka következményeként, és szükség esetén vízzel permetezni,



a munkatérben maradt gyúlékony anyagok állapotát ellenőrizni,



az elmozdított anyagokat a munkahely teljes kihűlése után eredeti helyükre visszaállítani.

Gázhegesztés és lángvágás:
Általános előírások


Az égőfejből kiáramló gáz meggyújtásához gyufát, öngyújtót, erre a célra rendszeresített
szikrát keltő gyújtót, illetőleg őrlángot (pl. lángvágógépet) szabad használni.



Tilos a láng begyújtása, illetőleg újragyújtása tüzes, meleg munkadarabon.



A láng begyújtása sem személyek, sem éghető anyagok felé nem irányulhat.



Lejárt használati engedélyű gázforrást üzemeltetni tilos!



A gázforrást meg kell védeni mindenféle közvetlen és koncentrált hőhatástól.



Gázhegesztő és -hevítő, valamint lángvágó készüléket csak a készülék üzemzavarából eredő
visszaáramlás, visszaégés és visszacsapás ellen védő biztonsági szerelvények alkalmazása
mellett szabad a gázforráshoz (gázpalackhoz, palacktelephez, illetve ellátó vezetékhez)
csatlakoztatni. Megfelelő biztonsági szerelvénnyel kell megakadályozni a csatlakozó készülék
üzemzavara miatt az éghető gáz vagy oxigén veszélyes mértékű, ellenőrizetlen kiáramlását.



Tűz esetén az éghető gáz áramlását kell először megszüntetni.

6. Tűzveszélyes tevékenység:
Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a
célra alkalmas helyen végezhető.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet - a (5) bekezdésben foglaltak kivételével - az előzetesen
írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A
feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek
tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző
kötelezettsége.
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak
környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt
megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző
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személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát
végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjének
vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni
kell.

7. A munka befejeztével kapcsolatos előírások:
A napi munka befejezésekor (záráskor) az egységhez tartozó összes helyiséget a munkahelyi vezető
által kijelölt, vagy utolsóként távozó dolgozó köteles ellenőrizni, hogy a Tűzvédelmi Szabályzatban
foglaltak betartása megtörtént e.
Az ellenőrzés terjedjen ki:
a)
b)
c)
d)

a takarítási munkálatok elvégzésére,
a közlekedési utak szabadon tartására,
a raktározás, tárolás követelményeinek megtartására,
az égésbiztosítóval, valamint az automatakapcsolóval el nem látott tüzelőberendezésekben a
tüzelés megszüntetésére.
e) a gázpalackok szelepjeinek elzárására, (szükség esetén a szerelvények leszerelése, zárókupakok
felhelyezése)
f)
a kávéfőző és egyéb elektromos melegítő, hősugárzó készülékek lehűlt állapotban való
tartására és annak egyedi feszültségmentesítésére, (hálózatról való leválasztása)
g) nem maradt e hátra olyan állapot, helyzet, melyből tűzeset keletkezhet (nincs-e égő
cigarettavég, a hamu nincs e éghető anyagot tartalmazó helyre öntve, stb.),
h) a helyiségek biztonságos zárására (ablakok, ajtók, stb.),
i)
a hulladékok eltávolítására, hulladékgyűjtő tartályok kiürítésére,
j)
a feszültségmentesítés (áramtalanítás) végrehajtására,
k) a tűzoltó-felszerelés, készülék meglétére
l)
Szabálytalanság észlelése esetén gondoskodni kell annak azonnali megszüntetéséről.
Az ellenőrzést végző csak akkor adhat engedélyt a zárás végrehajtására, ha a zárást megelőző
ellenőrzés során hiányosságot nem tapasztalt, illetve az észlelt hiányosságot megszüntette, valamint
a szükséges áramtalanítást elvégezték.

8.Dohányzással kapcsolatos előírások


Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.



A létesítmény területén – az erre a célra kijelölt övezet, helyek, helyiségek kivételével – nem
szabad dohányozni.



A dohányzási tilalmat minden szükséges helyen, jól láthatóan táblával, illetőleg piktogrammal
kell jelölni.

Tűzvédelmi oktatás tematika
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9. Tűzoltási felvonulási területekkel, felvonulási útvonalakkal, tűzeseti főkapcsolókkal,
közműelzárókkal, tűzoltástechnikai eszközökkel kapcsolatos előírások:





A létesítmény közlekedési, , területeit, vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban
kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére.
A tűzjelzésére és oltásához szükséges eszközök (Hordozható tűzoltókészülék), a tűzeseti
főkapacsoló és közműelzárók hozzáférhetőségét korlátozni nem szabad.
Menekülési útvonalat, vészkijáratot leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg is tilos.
Menekülési útvonal mellett éghető anyagot tárolni tilos.

10.Tűzoltókészülékek, felszerelések, eszközök elhelyezése:
A tűzoltótechnikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely
közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, rendeltetésétől
eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad
Tűzoltótechnikai eszköz, felszerelés: az épületben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére,
oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének
megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez
használatos felszerelések

Tűzoltókészülékek jelölése:

11. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya:
1. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztály
2. Mérsékelten tűzveszélyes osztály
3. Nem tűzveszélyes osztály

12.Tűz vagy robbanásveszélyes anyagokkal történő munkavégzés:
1.

Minden tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edényen fel kell tüntetni a folyadék nevét,
tűzveszélyességi fokozatát, továbbá a "Tűzveszélyes" feliratot.

2.

Csak szabványos, hézagmentesen lezárt edényben szabad tárolni.

3.

Tűzvédelmi oktatás tematika
Az edényt befogadóképességének legfeljebb 97 %-ig szabad megtölteni és óvni kell minden
sérüléstől.
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4.

Az üres edényeket is csak hézagmentesen, kiöntőnyílásukkal felfelé, a töltött edényre
vonatkozó elírások betartása mellett szabad tárolni.

5.

A részben, vagy teljesen kiürült edények űrtartalma is - mivel a folyadék helyét annak gőze tölti
ki - beleszámít a helyiségbe engedélyezett mennyiségbe (űrtartalom).

6.

A tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edény (üveg) dugóját használat után azonnal vissza kell
tenni, a párolgás és véletlen fellökés okozta kiömlés megelőzésére.

7.

Nyílt láng használata tilos.

8.

Tilos felügyelet nélkül hagyni olyan munkafolyamatokat, amelyek során éghető anyaggal
dolgoznak, illetve amelyhez nyílt lángot kell használni, továbbá azon berendezéseket, gépeket
és munkafolyamatokat, amikor túlzott felmelegedés történhet.

9.

Tilos a lefolyókba tűz és robbanásveszélyes folyadékot beönteni.

10.

Tilos tűzveszélyes folyadékot rendeltetési céljától, illetve az előírt technológiától más célra
használni.

11.

Tilos tűzveszélyes folyadékot hűtőszekrényben elhelyezni, amelynek elektromos vezérlése,
világítása a hűtött térben van.

Tűzveszélyes folyadékkal történő munkavégzés alatt a használaton kívüli készülékeket ki kell
kapcsolni, a munka befejezése után minden készüléket áramtalanítani kell, csak a folyamatos
üzemelésű készülékek maradhatnak bekapcsolva

Tűzvédelmi oktatás tematika
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13.Tűz esetén követendő magatartás
Aki tüzet észlel, az  a halló és látótávolságon belül tartózkodók segítségét is igénybevéve – köteles
azt azonnal jelezni a 105-ös telefonszámon a tűzoltóságra vagy a 112-es általános segélykérő
hívószámon. Akadályoztatás esetén a Polgármesteri Hivatalhoz vagy a Rendőrségre.
Tűzjelzés történhet még érzékelők aktiválódásával, illetőleg kézi jelzés adók aktiválásával.( Beépített
tűzjelző)
A tűzjelzésnek tartalmazni kell:
1. a tűzeset pontos helyét, (címét)
2. mi ég
3. mit veszélyeztet a tűz,
4. személyek vannak-e veszélyeztetve, történt-e személyi sérülés,
5. a bejelentő nevét,
6. a bejelentésre használt készülék telefonszámát.
Tűz vagy káreset alkalmával a munkavállaló köteles minden külön felhívás nélkül a tűzoltásban, a
mentési munkában részt venni és a tűzoltás vezetőjének utasításait maradéktalanul végrehajtani.
(tűzoltás vezetője a helyszínre érkező hivatásos, vagy önkéntes tűzoltóság arra illetékes tűzoltója.)
Miután a tűzesetet jelezte, hangos szóval riasza munkatársait és kísérelje meg a veszélyben levők
mentését, valamint a rendelkezésére álló tűzoltó felszereléssel, tűzoltó készülékkel a tűz oltását.
A mentési munkálatokat és a tűz oltását minden esetben az érintett területet jól ismerő helyi vezető
köteles irányítani a hivatásos tűzoltóság helyszínre érkezéséig. Ezt követően a megérkezett egység
parancsnoka veszi át az irányítást.
Tűz esetén értesítendők még a létesítmény ügyvezetőit.
Tűzoltás, mentés, kiürítés, rendfenntartás:
a)
Ha a tűz olyan gépen, technológiai berendezésen keletkezett, amely elektromos árammal
üzemel, vagy az égés elektromos áram közelében van, a tűz oltásának megkezdése előtt a
berendezést szükség esetén a helyiséget, az épületet áramtalanítani kell.
b)
Személyi sérülés esetén az elsősegély-nyújtást a szolgálati helyek erre kijelölt dolgozói végzik.
Komolyabb sérülés esetén a 112-es telefonszámon a mentőket is értesíteni kell.
c)

Amennyiben indokolt, a közműveket is (gáz-, stb.) le kell zárni.

d)
A rend fenntartására, a pánik megakadályozására különös gondot kell fordítani. Ezt a
feladatot a munkahelyi vezetés végzi a hivatásos tűzoltóság megérkezéséig.
e)
A vállalati és az egyéni tulajdon tervszerű mentése és őrzése, a helyszín biztosítása, a
műszakvezetőjének irányításával történik.

f)

Tűzvédelmi oktatás tematika
A tűzeset helyén dolgozók már a tűz oltása során is gondoskodjanak:
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a tűz keletkezési okára utaló észrevételek, bizonyítékok gyűjtéséről;
az érintett terület változatlan megőrzéséről mindaddig, amíg a tűzoltóság a helyszínre érkezik, illetve
annak vezetője meghatározza.

Tűzoltó készülék használatának szabályai:

Tűzoltó készülék használat taktika
ROSSZ

JÓ

A tüzet
szélirányból kell
oltani!

Felületi tüzeket
„tőlünk elhajtva
kell oltani!

Csepegő, vagy
folyó anyag tüzét
felülről lefelé kell
oltani!

A tűzoltáshoz
szükséges
készülékeket
egyidejűleg kell
bevetni.
(nem egymás után!)

Ügyelni kell a
visszagyulladásra!

Tűzvédelmi oktatás tematika
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A használt tűzoltókészülékeket nem
szabad
visszaakasztani!
Gondoskodni kell az
újratöltésről!

14.Tűzjelzés, Riasztás
A tűzesetet észlelő személy köteles közvetlen környezetét hangos szóval (TŰZ VAN! stb. )
figyelmeztetni a veszélyre. b) A tűzriadó jele: három, egymást követő ismételt felszólítás: FIGYELEM!
FIGYELEM! A(Z) ……………………………. ÉPÜLETBEN (A ……………………………. SZINTEN),
SZABADTÉREN…………………..(PONTOS HELY) TŰZ VAN ! AZONNAL KEZDJÉK MEG A VESZÉLYEZTETETT
SZEMÉLYEK KIMENEKÍTÉSÉT ÉS A TŰZ OLTÁSÁT !
A tűzoltás megkezdéséről, a kiürítésről továbbá a tűzoltást megelőző műszaki intézkedésekről a
részleget vezető legmagasabb beosztású személynek vagy a tűzvédelmi megbízottnak kell
gondoskodni.

15.Tűzoltást megelőző műszaki intézkedések
Az ingatlantűz esetén az épületet áramtalanítani kell és a bejövő földgázt is el kell zárni.
A tűzvédelmi kapcsolókat táblák jelzik.

Tűzvédelmi főkapcsoló

Tűzvédelmi oktatás tematika
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Tűzvédelmi gáz főelzáró

16.Tűzoltás
Kisebb kiterjedésű (1,0-2,0 m2) tüzek oltását a rendelkezésre álló tűzoltó készülékekkel kell
megkezdeni, illetve végezni.
Felhasználható eszközök még: lapát, homok, vizes takaró, áramtalanítás után víz

Tűzoltó készülék helyét jelző tábla

Az alkalmazottak a létesítményt vezető munkatársak utasítása szerint fegyelmezett rendben hagyják
el a veszélyeztetett területet, mely során a pánikhangulat keltésétől tartózkodni kell. A helyiséget a
legközelebbi vészkijáraton kell elhagyni, majd a legközelebbi gyülekezési pontnál várakozni kell a
létszám ellenőrzéséig.
A helyiség kiürítésekor a részleg vezetője ellenőríze, hogy mindenki elhagyta a veszélyeztetett teret,
beleértve a mellékhelyiségeket is.

Vészkijáratot jelző tábla

Tűzvédelmi oktatás tematika
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17. Tűzvédelmi bírság mértéke Forintban:
1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
KIVONAT

Több szabályszegés együttes fennállása esetén a bírság mértéke az
szabályszegésekért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

egyes

A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon – az 1. melléklet 43. sorában rögzített esetet
kivéve – a szabályszegést észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt
szabályszegés a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabályszegés
helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az
1. melléklet 43. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

A tűzvédelmi bírságot a szabályszegés észlelésekor hatályos rendelet alapján kell kiszabni.
Amennyiben a szabályszegés észlelésének, illetve a bírság kiszabásának időpontjában
különböző szabályozás volt érvényben a tűzvédelmi bírság kiszabására, úgy a szabályszegést
elkövető számára kedvezőbb jogi szabályozást kell alkalmazni a tűzvédelmi bírságra
vonatkozó rendelkezések közül.

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez81
A

1.

2.

3.

4.

5.

A tűzvédelmi szabályszegés megnevezése

tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy
robbanást idézett elő
tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy
robbanást idézett elő, és
az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is
szükséges
tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűzvagy robbanásveszélyt idéztek elő
kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva
tartása
a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha
a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben
tartózkodók kiürítésére szolgál

B
A
tűzvédelmi
bírság
legkisebb
mértéke
(Ft)

C
A tűzvédelmi
bírság
legnagyobb
mértéke
(Ft)

10 000

1 000 000

20 000

3 000 000

20 000

1 000 000

40 000

1 500 000

6.

7.

8.

9.

10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
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kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva
tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása
30 000
nélkül, az 5. sortól eltérő egyéb esetben
épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret
alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel
nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli
üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre
30 000
szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges
átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, ha a
menekülési útvonal, a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló
helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál
épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret
alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel
nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli
üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre
20 000
szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges
átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése a 7. sortól eltérő
egyéb esetben
az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú
installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb,
nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével
összefüggő tárgyak az elhelyezéssel érintett fal vagy
20 000
a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító
elhelyezése
(a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével)
a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon
30 000
igazolt vagy igazolható létszám túllépése
jogszabály vagy hatóság által előírt tűz- vagy füstgátló
műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása,
30 000
működésének akadályoztatása
a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út,
30 000
terület maradéktalanul nem biztosított
szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya,
30 000
oltóvízkivétel vagy oltóvíz-felhasználás akadályozása
a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása

a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra
15 vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban
.
rögzített, a létszámra, felszerelésre, illetve a képzésre
vonatkozó előírások megszegése
16
tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a
.
veszélyes árut szállító járművek kivételével)
tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut
17
szállító járművek kivételével) alapkarbantartás elmulasztása
.
esetén
tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut
18
szállító járművek kivételével) közép- vagy teljes körű
.
karbantartás elmulasztása esetén
19
a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy
.
tűzoltó berendezés készenlétben tartásának,
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1 200 000

1 000 000

800 000

500 000

3 000 000
200 000
1 000 000
1 000 000

20 000

2 000 000

50 000

2 000 000

20 000

50 000

10 000

20 000

20 000

30 000

50 000

400 000

20
.

21
.

22
.

23
.

24
.

25
.
26
.
27
.
28
.
29
.
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üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának
hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér legfeljebb
100 m2 alapterületű
a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy
tűzoltó berendezés készenlétben tartásának,
üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának
100 000
hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
101–500 m2 alapterületű
a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy
tűzoltó berendezés készenlétben tartásának,
üzemeltetésének, karbantartásának, felülvizsgálatának
200 000
hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér
500 m2 feletti alapterületű
tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály
vagy hatóság által előírt állandó felügyeletének, tűzátjelzés
100 000
hiánya
jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy
tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt
megszüntetésének,
50 000
vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének
hiánya,
ha a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt
jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben
meghatározott érintett műszaki megoldás létesítésének,
készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának,
30 000
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a
feltárt hibák igazolt javításának hiánya, működésének
akadályozása, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel
alá
jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag
30 000
beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes
50 000
tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása
hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga
oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi
50 000
szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való
közreműködés
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki
követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy
50 000
gazdasági társaság)
tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése

a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi
30 tervező nem
.
a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak
megfelelően tervezte meg az építményt
a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan
31
nyilatkozatot adott
.
a tűzvédelmi dokumentáció készítése során
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1 000 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000
500 000

500 000

1 000 000

50 000

1 000 000

30 000

1 000 000

30 000

1 000 000
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a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról,
illetve a tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett a
32
tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor
30 000
.
– igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló
belépése óta több mint 15 nap eltelt
a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi
hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a
tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban
33 vagy a tűzvédelmi szabályzatában,
30 000
.
a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre
– igazolt módon –
nem gondoskodott, és a határidő lejárta óta több mint 15 nap
eltelt
az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással
dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi
34
szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás
50 000
.
igénybevételével nem gondoskodik
a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja
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1 500 000

1 000 000

A külföldi munkavégzés során az ott oktatott Tűzvédelmi szabályok betartása kötelező!
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