
 

 

 

 
 

 

TŰZVÉDELMI ISMERETEK 
III. évfolyam 

2019. 
 

1996. évi XXXI. törvény 

a tűz elleni védekezésről,  

a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

22. § (1) Az általános és középiskolákban, a 

szakképző iskolákban, valamint a felsőoktatási 

intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, 

továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni 

kell az általános és az egyes szakanyagokhoz 

kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Az oktatásról a 

nevelési-oktatási intézmény és az oktatást végző szerv 

köteles gondoskodni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizálta:  Schäffer László Tűzvédelmi Főelőadó  

Összeállította: Tóth György ny. tü. őrgy.  



A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT  
 

1996. évi XXXI. törvény 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

(kivonat) 

 

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi 

szabályzatot kell készíteniük, ha 

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót 

foglalkoztatnak, 

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, 

amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy 

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek. 

 

 

 

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 

a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 
 

Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az állandó, illetőleg az ideiglenes 

jelleggel működő létesítményekre a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt egyaránt el 

kell készíteni. 

Tartós próbaüzem esetén - legfeljebb hat hónapos időtartamra - ideiglenes Szabályzat 

készíthető. A próbaüzem befejezése után 30 napon belül kell a Szabályzatot végleges 

formában kiadni. 

 

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az 

érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell. 

 

 

A Szabályzatnak tartalmaznia kell: 

a) a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit; 

b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, 

valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat; 

c) a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, 

szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az 

azokra vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat; 

d) a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat; 

e) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek 

meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását; 

f) a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó 

tűzvédelmi képesítési követelményeket; 

g) a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos 

feladatait; 

h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának 

szabályait. 

 



 

A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni. 

A lenti bekezdés b)–e) pontjában felsoroltak közösségi terein, továbbá szálláshelyeken 

a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) 

tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott 

helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A 

tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol 

és német nyelven is kötelező elhelyezni. 

 

 

A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni: 

 

a) -  

b) a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, 

építményre, létesítményekre; 

c) azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több mint 300 fő 

tartózkodhat; 

d) kereskedelmi szálláshelyre; 

e) az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol 

egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat; 

f) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására 

szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban 

fordulhat elő; 

g) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 

3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre. 

 

 

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell: 

a) a tűzjelzés módját; 

b) a tűzoltóság, valamint a létesítményben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény 

elhagyásának módját; 

c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, 

tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás 

stb.); 

d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra); 



 

e) a létesítmény helyszínrajzát, szükség szerint az építmény, építményrész szintenkénti 

alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi 

elzárók (kapcsolók) és a vízszerzési helyek, a kiürítési útvonalak és a helyiségek 

megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével: 
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