
 

 

 

 
 

 

TŰZVÉDELMI ISMERETEK 
II. évfolyam 

2016. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Tóth György ny. tü. őrgy. 



TŰZVÉDELEM LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYAI 
 

1996. évi XXXI. törvény 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
(kivonat) 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A törvény hatálya 

A törvény hatálya kiterjed 

a) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magánszemélyekre; 

b) a Magyar Köztársaság területén levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezeteire, ha ezekre vonatkozóan jogszabály vagy 

nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, ezek hiányában a viszonosság irányadó; 

 

A tűzjelzés 

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 

tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, 

illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek). 

 

A tűzoltás 

A törvény hatálya alá tartozók a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül 

- életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok 

közlésével kötelesek közreműködni. 

 

A műszaki mentés 

A műszaki mentések jelzésére, a jelzés feltételeinek biztosítására, a műszaki mentésben 

való részvételre, irányítására - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 5-7. §-okban 

foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

A TŰZMEGELŐZÉSI FELADATOK 

Tűzvédelmi hatósági feladatok 

A tűzvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott esetekben engedélyező, tiltó és 

korlátozó intézkedéseket tesz, a tűzesettel kapcsolatban hatósági bizonyítványt ad ki, valamint 

a tűzvédelmi kötelezettségeiket megsértőkkel szemben tűzvédelmi bírságot szab ki. 

 

A tűzvizsgálat 

A tűzvizsgálatot a tűzoltásvezetőnek kell megkezdenie, aki bűncselekmény gyanúja esetén 

értesíti az illetékes rendőri szervet. 

 

A MAGÁNSZEMÉLYEK, A JOGI SZEMÉLYEK,  

VALAMINT A MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK  

JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ  

SZERVEZETEINEK TŰZVÉDELEMMEL  

ÉS MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI 

 

A magánszemélyek tűzvédelemmel  

és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai 

A magánszemélyeknek meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk, illetőleg meg kell 

tartatniuk a tulajdonukban, használatukban levő épületek, lakások, járművek, gépek, 



berendezések, eszközök és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési 

szabályokat. 

A magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésük, felügyeletük alatt álló 

személyek a tűzvédelmi ismereteket megszerezzék, és tevékenységük során ne okozzanak 

tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt. 

 

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek,  

a jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek  

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek  

tűzvédelemmel és műszaki mentéssel  

kapcsolatos feladatai 

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és 

magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek a létesítmények, az 

építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével 

összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban és kötelezően alkalmazandó 

szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a 

tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának 

feltételeiről. 

 

 

 

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről,  

a tűzvédelmi bírságról  
 

 

A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként  

 -a hivatásos katasztrófavédelmi kirendeltséget  

 hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervét 

 a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét 

jelöli ki. 

 

A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem 

rendelkezik –  

 a területi szervet jelöli ki. 

 a központi szervet jelöli ki azokban az ügyekben, ahol a területi szerv első fokú 

tűzvédelmi hatóságként eljárt. 

 

A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG 

A tűzvédelmi hatóság szabálytalanság esetén tűzvédelmi bírságot szabhat ki.  

Ha a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi 

bírságot ki kell szabni. 

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes 

szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint. 

 

 



54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
(kivonat) 

 

E rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani 

a) a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, 

korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása, 

b) a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, 

fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata, 

c) gép, berendezés, eszköz használata, tárolása, 

d) anyagok előállítása, használata, tárolása, 

e) egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használata, 

f) a szabadtéri rendezvények tartása, valamint 

g) egyéb, tűzvédelmet érintő használat, tevékenység során. 

 

Ha e rendelet nem tartalmaz a fenti bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a vonatkozó 

műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékű megoldások, 

kialakítások alkalmazása megfelel az e rendeletben meghatározott biztonsági szintnek. 

 

VÉDELMI CÉLOK ÉS TERVEZÉSI ALAPELVEK 

 

E rendeletben meghatározott tűzvédelmi követelményeket életvédelmi, közösségi 

értékvédelmi és tulajdonosi értékvédelmi célok teljesülése érdekében kell megvalósítani. 

 

TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS 

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi osztálya, a kockázati egység 

kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó 

kockázati osztálya alapján kell megállapítani. 

 

 Robbanásveszélyes osztály 

 Tűzveszélyes osztály 

 Nem tűzveszélyes osztály 

 

HASZNÁLATI SZABÁLYOK 

E fejezet a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és – a robbanó és 

robbantó anyagok kivételével – az anyagok használatára, technológiák alkalmazására 

vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket állapítja meg. 

A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok 

A Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvet az üzemeltetőnek vagy társasház esetén 

a közös képviseletnek az adott létesítmény, épület területén kell tartania. 

Az építményt, építményrészt, a vegyes rendeltetésű épületet, szabadteret csak a 

használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított 

rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni. 

A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb 

tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek 



megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben 

szabad folytatni. 

A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek 

ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg 

kell szüntetni. 

A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló 

helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. Ha a tevékenység jellege az 

ajtók zárva tartását szükségessé teszi – veszély esetére – az ajtók külső nyithatóságát a 

tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott módon biztosítani kell. A belső nyithatóságtól 

csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizárja. 

Tűzveszélyes tevékenység 

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást 

okozhat. 

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, 

erre a célra alkalmas helyen végezhető. 

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet 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 munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek 

tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység 

végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható 

ki. 

Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában 

lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása 

nem szükséges. 

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 

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. 

Dohányzás 

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, 

ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 

Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba 

tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel 

kell jelölni. 

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló 

helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad. 

 



ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT 

126. Általános előírások 

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos 

felülvizsgálatáról, karbantartásáról meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a 

javításáról szükség szerint gondoskodni. 

Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak 

tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az 

aláírás dátumának feltüntetésével igazolja. 

Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák 

kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása 

után azonnal, egyéb esetben legfeljebb 10 munkanapon belül gondoskodni. 

 

TŰZVÉDELMI MŰSZAKI MEGFELELŐSÉGI KÉZIKÖNYV 

Általános követelmények 

Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának, 

társasház esetén a társasháznak az építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi 

Kézikönyvvel (a továbbiakban: TMMK) kell rendelkeznie 

a) az 5 szintesnél magasabb lakóépületek, 

b) az 1000 m2-nél nagyobb közösségi épületek, 

c) az 1000 m2-nél nagyobb ipari épületek, 

d) a 3000 m2-nél nagyobb mezőgazdasági épületek, 

e) a 2000 m2-nél nagyobb tárolási épületek vagy 

f) speciális építménynek minősülő közúti alagút, valamint felszín alatti vasút 

esetében. 

A TMMK-ban az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni, fel kell 

tüntetni a változást követő 30 napon belül. 

Több tulajdonos esetén a TMMK tartalmáért a tulajdonostársak egyetemlegesen felelnek. 

A TMMK az építmény tartozéka, tulajdonos változásakor, az új tulajdonos részére át kell 

adni. 

A tulajdonos köteles az üzemeltető részére a TMMK hozzáférhetőségét biztosítani. 

A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell elkészíteni, vezetni és az 

építmény területén kell tartani. 

Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves ciklusidővel a 

tulajdonos köteles felülvizsgáltatni az építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő 

kialakítását, állapotát. 

 

 


