
Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők 
(1) 

2022. 
Általános rész 

 
I. Valamennyi foglalkozási ág és munkakör vonatkozásában egy oktatási óra 45 perces. 

II. Minden foglalkozási ág, munkakör esetében oktatni kell a tűz jelzésére vonatkozó alábbi 
információkat: 

A tűz jelzésekor legalább az alábbi adatokat közölni kell a jelzésfogadó ügyelettel (112-es 
hívásfogadó központ, katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányítási ügyelet, tűzoltósági ügyelet): 

a tűzeset, káreset helye, 
a tűzre, veszélyeztetésre vonatkozó adatok (mi ég, mit veszélyeztet), 

az esemény mérete, kiterjedése, 
a bejelentő személy neve, telefonszáma. 

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők 
1.1. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról: 

1. §, 2. § (1), 4. § a)-c), h)-m), t)-u), x)-y), 5. § (1)-(2), 6. §, 7. § (2)-(3), 8. §, 10/A. §, 11. §, 15-19. §, 
20. § (2), 22. §, 43. §. 

1.2. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, 
a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról: 1. § 
(1) c), f) fb)-fc), k), (2) i), (3) i), 2. §, 7-9. §, 1. melléklet. 

1.3. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról: 
I. fejezet, Általános rendelkezések: 1. §. 
II. fejezet, Értelmező rendelkezések: 4. § (2) bekezdés 2., 19., 44., 57., 68-69., 71., 101., 119., 

129., 144., 150., 178., 180., 185., 186., 188. pontjai. 
IV. fejezet, Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás: 8-9. §. 
XVIII. fejezet, Használati szabályok: 177-180. §, 181. § (1), 184-185. §, 187. §, 188. § (1), (4)-

(5), 189. § (1), (3), 190. § (1), 191. § (2)-(8), 196. § (1), (3), 200. § (1)-(3), 202. § (1), 205. § (1), 220. 
§ (3), 233. §. 

XX. fejezet, Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat: 248. § (1), (4), 263-264. §, 18. melléklet 3. 
sor. 

1.4. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 
szakvizsga részletes szabályairól: 1. § (1)-(2), 3. § (5)-(6), 6. §, 7. §, 8. § (3), 9. §. 

1.5. 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek 
megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól: 9. melléklet. 

1.6. 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsági Szabályzat: 3.1., 3.2., 
4.1., 10.1.2.1., 10.1.8., 10.2.7., 10.2.11., 10.6.3.11. 

Az alábbiakban felsorolt hatályos nemzeti szabványok hegesztőkre, nyílt lánggal járó munkát 
végzőkre vonatkozó részei: 

1.7. MSZ 6292 Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése. 
1.8. A tűzoltó készülékek használatának ismertetése. 
Javasolt szakirodalom: 
1.9. Dr. Beda László PhD, Égés- és Oltáselmélet, SZIE Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar. 
A tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő képzés szervezett előadások keretei között megtartandó 

oktatási óraszámok: 
alapképzés (felkészítő tanfolyam): 8 óra, 
alapképzés távoktatás formájában: 3 óra, 
ismételt szakvizsgára felkészítő képzés (továbbképzés): 3 óra, 
ismételt szakvizsgára felkészítő képzés távoktatás formájában: 2 óra. 

 
JOGSZABÁLYOK 

 



1.1. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról: 1. 
§, 2. § (1), 4. § a)-c), h)-m), t)-u), x)-y), 5. § (1)-(2), 6. §, 7. § (2)-(3), 8. §, 10/A. §, 11. §, 15-19. 
§, 20. § (2), 22. §, 43. §. 
 

Hatályos: 2022.01.01.- 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A törvény hatálya 

1. § (1)3 E törvény hatálya kiterjed 
a)4 Magyarország területén tartózkodó magánszemélyekre; 
b)5 Magyarország 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; 

c)6 Magyarország területén folytatott, a tűzvédelemre kiható valamennyi tevékenységre és a 
tűzoltóság által végzett műszaki mentésre. 

(2) A diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személyekre a nemzetközi 
szerződésekben foglaltak, ezek hiányában a viszonosság az irányadó. 

(3)7 A viszonosság fennállása tekintetében az igazságügyért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős 
miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter együttes nyilatkozata az irányadó. 

(4)8 A törvény hatálya nem terjed ki a bányák föld alatti részeire. 
2. § (1)9 A tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket az e törvény 

hatálya alá tartozóknak a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak 
szerint kell teljesíteni. 

Értelmező rendelkezések 

4. § E törvény alkalmazásában 
a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 

javakra, illetve azokban károsodást okoz; 
b) tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok 

ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása; 
c) tűzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, 

illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során 
megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok 
érvényesítésére irányuló tevékenység; 

h)16 tűzoltó-technikai termék: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás megkönnyítésére, a 
tűzkár csökkentésére vagy a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, eszköz, 
tűzoltó készülék, oltóanyag, amely nem tartozik a j) pont szerinti építési termék fogalmába, valamint a 
tűzoltóság által a tűzoltás, műszaki mentés során használt jármű, felszerelés, hírközlő eszköz, 
védőeszköz; 

i)17 tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés: olyan szerkezet, amelyet az anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv 
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 
2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 
1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 

ia) tűzveszélyes gázok, 
ib) tűzveszélyes aeroszolok, 
ic) tűzveszélyes folyadékok, 
id) tűzveszélyes szilárd anyagok, 
ie) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek, 



if) piroforos folyadékok, 
ig) piroforos szilárd anyagok, 
ih) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és 

keverékek, 
ii) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadékok, 
ij) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyagok vagy 
ik) A, B, C vagy D típusú szerves peroxidok 
veszélyességi osztályai és kategóriái egyikébe tartozó anyag vagy keverék előállítására, 

feldolgozására, használatára, tárolására vagy kimérésére terveztek és gyártottak; 
j)18 építési termék: minden olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak 

forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék és amelynek 
teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények 
tekintetében nyújtott teljesítményét; 

k)19 szabvány: egy elismert szabványügyi testület által ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára 
elfogadott műszaki előírás, amelynek betartása nem kötelező és amely a következő kategóriák 
valamelyikébe tartozik: nemzetközi szabvány, európai szabvány, harmonizált szabvány, nemzeti 
szabvány; 

l)20 tűzvédelmi, biztonságossági követelmény: az építési termék, tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy 
robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi, biztonságossági tulajdonságát, jellemzőjét 
megállapító műszaki előírás; 

m)21 teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az 
építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen 
igazolja; 

t)28 műszaki előírás: műszaki tartalmú alapdokumentum, mely lehet európai uniós jogi aktus, 
jogszabály, harmonizált, európai vagy nemzeti szabvány, európai műszaki értékelés, nemzeti műszaki 
értékelés, hatályos építőipari műszaki engedély vagy műszaki irányelv; 

u)29 építményszerkezet (épület- vagy műtárgyszerkezet): az építmény építési termékekből 
meghatározott céllal összeépített olyan eleme, amellyel szemben tűzvédelmi követelmény létezik; 

x)32 tűz- vagy robbanásveszélyes technológia: a tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, 
berendezés fogalmába nem tartozó, olyan anyag- vagy energiaátalakításra szolgáló szerkezetekből álló 
rendszer, amelyben az ia)-ik) alpontban meghatározott anyag vagy keverék előállítása, feldolgozása, 
használata, tárolása vagy kimérése történik; 

y)33 megfelelőségi nyilatkozat: a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, 
valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. július 9-i 
2008/768/EK európai parlamenti és tanácsi határozat III. mellékletének tartalmán alapuló, a tűzoltó-
technikai termékre, a tűz- vagy robbanásveszélyes készülékre, gépre, berendezésre vonatkozó 
tűzvédelmi, biztonságossági követelményeknek való megfelelőség igazolására alkalmas irat; 

A tűzjelzés 

5. § (1)35 Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a 
hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a 
tűzoltóságnak (a továbbiakban: jelzésfogadó), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a 
mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának (közös 
önkormányzati hivatalnak). 

(2) A törvény hatálya alá tartozók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket 
kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani. 

A tűzoltás 

6. § (1) A törvény hatálya alá tartozók a tűzoltásban, a műszaki mentésben – ellenszolgáltatás nélkül 
– életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével 
kötelesek közreműködni. 



(2)40 Azokat a változásokat, amelyek a településen vagy a létesítményben a tűzoltást 
befolyásolhatják, a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv haladéktalanul köteles az állandó 
készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóságnak vagy önkormányzati tűzoltóságnak, illetve 
az érintett létesítményi tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni. 

7. § (2) A tűzoltásvezető a tűzoltáshoz 
a) a fegyveres erők, a rendőrség, a polgári védelem, a vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási 

és a környezetvédelmi szervek, a mentőszolgálatok és a közüzemi vállalatok kirendelését igényelheti. 
Ezek a szervek, ha az az alapfeladataik ellátását nem veszélyezteti, kötelesek eleget tenni a 
kirendelésnek; 

b) magánszemélyeket a tűz oltásában és a mentési munkálatokban az életkoruk, egészségi és fizikai 
állapotuk alapján elvárható közreműködésre kötelezhet; 

c) az a) alpontban nem említett jogi személyeket, valamint a magán- és jogi személyek jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezeteit a tűz oltásában és a mentési munkálatokban való 
közreműködésre kötelezhet; 

d) az a)–c) pontban felsoroltak járműveit, eszközeit, felszereléseit, anyagait igénybe veheti; 
e)42 elrendelheti a Műveletirányító Tervben meghatározott tűzoltóságok riasztását; 
f) igényelheti az e) ponton kívüli tűzoltóságok riasztását; 
g) a karitatív szervezetek egységeinek közreműködését kérheti; 
h) elrendelheti, hogy a tűzoltásban résztvevők – az 1. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – 

magánlakásba, illetőleg jogi személyek, a magánszemélyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek tulajdonában, használatában, kezelésében álló területre, létesítménybe, épületbe, 
helyiségbe bontással is behatolhassanak. 

(3) A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden 
tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, 
valamint az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését. 

8. § (1) A tűzoltóság fenntartója a Polgári Törvénykönyv szerződésen kívül okozott kárért való 
felelősségre vonatkozó szabályai szerint köteles a tűzoltóság által a tűzoltás, a műszaki mentés vagy a 
tűzoltással, illetve műszaki mentéssel kapcsolatos gyakorlatok során, azokkal közvetlen 
összefüggésben harmadik személynek okozott, más forrásból meg nem térülő kárért – az elmaradt 
vagyoni előny kivételével – a kártérítés megfizetésére. 

(2) A tűzoltóság fenntartója a Polgári Törvénykönyv sérelemdíjra vonatkozó szabályai szerint 
köteles a tűzoltóság által a tűzoltás, a műszaki mentés vagy a tűzoltással, illetve műszaki mentéssel 
kapcsolatos gyakorlatok során – azokkal közvetlen összefüggésben – harmadik személynek okozott 
személyiségi jogsértésért sérelemdíj megfizetésére. 

(3) A tűzjelzésben, tűzoltásban, műszaki mentésben a 7. § (2) bekezdése alapján közreműködő által 
a tűzoltás, a műszaki mentés során okozott kárt, illetve személyiségi jogsértést úgy kell tekinteni, 
mintha azt a tűzoltóság okozta volna. Mentesül a tűzoltóság a felelősség, illetve a sérelemdíjjal való 
helytállás alól, ha bizonyítja, hogy őt a közreműködő utasításokkal való ellátásában és felügyeletében 
felróhatóság nem terheli. 

(4) A tűzjelzésben, tűzoltásban, műszaki mentésben a 7. § (2) bekezdése alapján közreműködők a 
közreműködésükkel, járműveik, eszközeik, felszereléseik igénybevételével közvetlen összefüggésben 
keletkezett, más forrásból meg nem térülő káruk megtérítésére – az elmaradt vagyoni előny kivételével 
–, illetve a személyiségi joguk megsértése esetén követelhető sérelemdíj megfizetésére a Polgári 
Törvénykönyv szerződésen kívül okozott kárért való felelősségre, valamint sérelemdíjra vonatkozó 
szabályai szerint tarthatnak igényt a tűzoltóság fenntartójától. 

(5) Nem kell megtéríteni annak a kárát, illetve nem tarthat igényt sérelemdíjra az, aki a tüzet 
szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta. 

(6) Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek 
megtérítésére az, aki 

a) a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta; 
b) a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adott; 
c) gondatlansága miatt téves automatikus tűzátjelzés keletkezett. 



(7) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv a költségek megtéríttetése céljából jogosult a (6) 
bekezdésben meghatározott személyek nevének, lakcímének kezelésére. 
(8) A (7) bekezdésben meghatározott adatot a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az adat rögzítésétől 
számított 5 évig kezeli. 

 

Tűz elleni védekezéssel és műszaki mentéssel kapcsolatos adatkezelés44 

10/A. § (1) A tűzjelzés fogadásakor – a tűzoltási, műszaki mentési, hatósági feladat végrehajtása 
érdekében – a jelzésfogadó a tudomására jutott vagy a bejelentő által közölt alábbi adatokat rögzíti: 

a) a bejelentő nevét, 
b) a bejelentő telefonszámát, ennek hiányában lakcímét, 
c) a bejelentéskor használt telefonszámhoz tartozó előfizető nevét, címét, 
d) a bejelentő által használt telefonállomás azonosított adatait, 
e) hívások rögzített tartalmát, a tűzoltási, műszaki mentési feladatot indokoló esemény helyét és 

jellegét, a személyi sérülés, haláleset adatait, 
f) a műveletirányítás által szükségesnek tartott további, személyes adatnak nem minősülő 

információt. 
(2) A tűzoltóság és a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület – a tűzoltási, műszaki mentési, 

hatósági feladat végrehajtása érdekében – a kárhelyszínen tartózkodó, a káresemény tekintetében 
érdemi információval szolgálni tudó, a káreseménnyel érintett személyek alábbi adatait rögzíti: 

a) név, 
b) lakcím, 
c) egyéb elérhetőség, 
d) gépjárművének rendszáma, ha az a káreseménnyel érintett. 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat és a bejelentést rögzítő hangfelvételeket a 

jelzésfogadó 5 évig, a rendőrség, a mentőszolgálat és a települési önkormányzat polgármesteri hivatala 
az 5. § (3) bekezdés szerinti továbbítást követő 15 napig kezeli. 

(4) A (2) bekezdésben meghatározott személyes adatokat és a bejelentést rögzítő hangfelvételeket a 
tűzoltóság, a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület 5 évig kezeli. 

(5) Az (1) és (2) bekezdés alapján nyilvántartott adat a hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére 
hatósági eljárás céljából továbbítható. 

(6) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott adatokat 
személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célból is kezelheti. 

 

II. Fejezet 

A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOK46 

Tűzvédelmi hatósági feladatok 

11. §47 (1) A tűzvédelmi hatóság jogszabályban meghatározott esetekben 
a) engedélyezi a kérelmezett jog gyakorlását, 
b) a hatáskörébe utalt ügyekben ellenőrzi a kötelezettségek betartását, 
c) az előírások megsértése esetén korlátozza vagy megtiltja az üzemeltetés, a tevékenység 

folytatását, 
d) a kötelezettségeiket megsértőkkel szemben figyelmeztetést alkalmaz vagy tűzvédelmi bírságot 

szab ki, valamint 
e) a tűzesettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárást folytat le és tűzeseti hatósági bizonyítványt ad ki. 
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tűzvédelmi bírság fizetésére a magánszemélyek, a 

jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei kormányrendeletben 
meghatározottak szerint kötelezhetők. 



(3)50 A honvédelemért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó eljárások kivételével 
közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható az alábbi közigazgatási szabályszegések 
miatt indult közigazgatási hatósági eljárásokban: 

a) tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő, 
b) tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő, 
c) kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárvatartása a nyílászáró vészeseti 

nyithatóságának biztosítása nélkül, 
d) 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 szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges 
átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, 

e) szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel vagy oltóvíz-felhasználás 
akadályozása, 

f) a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása, 
g) tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével), 
h) jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának 

elmulasztása, 
i) ha az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, 

illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem 
gondoskodik a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja. 

 

III. Fejezet 

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 

15. § (1) 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. 

(2)72 A magánszemélyek kötelesek gondoskodni az (1) bekezdésben felsoroltaknak a jogszabályban 
meghatározott tűzvédelmi felülvizsgálatáról, és biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét. 

16. § A magánszemélyeknek meg kell ismerniük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek, 
káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket. 

17. § A magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésük, felügyeletük alatt álló 
személyek a 15. § (1) bekezdésében foglalt 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 

18. § (1)73 A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai 
rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a 
jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi 
körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. 

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek 
a)74 a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló – jogszabályban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi 

berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, 
időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni; 



b) a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében – előzetes 
egyeztetés alapján – a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni; 

c)75 a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki 
mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani; 

d) biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét. 
(3) Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek 

biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata. 
18/A. § (1) A tűzvédelmi, gazdasági és műemléki szempontból kiemelt fontosságú létesítményekre 

külön jogszabályban meghatározottak szerint a hivatásos tűzoltóság Tűzoltási és Műszaki Mentési 
Tervet (a továbbiakban: TMMT) készít. 

(2) A létesítmény és a hozzá tartozó terület felett a rendelkezési jogot gyakorló a tűzoltóság írásos 
megkeresésére a TMMT elkészítéséhez szükséges műszaki és kapcsolattartási adatokat 30 napon belül 
köteles a hivatásos tűzoltóság rendelkezésére bocsátani. 

(2a) A TMMT elkészítéséhez szükséges kapcsolattartási adatként a hivatásos tűzoltóság 
a) a létesítmény, a terület tűzvédelméért felelős személy nevét, telefonszámát, 
b) a létesítmény, a terület műszaki vonatkozásban meghatározott felkészültségű szakembereinek 

nevét és telefonszámát 
a létesítménynél vagy a területen betöltött feladatkör, munkakör fennállásáig vagy a 
létesítmény TMMT készítésére vonatkozó kötelezettségének megszűnéséig kezeli. 
(3) Az adatszolgáltatásra kötelezett a szöveges formátumú adatokat elektronikus úton, míg a 

műszaki rajzos, grafikus formátumúakat nyomtatott és elektronikus változatban kell átadnia a 
tűzoltóság részére. 

(4) Az adatokban bekövetkezett változásokat a változást követően haladéktalanul, de legkésőbb 
írásban 8 napon belül be kell jelenteni a hivatásos tűzoltóságnak. 

(5) A hivatásos tűzoltóság a részére átadott adatokat harmadik fél részére nem adhatja át, azokat a 
csak Tűzoltási Műszaki Mentési Tervek készítéséhez használhatja fel. 

19. §77 (1) 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. 
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a 

munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások 
szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és 
betartsák. 

 (3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, 
tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell 
gondoskodniuk, ha 

a)83 fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, 
tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége 
meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget, 

b)84 mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a 
szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, vagy 

c)85 
d) olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek, 
da) amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található, 
db) amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy 
dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, 

oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt. 
19/A. §78 A jogszabályban meghatározott lakó- és üdülőegységre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, 

a riasztás, a menekülés lehetséges módozatait, a tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó 
előírásokat az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok tartalmazzák. 



20. § (2)80 Minden tűz- vagy robbanásveszélyes technológia bevezetése, forgalomba hozatala, ezek 
hiányában alkalmazása előtt a gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott képviselő, ezek 
hiányában a megrendelő vagy alkalmazó köteles a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából 
szükséges vizsgálatokat, legalább a kijelölt tanúsító szervezetekre vonatkozó követelményeknek 
megfelelő vagy akkreditált szervezettel elvégezni vagy elvégeztetni, és a vizsgálatok eredményét a 
tűzvédelmi hatóság kérésére rendelkezésre bocsátani. 

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. 

(2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi 
szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott 
foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző 
köteles megszervezni. 

(3)93 A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő 
családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, 
tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt 
elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. 

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a 
tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem 
rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja. 

VI. Fejezet 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

43. § (1) Tűzvédelmi bírság fizetésére a magánszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetei kormányrendeletben meghatározottak szerint 
kötelezhetők. 

(2)149 A tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot a jogszabályban előírt tűzvédelmi kötelezettségek 
megsértése esetén szabhat ki. 

(3)150 A végleges döntéssel kiszabott tűzvédelmi bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget 
késedelmi pótlék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában 
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. 

(4)151 A tűzvédelmi bírság helyszíni bírságként is kiszabható. 
 
1.2. 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a 

tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról: 1. § 
(1) c), f) fb)-fc), k), (2) i), (3) i), 2. §, 7-9. §, 1. melléklet.  

 
Hatályos: 2001.01.01.- 

 

I. FEJEZET 

A TŰZVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZERVEZETEK ÉS A TŰZVÉDELMI 
HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI 

1. Első fokú tűzvédelmi hatóságként eljáró hatóságok 

1. § (1) c)3 a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén a tűzvédelmi létesítési 
és használati szabályok betartását, továbbá – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – járművön 
a tűzvédelmi használati szabályok betartását, valamint a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről 
és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 12. § (1) bekezdésének 
hatálya alá nem tartozó tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet ellenőrzi, 



f)5 az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a 
szabályszegés megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha 

fa) a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett 
maximális befogadóképességet 15%-nál nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra 
kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem 
biztosítják, 

fb) a Ttv. 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az 
engedélyezett tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek, 

fc) tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a vagyonbiztonságot 
közvetlenül veszélyeztetik, 

k)10 azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, vagy a tűzjelzésre 
vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek 
megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja, 

(2) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 
szervét (a továbbiakban: területi szerv) jelöli ki, amely 

i)22 a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi 
szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 
miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a tűzvédelmi szakvizsga megtartását, továbbá 
dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok érvénytelenítéséről, 

(3) A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi 
szervét (a továbbiakban: központi szerv) jelöli ki, amely 

i)32 eljár a területi szerv, valamint a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tűzvédelmi szakvizsgával 
összefüggő oktatásszervezői tevékenységével és az általuk szervezett tűzvédelmi szakvizsgáztatással 
kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban, a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási 
ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 
szakvizsga részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott esetben megtiltja a 
tűzvédelmi szakvizsga megtartását, és dönt a tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványok 
érvénytelenítéséről, 

II. FEJEZET 

A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG 

7. § (1)49 
(2)50 
(3)51 Több szabályszegés együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabályszegésekért 

kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint. 
8. § (1)52 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. 

(2)53 
8/A. §54 (1)55 A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat 

véglegessé válásától számított 30 napon belül kell a határozatban megjelölt, a Magyar Államkincstár 
által e célra létrehozott központosított beszedési számlára befizetni (a továbbiakban: befizetés). 

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” 
szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét. 

9. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi 
felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének 
kötelezettsége alól. 

(2)56 
(3)57 A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló végleges döntést költségvetési okokból a központi szerv 

költségvetési intézményével is közölni kell. 
(4)58 



9/A–9/B. §59 

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

 A B C 

1. A tűzvédelmi szabályszegés megnevezése 

A 
tűzvédelmi 

bírság 
legkisebb 
mértéke 

(Ft) 

A tűzvédelmi 
bírság 

legnagyobb 
mértéke 

(Ft) 

2. tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett 
elő 10 000 1 000 000 

3. 
tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett 

elő, és 
az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 

20 000 3 000 000 

4. tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy 
robbanásveszélyt idéztek elő 20 000 1 000 000 

5. 
kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása 

a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a 
nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók 
kiürítésére szolgál 

40 000 1 500 000 

6. 
kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a 

nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az 5. sortól 
eltérő egyéb esetben 

30 000 1 200 000 

7. 

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 szolgáló nyílászáró nyílásának a 
kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése, ha a 
menekülési útvonal, a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló 
helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál 

30 000 1 000 000 

8. 

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 szolgáló nyílászáró nyílásának a 
kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése a 7. 
sortól eltérő egyéb esetben 

20 000 800 000 

9. 

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 
a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító 
elhelyezése 
(a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével) 

20 000 500 000 

10. a kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt vagy 
igazolható létszám túllépése 30 000 3 000 000 

11. jogszabály vagy hatóság által előírt tűz- vagy füstgátló műszaki 
megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása 30 000 200 000 

12. a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület 
maradéktalanul nem biztosított 30 000 1 000 000 



13. szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel 
vagy oltóvíz-felhasználás akadályozása 30 000 1 000 000 

14. a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása 20 000 2 000 000 

15. 
a létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó 

jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámra, 
felszerelésre, illetve a képzésre vonatkozó előírások megszegése 

50 000 2 000 000 

16. tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya (a veszélyes árut 
szállító járművek kivételével) 20 000 50 000 

17. tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító 
járművek kivételével) alapkarbantartás elmulasztása esetén 10 000 20 000 

18. 
tűzoltókészülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító 

járművek kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása 
esetén 

20 000 30 000 

19. 
a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 

berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 
legfeljebb 100 m2 alapterületű 

50 000 400 000 

20. 
a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 

berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 
101–500 m2 alapterületű 

100 000 1 000 000 

21. 
a jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 

berendezés készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, 
felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér 
500 m2 feletti alapterületű 

200 000 2 000 000 

22. tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy 
hatóság által előírt állandó felügyeletének, tűzátjelzés hiánya 100 000 1 500 000 

23. 

jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó 
eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibái igazolt 
megszüntetésének, 
vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, 
ha a hiba észlelése óta több mint 8 nap eltelt 

50 000 1 000 000 

24. 

jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett 
műszaki megoldás létesítésének, készenlétben tartásának, 
üzemeltetésének, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, 
nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, 
működésének akadályozása, ha az nem tartozik más tűzvédelmi 
bírságtétel alá 

30 000 1 000 000 

25. jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, 
készenlétben tartásának elmulasztása 30 000 1 000 000 

26. tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi 
szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása 50 000 500 000 

27. 
hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga 

oktatásszervezői tevékenység, illetve tűzvédelmi 
szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködés 

50 000 500 000 

28. 
tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki 

követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági 
társaság) 

50 000 1 000 000 

29. tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése 50 000 1 000 000 



30. 
a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező 

nem 
a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően 
tervezte meg az építményt 

30 000 1 000 000 

31. a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott 
a tűzvédelmi dokumentáció készítése során 30 000 1 000 000 

32. 
a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve a 

tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett a tűzvédelmi szabályzat 
megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem 
gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt 

30 000 1 500 000 

33. 

a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság 
által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi 
szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi 
szabályzatában, 
a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt 
módon – 
nem gondoskodott, és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt 

30 000 1 000 000 

34. 
az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – 

megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező 
személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik 
a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja 

50 000 500 000 

35. a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi 
szabályzatot nem készítik, készíttetik el 50 000 250 000 

36. 
a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a 

jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a 
tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza 

50 000 200 000 

37. 

az építményben, építményrészben raktározott, tárolt anyag, termék 
mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor 
hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket, és a megnövelt 
tűzterheléshez kapcsolódó, a jogszabály által előírt követelményeket 
nem érvényesítették 

30 000 2 000 000 

38. 
a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati 

minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó 
jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya 

40 000 300 000 

39. az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet 
vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készítteti el 50 000 200 000 

40. 
a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló 

változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű 
szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, 
illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé 

30 000 1 000 000 

41. a tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott 
jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte 50 000 1 000 000 

42. 

a tűzoltótechnikai termék, építési termék tűzvédelmi célú 
ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a 
műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben 
foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során 
a termék működőképességének veszélyeztetése, ha az nem tartozik más 
tűzvédelmi bírságtétel alá 

50 000 1 000 000 

43. a jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltótechnikai 
termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét 200 000 3 000 000 

44. a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban 20 000 60 000 



foglalt egyéb előírások megszegése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi 
bírságtétel alá 

45. 
a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, 

szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó 
tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése 

20 000 1 000 000 

46. 
az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi 

szakértői nyilatkozatnak a tűzvédelmi hatósághoz történő 
megküldésének elmulasztása 

30 000 100 000 

47. ha a tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi 
tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz 50 000 1 000 000 

48. 
szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre 

és 
az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása 

20 000 400 000 

49. 
eltérés a nemzeti szabványok tűzvédelmi előírásaitól és a tűzvédelmi 

műszaki irányelvek rendelkezéseitől a tűzvédelmi hatóság jóváhagyása 
nélkül 

50 000 1 000 000 

50. 
eltérés a tűzvédelmi hatóság által jóváhagyott eltérő műszaki 

megoldástól, kivéve, ha a jogszabályban, nemzeti szabványban vagy 
tűzvédelmi műszaki irányelvben foglalt műszaki megoldást 
alkalmazzák 

50 000 1 000 000 

 
1.3. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

Hatályos: 2022.06.13. - 
I. fejezet, Általános rendelkezések: 1. §. 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § (1) E rendeletben előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani 
a) *  a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átalakítása, bővítése, 

korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, használata, a rendeltetés módosítása, a létesítéskor 
figyelembe vett, a tűzvédelmi helyzetet befolyásoló körülmények, feltételek változása, 

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. 
(2) Ha e rendelet nem tartalmaz az (1) bekezdés szerinti esetekre előírást, akkor a 

vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezései, vagy azzal egyenértékű 
megoldások, kialakítások alkalmazása megfelel az e rendeletben meghatározott biztonsági 
szintnek. 

(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. 



II. fejezet, Értelmező rendelkezések: 4. § (2) bekezdés 2., 19., 44., 57., 68-69., 71., 101., 119., 
129., 144., 150., 178., 180., 185., 186., 188. pontjai. 

II. FEJEZET 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

4. § (2) E rendelet alkalmazásában 
2. alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől 

függő tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a 
kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját 
kifejező besorolás, amely lehet 

a) ipari-mezőgazdasági alaprendeltetés: ipari, mezőgazdasági rendeltetésű önálló 
rendeltetési egységet tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 

b) közösségi alaprendeltetés: közösségi rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó 
kockázati egység alaprendeltetése, 

c) lakó alaprendeltetés: lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez 
tartozó rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése, 

d) tárolási alaprendeltetés: tárolási rendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó 
kockázati egység alaprendeltetése, 

e) vegyes alaprendeltetés: eltérő alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységeket tartalmazó 
kockázati egység alaprendeltetése, 

19. biztonsági tápforrás: a normál tápforrás kiesése esetén a tűzeseti fogyasztókat előírt 
ideig ellátó tápforrás, 

44. fokozott üzembiztonságú tűzoltó berendezés: olyan beépített tűzoltó berendezés, 
amelynek kialakítása, oltóanyag- és energiaellátása, vezérlése a berendezés tűzeseti 
működőképességét, üzembiztonságát növeli, 

57. hő és füst elleni védelem eszközeinek kézi működtetése: a természetes hő- és 
füstelvezető, valamint légpótló szerkezetek nyitása, a túlnyomásos füstmentesítés be- és 
kikapcsolása, a gépi füstelvezetés és a gépi légpótlás rendszerének tűzeseti és normál üzemi 
állapotba kapcsolása, ami kézzel vagy kézi távműködtetéssel valósul meg, 

68. kiürítés: az épületben, épületen, speciális építményben, szabadtéren tartózkodó 
személyek átmeneti védett térbe vagy biztonságos térbe jutását célzó haladás folyamata, 

69. kiürítés első szakasza: a kiürítés azon része, amely a tartózkodási helytől a menekülési 
útvonal eléréséig vagy - ha az menekülési útvonal igénybevétele nélkül biztosítható - az 
átmeneti védett térbe vagy a biztonságos térbe jutásig tart, 

71. kiürítésre szolgáló nyílászáró: a kiürítés útvonalán beépített nyílászáró, 
101. nem éghető anyag: szervetlen vagy alacsony szervesanyag-tartalmú anyag, amelynek 

gyulladási hőmérséklete a vonatkozó műszaki eljárásban a meghatározási hőmérséklethatárig 
nem állapítható meg, az A1 és A2 tűzvédelmi osztályba sorolt építőanyag, valamint az a 
szilárd építőanyag, amelynek a szabványos laboratóriumi vizsgálati módszerrel megállapított, 
a termék egészére vonatkozó égéshője nem haladja meg a 3,0 MJ/kg-ot, 

119. szabadtéri rendezvény területe: természetes vagy mesterséges módon a mozgást 
korlátozva körülhatárolt rendezvény esetén a körülhatárolással közrezárt terület, a nem 
körülhatárolt terület esetén a rendezvény szervezője által felelősen kijelölt terület, 

129. tetőfödém: az épület legfelső szintjét felülről határoló födém, 
144. tűzgátló álmennyezet: egy helyiségben, legfeljebb egy tűzszakaszban kialakított olyan 

álmennyezet, amely tűzvédelmi jellemzőinél fogva a felette lévő födémmel vagy 
tetőszerkezettel együtt az előírt tűzállósági teljesítményjellemzőket biztosítja, 

150. tűzgátló lineáris hézagtömítés: tűzgátló lezárás, amely építményszerkezetek 
csatlakozásánál a csatlakozási rés, hézag kitöltésével a tűz résen, hézagon való átterjedését 
meghatározott ideig meggátolja, 



178. üzembe helyező mérnök: a megrendelő által megbízott, a beépített tűzjelző, tűzoltó 
berendezés üzembe helyezésének végrehajtásáért és az üzembe helyezéssel kapcsolatos 
szemrevételezés, ellenőrzés, üzemi próba elvégzéséért és a berendezés megfelelőségének 
értékeléséért felelős, jogszabályban meghatározottak szerint a tűzjelző berendezés, a tűzoltó 
berendezés tervezésére képesített személy, 

180. üzemeltetői ellenőrzés: az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető 
által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás 
működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban 
történő dokumentálása, 

185. védelmi szint: a beépített tűzjelző, valamint a beépített tűzoltó berendezés 
kiépítettségétől, a tűzjelző berendezés által felügyelt, valamint az oltóberendezés által oltással 
érintett térrészek kiterjedésétől függő kategória, 

186. védőfal: a hasadó és a hasadó-nyíló felületen kiáramló robbanási túlnyomás 
felfogására alkalmas falszerkezet, 

188. villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata: a jogosult személy által végzett, a 
villamos berendezés tűzvédelmi megfelelőségének, hibáinak megállapítására és minősítésére 
irányuló felülvizsgálat, 

IV. fejezet, Tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolás: 8-9. §. 

IV. FEJEZET 
TŰZVESZÉLYESSÉGI ÉS KOCKÁZATI OSZTÁLYBA SOROLÁS 

8. § 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. 

1. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya 
9. § *  (1) Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartoznak 
a) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 

67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, 
valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: CLP rendelet) szerinti 

aa) *  instabil robbanóanyagok, az 1.1-1.5. alosztályba tartozó robbanóanyag, továbbá a 
deszenzibilizált robbanóanyag, 

ab) *  1A., 1B. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes gáz, valamint az 1A. kategóriába 
tartozó pirofóros vagy kémiailag instabil gáz, 

ac) 1. és 2. kategóriába tartozó aeroszol, 
ad) 1. és 2. kategóriába tartozó tűzveszélyes szilárd anyag, 
ae) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek, 
af) 1. kategóriába tartozó piroforos folyadék, 
ag) 1. kategóriába tartozó piroforos szilárd anyag, 
ah) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó 

anyagok és keverékek, 
ai) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadék, 
aj) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag vagy 
ak) A, B, C vagy D típusú szerves peroxid, 
b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül 
ba) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, 
bb) a legalább 21 °C zárttéri és legfeljebb 55 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező 

folyadék, az olyan vizes diszperziós rendszer kivételével, amelynek lobbanáspontja 



szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, 
víztartalma pedig 50%-nál kisebb, 

bc) az a folyadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb, mint 
a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, 
a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra 
használt petróleum kivételével, 

c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó anyagok és 
keverékek közül 

ca) az éghető gáz, 
cb) az éghető gőz, köd, 
cc) a por, valamint egyéb kisméretű szilárd anyag levegővel képzett robbanásveszélyes 

keveréke, 
cd) a 21 °C alatti zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, 
ce) a legalább 21 °C zárttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, ha nyílttéri 

lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, valamint 
cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és 

nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspontjának 20 °C-kal csökkentett értéke. 
(2) Mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartoznak 
a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek 

közül 
aa) az 1.6. alosztályba tartozó robbanóanyag, 
ab) az 1. kategóriába tartozó oxidáló gáz, 
ac) az E, F és G típusú önreaktív anyagok és keverékek, 
ad) az 1. és 2. kategóriába tartozó önmelegedő anyagok és keverékek, 
ae) a 3. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó anyagok és 

keverékek, 
af) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló folyadék, 
ag) a 2. és 3. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyag, 
ah) az E, F és G típusú szerves peroxid, 
b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályok egyikébe sorolt anyagok és keverékek 

közül az 1., 2. vagy 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok közül 
ba) az 55 °C-nál nagyobb nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék, 
bb) az a folyadék, amelynek az üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyílttéri 

lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb, 
bc) az olyan vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel 

nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál 
kisebb, valamint 

bd) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanásponttal rendelkező gázolaj, tüzelőolaj és világításra 
használt petróleum, 

c) az (1) bekezdés a) és b) pontjába, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjába nem tartozó 
anyagok és keverékek közül 

ca) az a szilárd éghető anyag, amely nem tartozik fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes 
osztályba, 

cb) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével, 
cc) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál 

magasabb gyulladási hőmérsékletű, B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag, 
cd) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem 

állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál 
kisebb, 

ce) az 55 °C feletti nyílttéri lobbanásponttal rendelkező folyadék és olvadék, 



cf) az a folyadék és olvadék, amelynek üzemi hőmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a 
nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb. 

(3) Nem tűzveszélyes osztályba tartozik 
a) a nem éghető anyag, ha nem tartozik a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy a 

mérsékelten tűzveszélyes osztályba, 
b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és 
c) a CLP rendelet szerinti 3. kategóriába tartozó aeroszol. 

XVIII. fejezet, Használati szabályok: 177-180. §, 181. § (1), 184-185. §, 187. §, 188. § (1), (4)-
(5), 189. § (1), (3), 190. § (1), 191. § (2)-(8), 196. § (1), (3), 200. § (1)-(3), 202. § (1), 205. § (1), 220. 
§ (3), 233. §. 

XVIII. FEJEZET 
HASZNÁLATI SZABÁLYOK 

89. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok 
177. § (1) *  Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése 

során gondoskodnia kell arról, hogy 
a) az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet 

a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa, 
b) a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa, 
c) tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon, 
d) folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a 

tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, 
hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit, 

e) a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa, 
f) a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és 
g) a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és 

működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa. 
(2) *  Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a vonatkozó tűzvédelmi 

követelményeknek megfelelően szabad használni. 
(3) *  A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, forgalmazást, valamint az 

egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi 
követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési 
egységben, építményben szabad folytatni. 

(4) A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos 
tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható. 

(5) *  Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag 
mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz átterjedésének veszélyét. Ezen területet a 
hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani. 

(6) *  A helyiségből, a szabadtérből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a 
tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten 
tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, 
valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani. 

(7) *  Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó 
folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú 
edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

(8) *  Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép 
helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes 
zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb 



hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, 
felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak. 

(9) *  Építési tevékenységet végezni csak az elvárt biztonsági szint folyamatos fenntartása 
mellett, a vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásával lehet. 

178. § (1) *  A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, 
fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó és 
égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, 
berendezésnél és készüléknél fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó 
folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, 
kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a 
felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni. 

(2) *  Az üzemszerűen csepegő fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó 
folyadékot nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagú edénybe kell felfogni. A felfogó edényt 
szükség szerint, de legalább a műszak befejezésével ki kell üríteni, és az erre a célra kijelölt 
helyen kell tárolni. 

(3) *  A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot 
alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, 
ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs. 

179. § (1) Olajos, zsíros munkaruha, védőruha - ruhatár-rendszerű öltöző kivételével - csak 
fémszekrényben helyezhető el. 

(2) 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. 

(3) *  
(4) *  
(5) *  Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag 

robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem 
használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet. 

(6) *  
(7) *  Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolójának, a 

közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a fali tűzcsap működését 
és a külső oltóvízellátást biztosító szivattyúnak, valamint a hő- és füstelvezető 
kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó 
készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, 
akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még 
átmenetileg sem szabad. 

(8) A 67. § (1) bekezdés szerint kialakított homlokzati mentési pontok megközelíthetőségét 
az adott szinten és tűzszakaszban tartózkodók részére biztosítani kell. 

(9) *  
180. § (1) *  Ahol jogszabály önműködő csukószerkezet alkalmazását írja elő, ott az ajtót 

csukva kell tartani. Ha ez üzemeltetési okokból nem lehetséges, vagy a fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes állapotban 
fordul elő, akkor a nyitva tartás ideje alatt állandó helyszíni felügyeletről kell gondoskodni, 
vagy biztosítani kell, hogy az ajtó tűzjelző jelére csukódjon. 

91. Tűzveszélyes tevékenység 
184. § (1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy 

robbanást okozhat. 
(2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek 

megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető. 



(3) 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. 

(4) *  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, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg. 

(5) Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját 
tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli 
meghatározása nem szükséges. 

(6) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a 
tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki 
ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki. 

(7) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell 
a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához 
kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi 
szabályokat és előírásokat. 

185. § (1) *  Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes 
tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi 
szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet. 

(2) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől 
annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek 
tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - 
szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani. 

(3) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát 
végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a 
munkát végző, valamint a 184. § (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végző 
magánszemély, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket 
köteles biztosítani. 

(4) 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. 

92. Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata *  
187. § (1) Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott 

eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. 
(2) *  Dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol 

fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, 
dolgoznak fel, használnak. A dohányzás és a nyílt láng használatának tilalmát biztonsági jellel 
kell jelölni. 

(3) *  Fokozottan tűz- vagy 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. 

93. Szállítás és vontatás 



188. § (1) Veszélyes áruk szállítása esetén e fejezet előírásait csak abban az esetben kell 
alkalmazni, ha a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi egyezmények tűzvédelmi 
előírásai másként nem rendelkeznek. 

(4) *  A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító 
járművön, valamint a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű 
rakodóterén dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad. 

(5) *  A járművek fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes 
osztályba tartozó rakományát a veszélyes mértékű felmelegedéstől, valamint az egyéb, tüzet 
vagy robbanást előidézhető veszélyektől védeni kell. 

189. § (1) *  Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba 
tartozó folyadékot, a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes 
osztályba tartozó gázt, égést tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb tűzvédelmi előírásnak 
megfelelő, hibátlan állapotban levő, tömören zárható vagy zárt edényben, valamint 
konténerben, tartályban, tartányban és erre a célra engedélyezett típusú tartálykocsikon szabad 
szállítani. 

(3) *  Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó 
folyadékot, a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba 
tartozó gázt, valamint égést tápláló gázt szállító tartálykocsi, tehergépjármű mindkét oldalán 
és hátsó részén jól láthatóan a veszélyre utaló feliratot vagy biztonsági jelet kell elhelyezni. A 
veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi megállapodás, műszaki követelmények 
hatálya alá tartozó anyagokat szállító járművek, vontatmányok esetében e felirat vagy 
biztonsági jel mellőzhető 

94. Tárolás szabályai 
190. § (1) *  Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos 

tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten 
tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék 
mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget. 

95. A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási 
előírásai *  

191. § (2) *  A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint 
a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben 
szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni. A tárolás módját, körülményeit, a tárolni kívánt 
anyagmennyiséget úgy kell megválasztani, hogy tűz esetén a tárolt anyag ne idézzen elő 
jelentős veszélyt a környezetére. 

(3) *  A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag egyedi és 
gyűjtőcsomagolásán - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az anyag robbanásra 
vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a 
gyártó vagy a csomagoló, a kiszerelő vagy a forgalomba hozó, valamint - a felhasználáshoz 
külföldről közvetlenül érkező anyag, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba 
tartozó folyadék esetében - a felhasználó szervezet köteles elvégezni. 

(4) *  Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható 
tetőtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett 
egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben. 

(5) *  Padlástérben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem 
tárolható. Egyéb szilárd anyag csak olyan módon és mennyiségben helyezhető el, hogy azok a 
tetőszerkezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén 
eltávolíthatók legyenek a tetőszerkezet éghető anyagú elemeitől, és a kéménytől legalább 1 
méter távolságra helyezkedjenek el. 

(6) Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot 
tárolni tilos. 



(7) *  Többszintes lakóépületben - az egy lakóegységet tartalmazó lakóépületek kivételével - 
lakóegységenként legfeljebb egy darab, maximum 11,5 kg töltettömegű propán-bután 
gázpalack használható vagy tárolható. 

(8) Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol 
az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő. 

98. Szellőztetés 
196. § (1) Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak 

hatékony szellőztetés mellett végezhető. 
102. Villamos berendezés 

200. § (1) Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata 
esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent. 

(2) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell 
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből 
következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt 
állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is. 

(3) A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén 
a villamos tápellátásról le kell választani. 

(3) *  A szellőzőberendezés nyílásait eltorlaszolni tilos. 
202. § (1) A nyilvános távbeszélő készülékek mellett, továbbá a távbeszélő alközpontokban 

- ennek hiányában a létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság 
hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni. 

104. Lakó- és szállásjellegű épületek *  
205. § (1) Az épületben éghető anyag olyan mennyiségben és módon nem tárolható, a 

rendeltetéshez alkalomszerűen kapcsolódó tevékenységek kivételével olyan tevékenység nem 
folytatható, amely a rendeltetésszerű használattól eltér, tüzet vagy robbanást okozhat 

108. Járművek 
220. § (3) Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot, 

gázt lefejteni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, 
továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos. 

XIX. FEJEZET 
ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS GÁZOK HASZNÁLATI SZABÁLYAI 

 
115. Tárolás lakásban és garázsban 

233. § (1) *  Többlakásos épületben lévő lakásban legfeljebb 10 liter fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék, valamint aeroszol és legfeljebb 30 liter 
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadék tárolható. 

(2) *  Önálló, egylakásos lakóépületben legfeljebb 20 liter fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék valamint aeroszol és legfeljebb 60 liter 
mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadék tárolható. 

(3) *  Lakóépülethez, lakórendeltetésű épületrészhez tartozó gépjárműtároló-helyiségben a 
gépjárművekbe épített üzemanyagtartályon kívül 

a) parkolóállásonként és 
b) tárolóhelyiségenként 

legfeljebb 5 liter, a gépjármű vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a 
háztartásban használatos éghető folyadék tárolható. 

(4) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen 
éghető folyadék, éghető gáz - a gépjárműbe épített üzemanyagtartály kivételével - nem 
tárolható. 

 



XX. fejezet, Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat: 248. § (1), (4), 263-264. §, 18. melléklet 3. 
sor. 

 
XX. FEJEZET 

ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS, FELÜLVIZSGÁLAT 
126. Általános előírások 

248. § (1) *  Az üzemeltető köteles 
a) az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, 

karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt 1. táblázatban meghatározott módon és 
gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni, 

b) a 18. mellékletben foglalt 1. táblázatban feltüntetett, önkéntes vállalás útján telepített, 
beépített, felszerelt, elhelyezett, alkalmazott műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, 
időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 18. mellékletben foglalt 1. táblázatban 
foglaltak szerint, a javításról szükség szerint gondoskodni, ha a műszaki megoldás 
meghibásodása, nem megfelelő működése, kialakítása a menekülést, a tűzjelzést, a tűzoltóság 
beavatkozását, a tűz oltását hátráltathatja, nehezítheti, kedvezőtlenül befolyásolhatja. 

(4) *  Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást 
el kell végezni és annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell 
dokumentálni. 

128. Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása 
263. § (1) Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, 

a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó 
szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti. 

(2) Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-
bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti. 

264. § (1) A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente 
ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék 

a) az előírt készenléti helyen van-e, 
b) rögzítése biztonságos-e, 
c) látható-e, 
d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e, 
e) használata nem ütközik-e akadályba, 
f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e, 
g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e, 
h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó 

szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e, 
i) karbantartása esedékes-e, 
j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és 
k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e. 
(2) A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett 

karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló 
felülvizsgáló is végezheti. 

(3) Ha a készenlétben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak 
megszüntetéséről. 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakot a tűzvédelmi hatóság döntése esetén 1 
hónapra kell lerövidíteni, ha azt környezeti körülmény vagy egyéb veszély indokolja. 

(5) A készenlétben tartó gondoskodik a készenlétben tartott tűzoltó készülékek 18. 
mellékletben foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben 
vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről. 



(6) *  A ciklusidők számítása az első alap-, közép- és teljes körű karbantartás esetében a 
gyártási időponttól, a további karbantartások esetében a legutolsó karbantartástól történik. Ha 
gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31-e, ha a gyártás éve és 
negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja, ha a gyártás éve és 
hónapja van jelölve, az adott hónap utolsó napja a gyártási időpont. 

(7) *  A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó, az általa végzett ellenőrzésekről, 
valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet. 

 
18. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez *  

1. táblázat, az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezethez  
A B C D 

 

1 érintett műszaki 
megoldás 

üzemeltetői ellenőrzés időszakos felülvizsgálat karbantartás 
 

2 
 

ciklusidő dokumentálás 
szükségessége 

és módja 

ciklusidő dokumentálás 
szükségessége 

és módja 

ciklusidő dokumentálás 
szükségessége 

és módja 

 

3 tűzoltó készülék 3 hónap 
(+ 1 hét) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

nincs követelmény 6 hónap 
(+ 1 

hónap)1) 
12 hónap 

(+ 1 
hónap)2) 
5 év (+ 2 
hónap), 
10 év (+ 
2 hónap) 

tűzvédelmi 
üzemeltetési 

napló 

 

1) Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével) 

2) Az MSZ EN 3 szabványsorozat, MSZ EN 1866 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 
1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása 

 

1.4. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, 
munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi 
szakvizsga részletes szabályairól: 1. § (1)-(2), 3. § (5)-(6), 6. §, 7. §, 8. § (3), 9. §. 

Hatályos: 2021.07.26.- 
1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti 

tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező 
személy végezhet. 

(2) *  Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1. melléklet 1-9., és 12-13. 
pontjában meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja. 

3. § (1) Szakvizsgáztatásra az jogosult, aki 
(5) *  A szakvizsgabizottság elnöke nem működhet közre közeli hozzátartozójának, valamint az 

ugyanannál a munkáltatónál alkalmazásban álló szakvizsgázónak a szakvizsgáztatásában, valamint 
egyéb olyan esetekben, ahol az elfogulatlan szakvizsgáztatás tőle nem várható el. A 
szakvizsgabizottság tagja nem lehet a szakvizsgabizottság elnökének közeli hozzátartozója, 
alkalmazottja vagy beosztottja. 



(6) A kizárási okot a szakvizsgabizottság tagjának, elnökének, vagy a szakvizsgázónak a szakvizsga 
előtti nyolc napig kell bejelentenie az oktatásszervezőnek. Az oktatásszervező módosított összetételű 
szakvizsgabizottság felkérésével köteles az összeférhetetlenségi okot megszüntetni. 

6. § Szakvizsgára az a személy bocsátható, aki az oktatási tematika szerint megtartott felkészítő 
tanfolyamon vagy továbbképzésen részt vett, és 

a) *  az 1. melléklet 5. vagy 7-9. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében 
legalább műszaki szakképesítéssel vagy érettségi végzettséggel, 

b) az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében az a) pontban 
foglaltakon túlmenően 

ba) legalább három hónap tűzoltó-készülék karbantartó műhelyben eltöltött gyakorlati idővel, 
bb) legalább három hónap tűzoltó-készülék gyártónál eltöltött gyakorlati idővel, vagy 
bc) legalább két év a tűzoltókészülék karbantartó műhely felügyeletével kapcsolatos hivatali 

beosztásban eltöltött gyakorlattal, 
c) *  az 1. melléklet 10-11. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében műszaki 

képzési területen szerzett mérnök szakképzettséggel és legalább egy év tervezési tevékenységet végző 
szolgáltató által igazolt gyakorlattal, tervellenőrzési gyakorlattal, vagy tűzvédelmi hatósági területen a 
foglalkozási ághoz kapcsolódó gyakorlattal, 

d) *  az 1. melléklet 4., 12., 13., 15. vagy 16. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) 
esetében legalább műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó 
szakképesítéssel vagy érettségi végzettséggel, 

e) *  az 1. melléklet 14. pontjában meghatározott foglalkozási ág (munkakör) esetében legalább 
erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végzettséggel 
rendelkezik. 

7. § (1) A szakvizsga elméleti és az 1. melléklet 7. pontjában meghatározott foglalkozási ág 
(munkakör) esetében gyakorlati részből áll, amely az alapkarbantartás fázisaira terjed ki, különös 
tekintettel a működési nyomás és a nyomásmérő műszer akadálytalan működésének ellenőrzésére. 

(2) Az elméleti vizsga minden esetben írásbeli részből áll, melyet abban az esetben követ szóbeli 
rész, amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán 50-89% közötti arányban adott helyes választ. 
Amennyiben a vizsgázó legalább 90%-os arányban helyes választ adott, nem kötelező szóbeli vizsgát 
tennie, a vizsga sikeresnek minősül. Amennyiben a vizsgázó 50% alatti arányban adott helyes választ, 
a vizsga sikertelennek minősül. 

(3) A sikeres szakvizsgáról az oktatásszervező a 2. melléklet szerinti bizonyítványt állít ki, ami a 
szakvizsga napjától számított öt évig érvényes. 

(4) Sikertelen szakvizsga esetén az oktatásszervező - a felkészítő tanfolyam vagy továbbképzés 
újbóli elvégzésének kötelezettsége nélkül - biztosítja a szakvizsga megismétlését. 

(5) A bizonyítvány érvényességének lejárta előtt ismételt szakvizsga tehető a szakvizsga 
törzsanyagában meghatározott óraszámú felkészítő továbbképzés elvégzésével, a 6. §-ban 
meghatározott követelmények igazolásának kötelezettsége nélkül. Amennyiben a szakvizsga-
bizonyítvány lejár, a felkészítő tanfolyamot ismételten el kell végezni. 

(6) A szakvizsgára bocsáthatóság szakképzettségre, gyakorlatra vonatkozó feltételeit az 
oktatásszervező a szakvizsgára felkészítő képzésre és a szakvizsgára való jelentkezés során ellenőrzi. 

8. § (3) *  A munkáltató a szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről, valamint a 
szakvizsgára kötelezett személyekről kimutatást vezet. 

9. § (1)-(3) *  
(4) *  Ha a külön jogszabály szerint érvénytelennek minősülő bizonyítvány visszavonásra kerül, 

akkor az ismételt szakvizsgára bocsáthatóság feltétele a felkészítő tanfolyam újbóli elvégzése. 
(5) *  Ha a bizonyítvány érvénytelenségét a tűzvédelmi hatóság az oktatásra vagy a 

szakvizsgáztatásra vonatkozó előírások súlyos megsértése miatt állapította meg, akkor a felkészítő 
tanfolyam elvégzésére kötelezett a szakvizsgára felkészítő képzést és a vizsgát, annál az 
oktatásszervezőnél, amely a külön jogszabály alapján érvénytelennek minősülő bizonyítványt 
kiállította díjmentesen végezheti el. Amennyiben a szakvizsgára felkészítő képzést és vizsgát más 
oktatásszervezőnél végzi, a külön jogszabály alapján érvénytelennek minősülő bizonyítványt kiállító 
oktatásszervező köteles a képzés és vizsga költségeit megtéríteni. 

 
 



1.5. 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek 
megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól: 9. melléklet. 

Hatályos: 2020.11.05 - 
9. melléklet az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelethez39 

Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje  
A B C D E 

 

1 A tűzoltó készülék 
típusa 

Alap- 
karbantartás1 

Közép- 
karbantartás2 

Teljes körű 
karbantartás2 

A tűzoltó készülék élettartama4 
 

2 Porral oltó, vizes 
oltóanyag bázisú 
habbal és vízzel 
oltó 

1 év 5 és 15 év 10 év 20 év 
 

3 Törőszeges porral 
oltó3 

1 év 15 év 10 év 20 év 
 

4 Gázzal oltó 1 év - 10 év 20 év 
 

5 Valamennyi szén-
dioxiddal oltó 

1 év - 10 év A vonatkozó műszaki követelmény 
szerint 

 

6 Az MSZ 1040 
szabványsorozat 
alapján gyártott 
tűzoltó készülék 
(szén-dioxiddal 
oltó kivételével) 

hat hónap - 5 év 20 év, de legkésőbb 2014. 12. 31-
ig 

 

1 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 1 hónap 
 

2 A kötelező karbantartási ciklusok tűrési ideje 2 hónap. 
 

3 Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket - újratöltésre - vissza kell juttatni a 
gyártóhoz 

 

4 Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 265. § (2) bekezdését is figyelembe kell venni. 
 

 

1.6. 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsági Szabályzat: 3.1., 3.2., 
4.1., 10.1.2.1., 10.1.8., 10.2.7., 10.2.11., 10.6.3.11. 

Hatályos: 2021.09.01.- 
3. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

3.1. Hegesztőmunkahelyen hegesztő tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha az kielégíti 
- a jelen Biztonsági Szabályzat követelményeit, és 
- a hatályos környezetvédelmi, egészségügyi, kémiai, egyéb biztonsági és tűzvédelmi előírásokat. 
3.2. Magánszemélyeknél nem telepített munkahelyen történő munkavégzéskor a munka biztonságos 

elvégzéséért, a tűzvédelmi, a környezetvédelmi, a munkavédelmi, a kémiai és az egyéb biztonsági 
előírások betartásáért a hegesztő személyében felelős. 

4. SZEMÉLYI KÖVETELMÉNYEK 
4.1. *  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. 

 
 

10. A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
10.1.2.1. A munkahely vizsgálata során különös gonddal ellenőrizni kell: 
- a közlekedési utak szabadon hagyását, 
- éghető anyagok jelenlétét a közelben, 
- födém/faltöréssel járó munka esetén a rések, nyílások, áttörések - éghetetlen anyagú tömítés 

felhasználásával történt - tömítettséget, 
- robbanásveszélyes porral szennyezett környezetben a portalanítás elvégzését, 
- a tűzvédelmi előírásokban rögzített tűzoltó felszerelések meglétét, 
- az elszívó/szellőző segédberendezések működését, 
- a munkához szükséges segédberendezések (forgatók, emelőberendezések, manipulátorok) 

meglétét és az előírásoknak megfelelő működését, 
- ha a munkadarab méretei, alakja vagy tömege indokolja, a megfelelő alátámasztást vagy rögzítést, 
- a levágásra kerülő munkadarabnak az akaratlan leesés és/vagy az eldőlés elleni biztosítását, 
- az anyagtároláshoz szükséges hely meglétét, 
- a figyelmeztető táblák meglétét. 
10.1.8. Ha a tűzgyújtási engedély a hegesztő számára nem egyértelmű, akkor a pontosítást az 

engedély kiadójától meg kell kérni, és a hegesztést csak az egyértelmű utasítás alapján szabad végezni. 
10.2.7. A veszélyes körülmények között (11. fejezet) hegesztés akkor végezhető, ha 
- a munkát irányító személyt kijelölték, 
- a munkavégzés ideje alatt az állandó felügyelet biztosított, 
- a tűzjelzés, a tűzoltás és a mentés feltételei biztosítva vannak. 
10.2.11. A hegesztő tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környékét 

tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet 
okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni. Az átvizsgálás szempontjai a 
10.1.10. szerint. 

10.6.3.11. A hegesztő munkát csak akkor szabad végezni, ha a tűzvédelmi előírásokban 
meghatározott mennyiségű és fajtájú tűzoltó eszköz rendelkezésre áll és működőképes. 

Termittüzet vízzel oltani tilos! 
 

1.8. A tűzoltó készülékek használatának ismertetése. 
 

Tűzoltó készülék használat taktika 

ROSSZ 
 

JÓ 

 

 

A tüzet 
szélirányból kell 

oltani! 

Felületi tüzeket 
„tőlünk elhajtva 

kell oltani! 



 

 

 

 

 
 
A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek az alábbi oldalon érhetők el. 

https://www.katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek 
„a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, 

a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga 
részletes szabályairól” szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 

11. § (1) bekezdésének figyelembe vételével készült oktatási tematika 
 
 

Csepegő, vagy 
folyó anyag 

tüzét felülről 
lefelé kell oltani! 

A tűzoltáshoz 
szükséges 

készülékeket  
egyidejűleg kell  

bevetni. 
(nem egymás után!) 

Ügyelni kell a    
visszagyulladásra! 

A használt tűzoltó- 
készülékeket nem 

szabad 
visszaakasztani! 

Gondoskodni kell az 
újratöltésről! 


